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Αντικείμενο & λειτουργία του μαθήματος (1)

• Η εφαρμοσμένη γνωστική ψυχολογία έχει δύο κύριους στόχους: 
– πρώτον, να προτείνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, παρέχοντάς 

μας γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή ζωή, και

– δεύτερον, να συμβάλει προς τη βελτίωση και την ενημέρωση των 
θεωριών για τις νοητικές διεργασίες παρέχοντας μια ευρύτερη και πιο 
ρεαλιστική βάση για την κατανόησή τους. 

• Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανασκόπηση της πρόσφατης 
έρευνας στην εφαρμοσμένη γνωστική ψυχολογία.

• Καλύπτονται θέματα όπως:
– η καθημερινή μνήμη, η μνήμη αυτοπτών μαρτύρων, οι διαταραχές της 

μνήμης, η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, η αναγνώριση προσώπων, 
οι εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας στο χώρο του σχολείου, οι 
βιολογικοί κύκλοι και γνωστικές επιδόσεις, οι επιδράσεις ουσιών στις 
γνωστικές διεργασίες, κ.ά.



Ορισμός

• Η ερευνητική περιοχή όπου οι μέθοδοι και οι 
θεωρίες της πειραματικής και της γνωστικής 
ψυχολογίας χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια:

– Να κατανοήσουμε τα γνωστικά φαινόμενα που 
συμβαίνουν στον κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας και 
δραστηριότητας

– Να λύσουμε τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν 
στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, 
καθώς και στη διακυβέρνηση…



Επιστημονικά περιοδικά…

• Journal of Experimental Psychology

• Journal of Applied Psychology

• Applied Psycholinguistics

• Applied Cognitive Psychology (αρχικά Human 
Learning)



• Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
– Herrmann, D. J., Yoder, C. Y., Gruneberg, M., & Payne, D. G. (2010). 

Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

• Άλλες πηγές:
– Esgate, A., & Groome, D. (2005). An introduction to applied cognitive 

psychology. Hove, UK: Psychology Press.

– Ντάβου, Μπ. Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας. 
Θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση.
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• Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα θα γίνει με γραπτή 
εργασία (50%), την παρουσίασή της στην τάξη (30%) και τις
παρουσίες στα μαθήματα (20%).

• Όλο το υλικό του μαθήματος στην η-Τάξη του ΕΚΠΑ:

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP164/

• Επικοινωνία με το διδάσκοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

roussosp@psych.uoa.gr
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Ιστορία της Εφαρμοσμένης Γνωστικής 
Ψυχολογίας (1)

• Πρώιμη έρευνα στην Ευρώπη (πολλές έρευνες που σήμερα θα 
θεωρούνταν «γνωστικές» και είχαν σημαντική πρακτική 
εφαρμογή). Π.χ.:
– Javal (1878): παρατήρηση των σακκαδικών οφθαλμικών κινήσεων

– Alfred Binet (1894): μελέτη μιας νοητικής αριθμομηχανής. 

– Ebbinghaus (1897): μνήμη…

– George Romanes (1884): ανάπτυξη ενός τεστ  αναγνωστικής κατανόησης

– Spearman (1904): μέτρηση των νοητικών ικανοτήτων

– Edouard Claparede (1902, 1906): ανάπτυξη της μεθόδου των λεκτικών 
πρωτοκόλλων



• Λειτουργισμός (η προσέγγιση που θεωρεί την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες ενεργητική 
προσαρμογή στο περιβάλλον. Παρέχει τη βάση για τη 
διατύπωση ψυχολογικών θεωριών που δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν πειραματικά σε ελεγχόμενες συνθήκες αλλά 
απευθύνονται στην εφαρμοσμένη ψυχολογική έρευνα):
– G. Stanley Hall και James Cattell (1890): από τους πρώτους Αμερικανούς 

ψυχολόγους που ασχολήθηκαν με εφαρμοσμένη έρευνα (θέματα 
αναπτυξιακής ψυχολογίας ο πρώτος και μέτρησης των ανθρώπινων 
ικανοτήτων ο δεύτερος)

– William James (1890): έρευνα πάνω στις συνήθειες και στην προσαρμογή

– Hugo Munsterberg: μαθητής του Wundt, καθηγητής στο Harvard,  με 
σημαντικές ερευνητικές εργασίες σε διάφορα θέματα εφαρμοσμένης 
ψυχολογίας, ιδρυτής της κατεύθυνσης της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 
στο Harvard (1908).

Ιστορία της Εφαρμοσμένης Γνωστικής 
Ψυχολογίας (2)



• Σε γενικές γραμμές την περίοδο από το 1870 ως τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο η εφαρμοσμένη ψυχολογική έρευνα δεν 
ενθαρρύνεται τόσο στα Αμερικανικά όσο και στα Βρετανικά 
πανεπιστήμια… 

• Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου, πολλοί ήταν οι 
ψυχολόγοι (Watson, Seashore, Dodge, Thorndike, Yerkes, 
κ.ά.) που ασχολήθηκαν με τη μελέτη πρακτικών 
προβλημάτων σχετικών με θέματα «πολεμικού» 
ενδιαφέροντος…

• Η εφαρμοσμένη ψυχολογία αρχίζει να αναπτύσσεται μετά το 
τέλος του Πρώτου Πολέμου, γεγονός που οφείλεται κυρίως 
στην επιτυχία της έρευνας σε θέματα βιομηχανικής 
ψυχολογίας και ανάπτυξης ψυχομετρικών προγραμμάτων.
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Ψυχολογίας (3)



• Στην περίοδο μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων η πρόοδος 
της εφαρμοσμένης ψυχολογίας βασίζεται κυρίως στην 
έρευνα που γίνεται στην περιοχή της βιομηχανικής 
ψυχολογίας…

• Την ίδια περίοδο, στον ακαδημαϊκό χώρο, 
πραγματοποιούνται έρευνες κυρίως στη δικαστική 
ψυχολογία και στην ψυχολογία των ατομικών διαφορών.

• Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δίνει τη δυνατότητα σε 
1700 ψυχολόγους περίπου να αναλάβουν θέσεις στη 
στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
περιοχών εφαρμοσμένης έρευνας, όπως η Εργονομία, η 
Βιομηχανική Ψυχολογία, η επιλογή και η εκπαίδευση 
προσωπικού, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.
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• Αρχές της δεκαετίας του 1950: Θεωρία της επεξεργασίας 
πληροφοριών και Ψυχογλωσσολογία…

• 1956: Γέννηση της Γνωστικής Ψυχολογίας.

• Δεκαετία του 1970: Ανάπτυξη της Γνωσιακής Επιστήμης.

• Είναι ενδιαφέρον ότι με βάση στατιστικά στοιχεία της ΑΡΑ 
για το 1984, μόνο ένα ποσοστό 20-30% των νέων διδακτόρων 
στην πειραματική ψυχολογία γίνονται μέλη της ΑΡΑ (σε 
αντίθεση με τους διδάκτορες στην κλινική ψυχολογία που 
εγγράφονται σε ποσοστό 80-90%)…

• Πολλοί από τους γνωστικούς ψυχολόγους κατευθύνονται 
πλέον σε περιοχές εφαρμοσμένης έρευνας (π.χ., σχεδιασμός 
διεπαφών, ασφάλεια μεταφορών, τηλεπικοινωνίες, 
προστασία  καταναλωτή, συστήματα εκπαίδευσης κ.ά.).
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• Η ανάγκη για οικολογική εγκυρότητα (Neisser, 1976 & 
Norman, 1981)

• Γνωστική έρευνα στο πεδίο και στο εργαστήριο…

• Κριτική στην «κίνηση» (Parkin & Hunkin, 2001. Banerji & 
Crowder, 1989)

Οικολογική εγκυρότητα



Η μεθοδολογία της γνωστικής έρευνας
• Τα γνωστικά φαινόμενα δεν είναι παρατηρήσιμα

• Η μέτρηση της γνωστικής επίδοσης
– Περιγραφή των διαστάσεών της

• Η φύση των ανεξάρτητων μεταβλητών στα γνωστικά έργα
– Οργανισμικές: φύλο κ.λπ.

– Προηγηθείσες: πρόσφατα βιωμένες καταστάσεις

– Μεταβλητές έργου: οδηγίες, παρουσίαση, ερέθισμα, πλαίσιο, 
συγκράτηση, δοκιμασία/τεστ

• Επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις εξαρτημένες

• Πρωτογενείς και δευτερογενείς μετρήσεις

• Διαδικασία στατιστικού ελέγχου μηδενικών υποθέσεων

• Καθημερινά γνωστικά έργα



Προσεγγίσεις και μέθοδοι της 
εφαρμοσμένης έρευνας

• Δυνατότητα γενίκευσης

• Επαγωγικές διαδικασίες

• Έλεγχος των μεταβλητών

• Στατιστικές μέθοδοι
– Περισσότερα μεθοδολογικά εργαλεία, ελλείπουσες τιμές, μηδενικά 

ευρήματα, χρησιμότητα επανάληψης



• Νοητικοί χειρισμοί

– Γνωστική επεξεργασία, έλεγχος του περιβάλλοντος, 
κοινωνική αλληλεπίδραση

• Καταστάσεις δύναμης/ισχύος

– φυσιολογία, υγεία, οργανική κατάσταση λόγω ουσιών

• Κατάσταση συναισθημάτων

– συναισθήματα, στάσεις, κίνητρα

• Ατομικές καταστάσεις

– εμπειρογνωμοσύνη, γνωστική ικανότητα, γνωστικό στυλ

Πλαίσιο εφαρμογής της γνωστικής 
ψυχολογίας


