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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ, ηα πξόζσπα πνπ κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξώζσ κε επηηπρία ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Κάπνηα από απηά κνπ κεηέδσζαλ ηηο 

γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κειέηεο, ελώ θάπνηα άιια κε 

ζηήξημαλ  ζπλαηζζεκαηηθά ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα….. 

Καη’ αξρήλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Εαΐξα Παπαιεγνύξα, όπνπ ήηαλ θαη 

επόπηξηα ηεο εξγαζίαο, δηόηη πάληα κε βνεζνύζε κε πνιύ πξνζπκία ζε ό,ηη ηε ρξεηαδόκνπλ. 

Αθόκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θύξην Γξεγόξε Κηνζένγινπ πνπ ηξνπνπνίεζε ην 

πξόγξακκά ηνπ, ώζηε λα κε βνεζήζεη κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Τέινο, ζέισ 

λα επραξηζηήζσ θαη ηελ θπξία Παλαγηώηα Βνξξηά, δηόηη όηαλ ηε ρξεηαδόκνπλ, αθόκα θαη ηηο 

εκέξεο πνπ βξίζθνληαλ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα, κε εμππεξεηνύζε άκεζα… 

Θα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηε θίιε κνπ ηε Φξηζηίλα, γηα ην αιεζηλό 

ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε γηα κέλα, γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαη γηα ηε βνήζεηά ηεο ζε πνιιά 

ζεκεία ηεο εξγαζίαο, όπσο ηε ζπλεξγαζία ηεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ. Φξσζηάσ θαη έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο κνπ ηνπο ζπκθνηηεηέο 

θαη ηνπο θίινπο, πνπ κε βνήζεζαλ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ μερσξηζηό ηξόπν ζηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηώ πάξα πνιύ θαη όινπο ηνπο γνλείο πνπ δέρηεθαλ κε 

κεγάιε ραξά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλά κνπ…. 

   Δθηόο, από ηνπο γνλείο ησλ βξεθώλ ηεο έξεπλαο ρξσζηάσ θαη έλα κεγάιν επραξηζηώ 

ζηνπο δηθνύο κνπ γνλείο, ζηε κεηέξα θαη ζηνλ παηέξα κνπ, γηα ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ όινπο 

απηνύο ηνπο κήλεο θαη γηα ηελ ρσξίο όξηα ζπκπαξάζηαζε θαη θαηαλόεζε πνπ κνπ παξείραλ 

αζηακάηεηα θάζε κέξα…Μαδί κε ηνπο γνλείο κνπ, ζέισ λα πσ έλα ηειεπηαίν επραξηζηώ (ίζσο 

θαη ην κεγαιύηεξν) ζε έλα αγαπεκέλν κνπ πξόζσπν, πνπ κε άθεζε λα αθνινπζήζσ ην όλεηξό 

κνπ θαη ήηαλ θάζε ζηηγκή δίπια κνπ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Making the decision to have a child-it's momentous.  

It is to decide forever to have your heart 

go walking around outside your body”  

 

                                                          Elizabeth Stone 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πξψηκε αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν νη κειέηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

παηέξα-βξέθνπο ζηελ Διιάδα είλαη πεξηνξηζκέλεο. ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε ε 

αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη παηέξσλ κε ηα βξέθε ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην γνλέα, φζν θαη ζην βξέθνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ βηληενζθνπήζεθαλ 10 

δεπγάξηα γνλέσλ κε ηα 10 έσο 12 κελψλ βξέθε ηνπο, ζην ζπίηη ηνπο, ζε ειεχζεξν παηρλίδη. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα παξαηήξεζεο θαη γηα 

ηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ρνξεγήζεθε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Ζ κέζνδνο 

ηεο κηθξν-αλάιπζεο εθαξκφζηεθε ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ππνινγίζηεθαλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ε 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ εμαθνινπζεί λα είλαη θπξίσο αξκνδηφηεηα ησλ κεηέξσλ θαη νη δχν 

γνλείο θάλεθε λα είλαη εμίζνπ επαίζζεηνη κε ηα βξέθε ηνπο, αιιά λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζαλ καδί ηνπο. Οη κεηέξεο έδεηρλαλ πεξηζζφηεξε 

ηξπθεξφηεηα θαη είραλ πην ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο. Οη 

παηέξεο έδεηρλαλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ βξέθνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεηέξεο. πζρέηηζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θάλεθε κφλν σο πξνο 

ηε ρξήζε ήπησλ «ζσκαηηθψλ» θαη γλσζηηθψλ παηρληδηψλ. Δπίζεο, θάλεθε φηη ηα πξσηφηνθα 

βξέθε είραλ ζεηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεπηεξφηνθα. 

Γηαπηζηψζεθε ειάρηζηε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ηεο κεηέξαο ζηε ζρέζε ηεο κε ην βξέθνο, 

ελψ θάλεθε λα επεξεάδεη ηνλ ρξφλν εκπινθήο ηνπ παηέξα ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Αθφκε ε παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ έδεημε λα ζπζρεηίδεηαη κε πνηνηηθφηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ. Οη ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ηα βξέθε ηνπο δελ ήηαλ 

παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπο. Σέινο, ηα βξέθε δελ θάλεθε λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ γνλέα ηνπο. Πνιιά απφ ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ελδηαθέξνληνο  θαη απνηεινχλ έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν.   

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο, κεηέξα, παηέξαο, βξέθνο, επαηζζεζία, 

παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο 
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Αλαζθόπεζε ηεο εξγαζίαο 

 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ 

βαζίζηεθαλ ζηελ παξαηήξεζε βξεθψλ, ζπδεηείηαη ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο αιιειεπίδξαζεο 

γνλέα-βξέθνπο, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνηνηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

δηεξεπλάηαη ε έλλνηα ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νη 

επηζηήκνλεο αμηνινγνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο 

ζπλζήθεο ηνπ παηρληδηνχ σο κέζνπ παξαηήξεζεο ηεο δπαδηθήο απηήο επηθνηλσλίαο θαη 

παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζηε βειηίσζε ηεο δπαδηθήο 

απηήο επηθνηλσλίαο. 

ηφρνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ παηέξα θαη 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, 

ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην πνξηξέην ηνπ ζχγρξνλνπ παηέξα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο γηα ηα 

αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξεθψλ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην, ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα 

κε ην βξέθνο ηνπο. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν γεληθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ππήξμε εθαιηήξην 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο 

κειέηεο. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζηφρνο, νη ζπκκεηέρνληεο, ηα κέζα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο κειέηεο. 

ηφρνο ηνπ φγδννπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ηα 

κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο 

γηα ηηο παξαηεξήζεηο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, θαζψο θαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο.    

ην έλαην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο.  

Σν δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

φπνπ ζπγθξίλνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ ηελ ειιεληθή 
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θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζνχλ νξηζκέλεο αληηθάζεηο αιιά θαη 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Κεθάιαην 1: Η πξώηκε επηθνηλσλία γνλέα-βξέθνπο 

 

1.1 Οη  πξώηεο επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο ηεο ζρέζεο γνλέα – βξέθνπο 

 

Ζ παξαηήξεζε κεηέξσλ-βξεθψλ δελ απνηειεί λέν πεδίν κειέηεο γηα ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ έξεπλα. Ζ άκεζε παξαηήξεζε παηδηψλ θαη κεηέξσλ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1940 

(Freud, 1936˙ Spitz, 1946).  

 Καηά ηε δεθαεηία κάιηζηα ηνπ 60‘ θαη 70‘ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ έλαο γνλέαο αιιειεπηδξά κε ην παηδί ηνπ εληζρχζεθε. O John Bowlby (1958, 

1969) ζπγρψλεπζε ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο κε εζνινγηθέο κεζφδνπο θαη ηελ εμειηθηηθή 

ζεσξία, γεγνλφο πνπ θαζηέξσζε ην πιαίζην γηα ηε λαηνπξαιηζηηθή κειέηε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο. Ζ Ainsworth ζπλέβαιε ζε απηφ κε ηελ παξνπζίαζε 

θαηλνηφκσλ αμηνινγεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνθίλεζε λέεο απφςεηο γηα ηηο πξψηκεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (Ainsworth, 1982˙ Ainsworth et al., 1974˙ Ainsworth et al., 1978). 

πγθεθξηκέλα, ε Ainsworth (1953, 1963) παξαηήξεζε κεηέξεο κε ηα βξέθε ηνπο ζην 

ζπίηη ηνπο, ζε θπζηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ηάηζκα, θιάκα, ζηελή ζσκαηηθή επαθή) θαη θαηέιεμε 

φηη θαλέλα δεπγάξη κεηέξαο-βξέθνπο δελ ήηαλ αθξηβψο ην ίδην. Τπήξραλ ζπζηεκαηηθά, 

πνηνηηθά δηαθξηηά είδε ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηέξεο θαη βξέθε ζπλδένληαλ. 

Παξαηεξήζεθαλ εληππσζηαθέο αηνκηθέο δηαθνξέο ζην πφζν επαίζζεηα, θαηάιιεια θαη 

έγθαηξα αληαπνθξίλνληαλ νη κεηέξεο ζηα κελχκαηα ησλ βξεθψλ ηνπο (Bretherton, 1992). 

Σα δεδνκέλα απφ ηηο λαηνπξαιηζηηθέο απηέο παξαηεξήζεηο, απνηέιεζαλ κηα πινχζηα 

πεγή γηα ηε κεηέπεηηα κειέηε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

γνλέα-βξέθνπο (Bretherton, 1992). 

 

 

1.2 Η ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο 

Ζ ζεκαζία ηεο πξψηεο ζρέζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο είλαη γλσζηή θαη 

ηεθκεξηψζεθε απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηέξεζεο (Spitz,1946). Οη 

ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο (παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο) ηφληζαλ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο 

πξψηκεο ζρέζεο ηνπ γνλέα κε ην βξέθνο ηνπ γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο κεηέξαο. 

χκθσλα κε ηελ θιαζηθή ςπραλαιπηηθή ζεσξία ην βξέθνο αληιεί ραξά θαη 

επραξίζηεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία είλαη ην πξφζσπν πνπ 

θαιχπηεη ηα βαζηθά έλζηηθηά ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (γηα παξάδεηγκα ηελ αλάγθε ηνπ γηα 
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ηξνθή κέζσ ηνπ ζειαζκνχ). Απηέο νη πξψηκεο εκπεηξίεο, είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ (Freud, 1905).   

χκθσλα κε ηε Melanie Klein (1975) ε κεηέξα αληηπξνζσπεχεη απφ ηελ πξψηε 

εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο  ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ν νπνίνο κπνξεί άιινηε λα είλαη 

θαιφο θαη άιινηε θαθφο. Ζ ίδηα ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθά πξνγελλεηηθά ζηάδηα 

θαηά ηνλ πξψην ρξφλν δσήο ηνπ αηφκνπ. ην παξαλνεηδέο-ζρηδνεηδέο ζηάδην, φπνπ επηθξαηεί 

θαηά ηνπο 3-4 πξψηνπο κήλεο, ην βξέθνο βηψλεη ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ζηε δσή ηνπ ζαλ 

κεξηθά αληηθείκελα απνζπαζκαηηθά θαη φρη ζαλ νιφθιεξα πξφζσπα θαη ζπγρξφλσο 

αληηιακβάλεηαη ην θάζε πξφζσπν-αληηθείκελν ζαλ απφιπηα θαθφ ή θαιφ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε αληίιεςε ηνπ βξέθνπο ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ εμηδαληθεπκέλσλ θαη δησθηηθψλ 

εηθφλσλ ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο πηζηεχεη φηη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. 

πλεπψο ππάξρεη κηα θαιή εμηδαληθεπκέλε κεηέξα θαη κηα δηαθνξεηηθή θαθηά δησθηηθή 

κεηέξα, αλάινγα κε ην αλ ε ίδηα πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ζην βξέθνο ηεο ή φρη. 

 Δάλ ε κεηέξα θξνληίδεη ην βξέθνο απνηειεζκαηηθά, ην βνεζάεη λα κεηψζεη ην άγρνο 

ηνπ θαη ηελ αίζζεζε δησγκνχ απφ ην αληηιακβαλφκελν θαθφ αληηθείκελν, έηζη ψζηε λα 

πεξάζεη ζην δεχηεξν θαηαζιηπηηθφ ζηάδην πνπ δηαξθεί ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ πξψηνπ 

ρξφλνπ δσήο. Σν δεχηεξν απηφ ζηάδην, ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξε ελνπνίεζε ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη ηα πξφζσπα σο νινθιεξσκέλεο 

νληφηεηεο θαη ζπγρξφλσο λα αληηιακβάλεηαη φηη έλα πξφζσπν κπνξεί λα έρεη θαη θαιά, αιιά 

θαη θαθά ζηνηρεία. Χο απνηέιεζκα ην βξέθνο αξρίδεη λα αλέρεηαη ηα ακθηζπκηθά 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνο ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, λα αλαγλσξίδεη φηη είλαη μερσξηζηφ 

πξφζσπν απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη λα δηαθνξνπνηεί κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Klein, 1975). 

Ζ Mahler ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ παξαηήξεζαλ θαη κειέηεζαλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηέξσλ-παηδηψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο  ην βξέθνο, κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηε κεηέξα ηνπ, πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα ψζηε λα αληηιεθζεί ηελ 

έλλνηα ηνπ «Δαπηνχ».  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ δελ είλαη ηθαλφ λα 

αληηιεθζεί ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο ηνπ (απηηζηηθφ ζηάδην), αθνχ πηζηεχεη φηη ην ίδην είλαη 

απηφ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. κσο, κέζα απφ ηε θξνληίδα ηεο κεηέξαο ηνπ, 

αληηιακβάλεηαη φηη δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα θαιχςεη  ηηο αλάγθεο ηνπ, νπφηε θάπνην άιιν 

πξφζσπν θξνληίδεη γηα απηφ. Μέζα απφ ηελ αληίιεςε απηή, ην βξέθνο αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 έσο 4 κελψλ ην βξέθνο 

δηαρσξίδεη ηηο επράξηζηεο απφ ηηο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο θαη αληηιακβάλεηαη φηη νη αλάγθεο 

ηνπ ηθαλνπνηνχληαη κφλν κέζσ ηεο κεηξηθήο παξέκβαζεο (ζπκβησηηθφ ζηάδην). Ζ ζρέζε 
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απηή κε ηε κεηέξα είλαη θαζνξηζηηθή γηα  ηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηα πξφζσπα 

θαη ηα αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ (Mahler, Pine & Bergman, 1975).   

Ο Winnicott επίζεο αλαθέξζεθε ζηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο ζρέζεο κεηέξαο βξέθνπο θαη 

ηφληζε φηη έλα κσξφ δελ ππάξρεη πνηέ κφλν ηνπ, πίζσ ηνπ ππάξρεη πάληα κηα κεηέξα 

(Winnicott, 1986). Με ηε θξάζε απηή έδσζε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Καη‘ 

απηφλ, θαηά ηελ πξψηε θάζε δσήο, ην βξέθνο αηζζάλεηαη παληνδχλακν θαη δελ αλαγλσξίδεη 

ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ. ηαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ βξέθνπο, πξνπαληφο ε κεηέξα 

ηνπ, ην αληηκεησπίδεη κε έλαλ ηξφπν πνπ ην βξέθνο λα αηζζάλεηαη ηελ εμάξηεζε απηή, ηφηε 

βηψλεη ην ίδην ηελ αίζζεζε ηνπ άγρνπο εθκεδέληζεο(κηα αίζζεζε πιήξνπο δηάιπζεο) θαη 

νδεγείηαη έηζη ζηελ εμέιημε ελφο ςεχηηθνπ εαπηνχ. Ζ ζηάζε ηεο κεηέξαο είλαη ζπλεπψο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ πγηή ςπρνινγηθή εμέιημε ηνπ βξέθνπο (Υξηζηνπνχινπ, 2001).  

Γηα ηνλ Winnicott κηα κεηέξα πξέπεη λα είλαη,  αξθεηά θαιή θαη ε ηθαλφηεηα ηεο απηή 

εμαξηάηαη απφ ηελ δπλαηφηεηά ηεο λα αληηκεησπίζεη ηελ απφιπηε εμάξηεζε ηνπ βξέθνπο θαη 

ηελ αίζζεζε παληνδπλακίαο ηνπ, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο ηεο, 

φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην βξέθνο ζα νδεγεζεί ζηελ αίζζεζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πξνβιέςηκε θαη αμηφπηζηε θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ αιεζηλνχ εαπηνχ 

(Υξηζηνπνχινπ, 2001). Ο J. Bowlby (1958) επεξεαζκέλνο απφ ηελ Ζζνινγία δηαηχπσζε ηε 

ζεσξία ηνπ Γεζκνχ. Με ηνλ φξν δεζκφ, ελλνεί κηα ζηαζεξή, ακνηβαία ζπλαηζζεκαηηθή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ην θξνληίδεη. Δίλαη έλα 

ελδνςπρνινγηθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα ξπζκίδεη ζπκπεξηθνξέο νη 

νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ βηνινγηθά λα δηαηεξνχλ ή λα απνθηνχλ ηελ εγγχηεηα θαη ηελ επαθή κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζηαηεπηηθφ πξφζσπν ην νπνίν αλαθέξεηαη σο θηγνχξα δεζκνχ. Μέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο δεζκνχ παξέρεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο γηα αζθάιεηα 

θαη ηεο αλάγθεο ηνπ γηα εμεξεχλεζε θαη πνηθίιεο εκπεηξίεο κάζεζεο (Bowlby, 1969).    

 

 

 

 

 

1.3 Χαξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο 

 

Ζ θηλεκαηνγξάθεζε κεηέξσλ βξεθψλ νδήγεζε ζε έλα λέν ηξφπν κειέηεο ησλ θαη 

θαηαλφεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. ηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξαο βξέθνπο ππάξρεη 

ακνηβαηφηεηα θαη παξαηεξείηαη ζπλαηζζεκαηηθφ κνίξαζκα (Trevarthen, 1977). Γηα λα είλαη 

φκσο ε αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο είλαη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε  ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ επηθνηλσλνχλ,  ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη  ε ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα λα δηαβάδεη ηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο θαη  λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηά, ην παηδί λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζήκαηα ηνπ γνλέα ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ λα δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε απηή (Anderson, 1981˙ Jones & Lenz, 1986).  

 Δάλ ν γνλέαο αγλνεί ή παξεξκελεχεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ βξέθνπο ή είλαη 

ππεξβνιηθά παξεκβαηηθφο, αλήζπρνο ή πηεζκέλνο, ηφηε θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ βξέθνπο πξνο 

ηνλ ίδην ζα είλαη ηπραία, ρανηηθή, άθακπηε ή ζηεξενηππηθή. Δάλ ν γνλέαο φκσο 

αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζην βξέθνο, απηφ ζα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθέο ακνηβαίεο 

αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα θπθιηθφ 

γεγνλφο πνπ είηε εληζρχεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεηαη απφ ην θάζε πξφζσπν ή ηελ 

ηεξκαηίδεη (Sullivan, 1991).  

Μάιηζηα, νη Fogel θαη Hsu (2003), ηφληζαλ φηη ε πνηθηινκνξθία κέζα ζηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη θαζνξηζκέλε φρη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

αιιειεπηδξψλησλ,  αιιά θαη απφ ηε κνλαδηθή κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  Γειαδή, ε θνηλή ζπλ-

ξπζκηζκέλε ηζηνξία κνξθνπνηεί ηα δπλακηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο θάζε ζηηγκή. Έηζη, ε 

γλψζε ηεο πξνεγνχκελεο ηζηνξίαο ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζεαπηνχ θαη φρη ηνπ θάζε 

κέινπο μερσξηζηά κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

ηεο δπάδαο, είηε λα ζπλερίζεη ην ίδην κνηίβν επηθνηλσλίαο ή λα θάλεη κηα κεηάβαζε ζε άιιε 

ζπκπεξηθνξά.  

Βέβαηα, ε γλψζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κνηίβνπ επηθνηλσλίαο γνλέα-βξέθνπο κπνξεί 

κφλν λα πιεξνθνξήζεη, ρσξίο λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε δπλακηθή ζηαζεξφηεηα ηεο θάζε 

αιιειεπίδξαζεο. Τπάξρεη πάληα ηξέρνπζα δεκηνπξγηθφηεηα, επεμεξγαζία, επέθηαζε θαη λέα 

ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ξπζκηδφκελεο δηαδηθαζίαο ζηε δπαδηθή επηθνηλσλία (Fogel & 

Hsu, 2003). 

 

 

1.4 Η ζρέζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο κε ηα αλαπηπμηαθά επηηεύγκαηα ησλ 

παηδηώλ 

Ζ αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο παξέρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, εηδηθά ζηα πξψηα ρξφληα (Bornstein, 2002). ρεδφλ, φιεο νη εκπεηξίεο 

απφ ηνλ θφζκν ησλ βξεθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ηνπο 

(Bornstein, 2003). Μέζσ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θξνληίδαο, νη γνλείο παξέρνπλ κία πνηθηιία 

θνηλσληθψλ θαη κε θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή ηνπο αλάπηπμε (Brinker, Seifer & Sameroff, 1994). Χο απνηέιεζκα, ε 

http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#36#36
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#51#51
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αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο δελ είλαη ην θιεηδί κφλν γηα ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ (Emde & Easterbrooks, 1985), αιιά ζέηεη θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο θαη άιισλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Beckwith, 1996˙ 

Bornstein & Tamis-LeMonda, 2001˙ Falco, Esposito, Venuti & Bornstein, 2008˙ Greenspan, 

1997˙ Milgrom, Westley & Gemmill, 2004˙ Rogoff & Gardner, 1984˙ Venuti, de Falco, 

Giusti & Bornstein, 2008˙ Vygotsky, 1978). 

  Ζ βηβιηνγξαθία αθφκε θαηαδεηθλχεη φηη ε δεζηαζηά ηνπ κεηξηθνχ ζψκαηνο επεξεάδεη 

ην ελδνθξηλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο, ην κεηξηθφ ράδη επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηεο 

απμεηηθήο νξκφλεο θαη επηδξά ζηε ιεηηνπξγία θαη δνκή ηνπ εγθεθάινπ  ηνπ βξέθνπο. Οη 

πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο κφλν γηα λα κάζεη ην βξέθνο  ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο αιιά πξνζαξκφδνληαο ε κεηέξα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζην 

βξέθνο ηεο, ην βνεζάεη λα κεηψζεη ην ζηξεο θαη λα ξπζκίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε (Dennis, 2006). 

Ζ αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο δεκηνπξγεί κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο, πνπ επηηξέπεη 

ζε έλα παηδί λα πξννδεχζεη κέζα απφ ηα ζηάδηα ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο.  ηαλ 

εκπνδίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην γνλέα ή φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα δελ είλαη 

ζπλεπήο, ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ γλσζηηθνχο, 

γισζζηθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο (αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά φπσο μεζπάζκαηα 

ζπκνχ, ιηγφηεξε ηθαλφηεηα κνηξάζκαηνο, κεησκέλε θνηλσληθή ηθαλφηεηα κε μέλνπο θαη 

έιιεηςε ειέγρνπ),  αλαζθαιή δεζκφ, θαθνπνίεζε, ακέιεηα θαη πξνβιήκαηα δηαηξνθήο 

(Aydlett, 1983˙ Bakeman & Brown, 1980˙ Lobo, Barnard & Coombs, 1992˙ Murray, 1992˙ 

Papousek & Papousek, 1982˙ Tomasello, 1995˙ Uddenberg & Englesson, 1978).   

Παξάιιεια ε ζπλαηζζεκαηηθή ή θπζηθή απνπζία ηνπ γνλέα ζπζρεηίδεηαη κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο θαη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα (Beck, 1998˙ Field,  1994). Καζψο επίζεο ηα παηδηά 

κεγαιψλνπλ, απηέο νη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 

θησρέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαη πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν (Sharp et al., 1995).  

Οη εκπεηξίεο αξλεηηθψλ ή κε επαίζζεησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ έλα γνλέα νδεγεί ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ην παηδί. Αληίζεηα, ε 

εκπεηξία απφ κηα επαίζζεηε θαη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηνπιάρηζηνλ έλα γνλέα, δείρλεη λα 

απνηειεί έλαλ πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ην βξέθνο (Feinberg, 2002˙ Mezulis, Hyde & 

Clark, 2004).  

πλνςίδνληαο, νη πξψηκεο αιιειεπηδξάζεηο πξνζθέξνπλ έλα παξάζπξν ζηε ζρέζε 

γνλέα-βξέθνπο, θαζψο αθφκα θαη ζηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο ηνπ βξέθνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 
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θαη ηνπο ελήιηθεο. Ζ παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο είλαη ρξήζηκε, δηφηη 

ζπκβάιιεη ζηελ εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη ιεθηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, θαζψο γεληθφηεξα ζηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

εκπνδίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Comfort & Farran, 

1994). 

Γεγνλφο είλαη φηη ε  επηζηήκε, δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη κε επθνιία ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ επζχλνληαη γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο πξψηκεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ βξέθνπο (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein, 

2000˙ Kochanska,  Aksan, Prisco & Adams, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Ainsworth θαη Bell (1974), ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ βξέθνπο ηνπο θαηά ηξεηο πηζαλνχο ηξφπνπο.  

Πξψηνλ, ν γνλέαο κπνξεί άκεζα λα απμάλεη ηελ πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

βξέθνπο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ γνλέα πξνηείλνπλ φηη νη 

καζεκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ βξεθψλ εληζρχνληαη, φηαλ αθνινπζνχληαη απφ άκεζε ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε (Finkelstein & Ramey, 1977). 

 Έλαο δεχηεξνο πηζαλφο ηξφπνο ηεο επηξξνήο ηνπ γνλέα ζην βξέθνο είλαη ν έιεγρνο 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη κεηέξεο πνπ 

παξεκπφδηδαλ ηε δηεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο ηνπο έηεηλαλ λα έρνπλ βξέθε πνπ 

πζηεξνχζαλ ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο ηθαλφηεηα (Ainsworth & Bell,1974). κνηα έρεη βξεζεί,  

φηη ηα βξέθε πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ζπίηηα πνπ δελ ηνπο παξέρνληαλ ηα θαηάιιεια 

εξεζίζκαηα έηεηλαλ λα αλαπηχζζνπλ ρακειφηεξα λνεηηθά δπλακηθά ζε ζρέζε κε ηα βξέθε 

πνπ νη ζπλζήθεο αλαηξνθήο ηνπο ήηαλ πην πινχζηεο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Wachs, 

1979).  

Σξίηνλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο θαη 

ηδηαίηεξα ε επαηζζεζία ηνπ γνλέα κπνξεί έκκεζα λα επεξεάδεη ηε βξεθηθή πξνζαξκνζηηθή 

ηθαλφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα βξέθε ησλ επαίζζεησλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

γνλέσλ, ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ αζθαιείο δεζκνχο καδί ηνπο θαη θαίλνληαη λα είλαη πην 

ηθαλά γηα εκπινθή ζε θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή δηεξεχλεζε. Αληίζεηα ηα βξέθε κε κε 

αζθαιή δεζκφ ηείλνπλ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κε ηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Ainsworth & Bell, 1974). 
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1.5 Η έλλνηα ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο  

 

 

Ζ πξνζπάζεηα πνιιψλ εξεπλεηψλ λα δψζνπλ νξηζκφ ζηελ έλλνηα ηεο επαηζζεζίαο 

ηνπ γνλέα, έρεη νδεγήζεη ζε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα (Meins, Fernyhough, Fradley & 

Tuckey, 2001).  

χκθσλα κε ηελ Ainsworth, σο νξηζκφ ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο ηέζεθε ε κεηξηθή  

ηθαλφηεηα λα πξνζιακβάλεη κε αθξίβεηα ηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

άκεζα, ζηαζεξά θαη θαηάιιεια ζε απηά (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974). Ζ ίδηα θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο, πεξηέγξαςαλ ηελ επαίζζεηε κεηέξα σο θαηάιιειε ζην λα αληηιακβάλεηαη 

ηα πξάγκαηα απφ ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη λα ζεσξεί ην παηδί ηεο ζαλ έλα μερσξηζηφ άηνκν, 

λα ζέβεηαη ηε δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθεχγεη λα ηε δηαθφπηεη. Δπνκέλσο, απηφ 

πνπ μερσξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο ηεο ζην λα πξνβαίλεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε (Meins et al., 2001).  

Αθφκε, ε επαηζζεζία απφ άιινπο κειεηεηέο έρεη ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα λα ηαηξηάδεη ηελ έληαζε θαη ηε ρξνληθή δηακφξθσζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ βξέθνπο (Tomasello, 

1995). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Claussen θαη Crittenden (2003)  ζεσξνχλ ηελ επαηζζεζία 

πνιππαξαγνληηθή πνπ δηαπεξλά φιε ηε ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηέξεο κπνξεί λα 

είλαη επαίζζεηεο φηαλ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ πξνζνρή θαη ην θίλεηξν ηνπ βξέθνπο 

θαη λα δηαιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ην αλαπηπμηαθφ ηνπ επίπεδν 

(Stevens, Blake, Vitale & MacDonald, 1998). χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηρηέο απηήο ηεο 

άπνςεο, ν επαίζζεηνο γνλέαο, ρξεζηκνπνηεί ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, ην παηρλίδη, ηνλ έιεγρν 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρχεη ηε ζπλδηαιιαγή. Γηα παξάδεηγκα ν εθθνβηζηηθφο  έιεγρνο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη έλδεημε απνπζίαο επαηζζεζίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ είλαη επαίζζεηε αληαπφθξηζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (van den 

Boom, 1997).  

Παξάιιεια, ε επαηζζεζία ηνπ γνλέα θαιχηεξα πεξηγξάθεηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο 

ζαλ έλα δπαδηθφ θαηαζθεχαζκα (Claussen & Crittenden, 2003˙ Mangelsdorf, McHale, 

Diener, Goldstein & Lehn, 2000˙ van den Boom, 1997). χκθσλα κε ηνπο Silvén, Niemi θαη 

Voeten (2002),  ε δπλαηφηεηα ηνπ ελήιηθα λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο 

εμειηζζφκελεο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ είλαη ε νπζία ηεο επαηζζεζίαο. Πξάγκαηη, επξήκαηα 
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απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη αηνκηθέο βαζκνινγίεο ζε κηα δπάδα, 

αληαλαθινχλ ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζεκαηνδνηεί, αιιά θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

γνλέα λα αληαπνθξηζεί (van den Boom & Hoeksma, 1994). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ν Erich Fromm (1956) πξνέβαιε κηα αλαινγία πξνηείλνληαο 

φηη ε κεηξηθή επαηζζεζία είλαη ζαλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο έκπεηξνπ νδεγνχ, λα θαηαιαβαίλεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ: «Αθόκα θαη έλαο κηθξόο, 

αζπλήζηζηνο  ζόξπβνο παξαηεξείηαη…. Τν κπαιό ηνπ είλαη ζε κηα θαηάζηαζε  ραιαξσκέλεο 

επαγξύπλεζεο, αλνηθηή ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο…». 

Δπίζεο έρεη ζπδεηεζεί ε ζρέζε  ηεο γνλετθήο επαηζζεζίαο κε ηνλ ηχπν δεζκνχ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ γνλέα-βξέθνπο (Ainsworth, Blehar, Walters & Walls, 1978˙ 

Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn & Juffer, 2003˙ Belsky, 1999˙ Pederson et al.,1990˙ 

Smith & Pederson, 1988).  

Παξάιιεια κε ηελ επαηζζεζία θαη άιιεο γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία αζθαινχο δεζκνχ θαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο  ε επαηζζεζία 

κπνξεί λα κελ είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο (De Wolff & van IJzendoorn, 1997).  
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Κεθάιαην 2: Αμηνιόγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο 

 

2.1 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνζώπσλ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δπάδσλ (θαη φρη κφλν), ηδηαίηεξα κεηαμχ 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ βξεθψλ, απνηειεί κηα ζπλερφκελε κεζνδνινγηθή πξφθιεζε. ζν ε 

έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξννδεχεη, ηφζν δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο θαη 

εξγαιεία κέηξεζεο.  

Οη παιαηφηεξεο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο βαζίδνληαλ ζε 

παξαηεξήζεηο ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ βξέθνπο θαη ζηε γεληθή 

αίζζεζε ηνπ παξαηεξεηή. πρλά ήηαλ αθφκε θαη ηα εξγαιεία απηναλαθνξάο  (Horowitz et 

al., 2005). Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο,  πεξηέγξαθαλ ηε δπαδηθή επηθνηλσληαθή ζπλαιιαγή κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπεηδή φκσο ε ζρέζε γνλέα-βξέθνπο 

γηλφηαλ νινέλα θαη πην πεξίπινθε κε ηελ ειηθία, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε πεξηγξαθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κέζσ ησλ ζπρλνηήησλ φρη κφλν δελ ήηαλ επαξθήο, αιιά ρξεηάδνληαλ πην 

γεληθεπκέλεο κεηξήζεηο (Heermann, Jones & Wikoff, 1994).   

Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη 

εθαξκνζηεί έσο ζήκεξα απφ ηνπο κειεηεηέο κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

γνλέσλ κε ηα βξέθε ηνπο.  

εκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο έξεπλεο παξαηεξείηαη σο πξνο ηελ  κέζνδν 

κέηξεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. πγθεθξηκέλα, πνιινί εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα ρνξεγνχλ 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαηήξεζε. Χο πξνο ηηο 

κεζφδνπο παξαηήξεζεο επηινγή ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ή ηελ θαηαγξαθή κε ηε ρξήζε ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ζηε ρξήζε θιηκάθσλ 

ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζηε κέζνδν Q-sort (Block, 1978). 

Ζ θαηαγξαθή, επηηξέπεη ηε γλψζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ θαη παξάγεη κε αθξίβεηα ηα κνηίβα 

ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο. κσο είλαη επηξξεπή ζηηο ζπλζήθεο, δελ 

είλαη ηφζν ζηαζεξή ζην ρξφλν θαη απαηηεί ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

Αληίζεηα, νη Bakeman θαη Gottman (1986), αλέθεξαλ φηη κία αμηνινγηθή θιίκαθα 

κπνξεί λα είλαη πξνηηκφηεξε ηδηαίηεξα αλ νη παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο είλαη κε 

ζαθήλεηα θαζνξηζκέλεο. Μπνξεί λα νκαδνπνηεί δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπγρξφλσο 

λα αγλνεί ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηε γεληθή ηάζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
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παξαηεξείηαη (Barnard & Kelly, 1990) θαη λνεκαηνδνηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο . Αληίζεηα κε ηε κέζνδν θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, 

ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηελ θιίκαθα  ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο είλαη πην απιή θαη πην ζηαζεξή 

κεηαμχ ησλ δηαζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο ρξνληθήο δεηγκαηνιεςίαο (Heermann et 

al., 1994) .  Οη Whitt θαη Casey (1982) θαηέιεμαλ φηη νη αμηνινγηθέο θιίκαθεο ήηαλ νη κφλεο 

επαίζζεηεο ζηελ αιιαγή ηεο επηθνηλσλίαο κεηά απφ παξέκβαζε.  Σν κεηνλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνιιέο θνξέο ππφθεηηαη ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ θάζε παξαηεξεηή (Block, 1978). 

  Ζ κέζνδνο Q-sort (Block, 1978) απαηηεί ηε ζχλζεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ 

παξαηεξεηή, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

αμηνινγεί πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρέζε κε ηηο αμηνινγηθέο θιίκαθεο, 

δίλεη ην πιενλέθηεκα ζαθέζηεξνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αμηνινγνχληαη 

θαη νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φκσο φηη 

είλαη ζχλζεηε ζηε ρξήζε ηεο θαη δχζθνιε σο πξνο ηε βαζκνιφγεζή ηεο.  

Πνιινί ζχγρξνλνη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεψλ 

ηνπο ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε βίληεν (Horowitz et al., 2005). Ζ ηερλνινγία κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ αχμεζε ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο κεγάιεο πνζφηεηαο δεδνκέλσλ 

απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε (Woodhead, Bland & Baradon, 2006). Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα 

ησλ δεδνκέλσλ θαηαγεγξακκέλσλ ζε βίληεν είλαη φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή 

λα αλαηξέμεη ζε απηά. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη θαλείο ηε κεηέξα θαη ην 

παηδί φζεο θνξέο ην επηζπκεί, γπξίδνληαο πίζσ ή βάδνληαο ζε αξγή θίλεζε ην βίληεν θαη λα 

ην ζηακαηήζεη ζε φπνην ζεκείν ηεο αιιειεπίδξαζεο επηζπκεί. Ο πινχηνο ησλ δεδνκέλσλ 

έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κέηξεζεο φισλ ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηεο κεηέξαο (Sullivan & McGrath, 1999). Ζ θαιή εθπαίδεπζε ζηελ 

θσδηθνπνίεζε απηψλ ησλ βίληεν, ε πξνζνρή ζηελ αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ, θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε απφ έκπεηξνπο επηζηήκνλεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη 

επηβεβιεκέλεο. 

ε πνιιέο έξεπλεο αθφκε δηαθέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο παξαηήξεζεο (φπνπ κπνξεί λα 

είλαη ην ζπίηη ή ην εξγαζηήξην), ε ζπλζήθε ηελ νπνία παξαηεξνχλ (γηα παξάδεηγκα ηάηζκα, 

παηρλίδη, κπάλην), ε εκέξα παξαηήξεζεο,  ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ (κία κφλν κέηξεζε ή 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο), θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ (Del 

Carmen, Pedersen, Hoffman & Bryan, 1993). 

Χο πξνο ην πεξηβάιινλ παξαηήξεζεο, ε αμηνιφγεζε ζην ζπίηη έρεη ην ζεηηθφ φηη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ κπνξεί λα είλαη πην ξεαιηζηηθέο, ζε ζρέζε κε ην εξγαζηήξην, αιιά 
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ηαπηφρξνλα κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ παξαηεξεηή. Παξάιιεια,  ιφγνη 

πξαθηηθήο θχζεσο φπσο ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα έμνδα θαη ν ρξφλνο ησλ 

επηζθέςεσλ είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα έλαλ εξεπλεηή. Σν αληίζεην βέβαηα, 

ζπκβαίλεη κε ηελ παξαηήξεζε ζην εξγαζηήξην, φπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη ειεγρφκελν θαη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ κε κεγαιχηεξε επθνιία, αιιά 

παξφια απηά νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ηείλνπλ λα κελ είλαη ηφζν θπζηθέο ζε ζρέζε κε ην 

εάλ παξαηεξνχληαλ ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ (Horowitz et al., 2005). 

 Γηαθνξά παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο έξεπλεο θαη ζηηο θιίκαθεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Καηά ηελ επηινγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο παξαηήξεζεο νη 

επηζηήκνλεο ελζαξξχλνληαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ηδενινγηθφ κνληέιν πάλσ ζην 

νπνίν είλαη βαζηζκέλε θαη ηηο κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο κεηξάεη, ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ έθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηεο, ζηνηρεία απφ αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο θαη 

βαζκνιφγεζήο ηεο (Horowitz et al., 2005).  

 

2.2 Τν παηρλίδη σο ζπλζήθε παξαηήξεζεο ηεο επηθνηλσλίαο γνλέα-βξέθνπο 

 

Ζ αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ έρεη απνηειέζεη 

γηα πνιινχο εξεπλεηέο, γφληκν έδαθνο γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ-

αλαπηπμηαθψλ επηηεπγκάησλ ησλ βξεθψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ην παηδί καζαίλεη ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ θαη αλαπηχζζεη θηλεηηθέο, θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Boucher, 1999˙ 

Pellegrini & Smith, 1998˙ Vygotsky, 1978). Οη γνλείο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

κνηξαζκέλεο πξνζνρήο κε ην βξέθνο ηνπο θαη είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκνη πξνο ηα 

παηδηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε γισζζηθή αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ξχζκηζεο 

ησλ παηδηψλ,  παξάγνληεο ζεκαληηθνί γηα ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

(Driscoll & Easterbrooks, 2007). Ζ δπαδηθή επηθνηλσλία ζηε ζπλζήθε ηνπ παηρληδηνχ, ιφγσ 

ηεο έκθαζεο ηεο ζε έλα κνηξαζκέλν πιαίζην αλαθνξάο θαη ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζην ρηίζηκν αζθαινχο ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (Kiser, Bates, 

Maslin  & Bayles, 1986). Σν παηρλίδη αθφκε, απνηειεί ην πιαίζην γηα λα κάζεη έλα παηδί λα 

εκπηζηεχεηαη, λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα ζπκβηβάδεηαη, ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη θηιίεο (Jordan, 2003).  

Σε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ππνζηήξημε πξψηνο, o Freud (1920), φηαλ παξαηήξεζε 

ηνλ εγγνλφ ηνπ ζε ειηθία ελάκηζη έηνπο λα παίδεη (Emde, 1995). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
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Winnicott (1991) ην παηρλίδη αθνξά ηα έλζηηθηα θαη ζην παηρλίδη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ηεο 

ελδνςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Οη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ έρνπλ πξνζδηνξίζεη 

ζπλεπείο πξνφδνπο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκπιέθνληαη ηα παηδηά κε ηα αληηθείκελα 

(Garvey, 1977). ε πξψην ζηάδην (έσο πεξίπνπ ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο) ηα παηδηά θξαηάλε 

αληηθείκελα γηα λα ηα αθνχζνπλ ή λα ηα επεμεξγαζηνχλ βάδνληάο ηα ζην ζηφκα, θνπλψληαο 

ηα, γπξλψληαο ηα γχξσ-γχξσ, πεηψληαο ηα θ.ι.π. Σν παηρλίδη ηνπο έρεη δηεξεπλεηηθφ δειαδή 

ραξαθηήξα. Απηή ε επεμεξγαζία ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ γηα ηα δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα, ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα επεξεάδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο (Williams, 2003). ε έλα δεχηεξν ζηάδην, αλαπηχζζεηαη ην ιεηηνπξγηθφ 

παηρλίδη. Απφ ηνλ έλαην πεξίπνπ κήλα θαη κεηά ην βξέθνο απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδεηαη ηα αληηθείκελα κε έλαλ ηξφπν πνπ δείρλεη φηη δηαθξίλεη ηηο ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελέρεη ην θαζέλα (π.ρ. ζθνπίκσο θαιεί αξηζκνχο ζε έλα ηειέθσλν-παηρλίδη) θαη κπνξεί 

λα ζπζρεηίδεη δχν ή πεξηζζφηεξα πιηθά κε έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφπν (π.ρ. βάδεη ηε κπίιηα ζηελ 

ηξχπα) (Belsky, Garduque & Hrncir, 1984˙ Bretherton, 1984). Πεξίπνπ ζηνπο 24 κήλεο 

αξρίδεη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπνίεζε. 

 Ζ M. Parten έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κέζα 

απφ ην παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο κηα θιίκαθα απφ θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ηππηθά 

επίπεδα ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ. Ζ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ παηρληδηνχ αξρίδεη 

κε ην παηδί λα παίδεη κφλν ηνπ παξαηεξψληαο ηα άιια παηδηά (Parten, 1932). Έπεηηα 

αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή πηπρή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη ησλ άιισλ 

(Jordan, 2003).  

Παξάιιεια, πνιινί εξεπλεηέο ζέινληαο λα κειεηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζπλζήθε ηνπ παηρληδηνχ (δνκεκέλνπ ή ειεχζεξνπ) σο έλα παξάζπξν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην παηδί ηνπ. 

Οη δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ γνλέα θαη ηνπ βξέθνπο λα αλαγλσξίζνπλ θαη 

θαηάιιεια λα αληαπνθξηζνχλ ν έλαο ζηνλ άιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, κπνξεί λα 

εξκελεπζνχλ σο ζεκαληηθέο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξψηκεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο (Kiser et 

al., 1986).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ελήιηθα λα 

παίδεη θαη λα δηαζθεδάδεη κε ην παηδί ηνπ, λα αθνινπζεί ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα παηρλίδη εμεξεχλεζεο θαη επηπξφζζεηα επηηξέπεη λα 
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παξαηεξεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ακνηβαηφηεηα 

(Taylor, Donovan & Leavitt, 2008). 

Οη Bruner, Jolly θαη Sylva (1976) θαηέιεμαλ φηη γηα λα απνηειέζεη ην παηρλίδη 

εθαιηήξην πξνο ηε γλψζε, απαξαίηεην είλαη λα έρεη ην παηδί έλαλ επαίζζεην ζχληξνθν, λα ην 

θαζνδεγεί αιιά λα κελ ην εμνπζηάδεη θαη λα παίξλεη επραξίζηεζε θαη ν ίδηνο απφ ηε δξάζε. 

Οη εξεπλεηέο ινηπφλ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν παίδεη κε ην βξέθνο ηνπ, ψζηε λα απνηειεί γηα απηφ κηα αζθαιή βάζε γηα ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη λα πξνβεί ζε λέεο ζπκπεξηθνξέο. Παξάιιεια,  ε 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ βξέθνπο είλαη ζεκαληηθή γηαηί είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

ππνθεηκεληθήο ηνπ εκπεηξίαο (Alvarez & Phillips, 1998).  

 

 

2.3 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο γνλέα-βξέθνπο 

 

ηαλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο ρξήζηκε  είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο. Οη δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ  

ιφγσ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ βξέθνπο  (Horowitz, Logsdon & 

Anderson, 2005). 

Ζ γξήγνξε λεπξνςπρνινγηθή εμέιημε, αιιά θαη ε πηζαλή  κε αλαζηξεςηκφηεηα  ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε  λεπξνινγηθή αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 3 εηψλ ηνπ 

βξέθνπο έρνπλ απμήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε έγθαηξσλ 

παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθφκα θαη απφ ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν (Anderson, 1981˙ 

Bakermans-Kranenburg et al., 2003˙ Barnard et al., 1987˙ Barnard et al., 1988˙ Huxley & 

Warner, 1993˙ Jacobson & Frye, 1991˙ Luster, Perlstadt, McKinney, Sims & Juang, 1996˙ 

White-Traut & Nelson, 1988). 

 Ο ζηφρνο απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ είλαη λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα ζην 

λα κεηαθξάδεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο (Poley-Strobel & Beckman, 

1987˙ White-Traut & Nelson, 1988). 

ε κία κεηα-αλάιπζε πνιιψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο δηαπηζηψζεθε φηη νη πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ απηέο πεξηνξηδφληνπζαλ ζε ιίγεο επηζθέςεηο θαη άξρηδαλ 6 κήλεο κεηά 

ηε γέλλεζε ή θαη αξγφηεξα (Bakermans-Kranenburg et al., 2003).  

Δπίζεο βξέζεθε φηη νη παξεκβάζεηο πνπ θξίλνληαλ σο πην απνηειεζκαηηθέο, είραλ ην 

ίδην ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζην γεληθφ πιεζπζκφ, φζν θαη ζηνλ θιηληθφ θαη ζην δείγκα 

πςεινχ θηλδχλνπ. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηα ζπγθεθξηκέλεο 

http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#36#36
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#36#36
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#36#36
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#36#36
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#41#41
http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#41#41
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παξέκβαζεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηθίισλ δεηγκάησλ (Bakermans-

Kranenburg et al., 2003).  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη παξεκβάζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ θαη ηνπο 

παηέξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πεξηειάκβαλαλ κφλν ηηο 

κεηέξεο (Bakermans- Kranenburg et al., 2003). Πνιινί ζεσξνχλ φηη νη νηθνγέλεηεο ζα πξέπεη 

λα εθιακβάλνληαη σο ζπζηήκαηα (Cowan, 1997) θαη νη παξεκβάζεηο λα είλαη αλάινγεο.  

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε παηξηθή εκπινθή ζηελ παξέκβαζε αληηζηάζκηδε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο κεηέξεο, κε απνηέιεζκα νη παηέξεο λα 

θαηαθέξνπλ λα δείρλνπλ πνιχ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηα παηδηά ηνπο, αιιά απηή ε αιιαγή 

λα κελ παξαηεξείηαη ζηηο κεηέξεο (Bakermans- Kranenburg et al., 2003). πγθεθξηκέλα, ζε 

κία έξεπλα νη κεηέξεο έδεημαλ κηθξφηεξε αιιαγή ζηελ επαηζζεζία ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο 

(Scholz & Samuels, 1992), ελψ ζε κηα άιιε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξλεηηθά γηα ηε 

κεηέξα (Dickie & Carnahan, 1980).  

Πηζαλφλ απηφ λα ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ νη παηέξεο πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο λα δίλεηαη ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ αιιαγή ζηάζεο ηεο κεηέξαο. Δλαιιαθηηθά, νη 

παηέξεο πνπ είλαη πην ελεξγεηηθνί απφ ηηο ζπδχγνπο ηνπο, κπνξεί λα δίλνπλ ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο ζηε κεηέξα λα δείμεη ηηο θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο πνπ έκαζε απφ ηελ παξέκβαζε 

(Bakermans- Kranenburg et al., 2003). 

Ζ ηδαληθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ 

θαζεκεξηλά ην βξέθνο, λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη λα έρεη ζαθή πξνζδηνξηζκέλν ζηφρν 

(Bakermans- Kranenburg et al., 2003).  
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Κεθάιαην 3: Ο εμειηζζόκελνο ξόινο ηεο παηξηθήο θηγνύξαο  

 

3.1 Τν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηνλ παηξηθό ξόιν  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη κεηά, έρεη 

παξαηεξεζεί έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ παηξηθνχ ξφινπ θαη ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Αληίζεηα, ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ εζηίαδε ζην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε κεηέξα ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, αθνχ ε επηζπκία γηα 

δεκηνπξγία δσήο παξέκελε ζπλπθαζκέλε κε ηηο κεηξηθέο θηινδνμίεο θαη ηα ζειπθά 

πξνλφκηα. Σν έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηέξα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ  ζηελ 

άπνςε  φηη ε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο είλαη κνλαδηθή θαη επεξεάδεη φιε ηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπ βξέθνπο, αθνχ απνηειεί ην πξψην θαη ην ηζρπξφηεξν αληηθείκελν αγάπεο θαη ην πξφηππν 

γηα φιεο ηηο ζρέζεηο αγάπεο θαη ησλ δχν θχισλ (Frodi, 1980). 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ παηέξα σο γνλέα, νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο αιιαγέο, εηδηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζηεξενηππηθψλ ζηάζεσλ γηα ην ξφιν ησλ 

θχισλ, ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ ελδν-νηθνγελεηαθψλ ξφισλ ησλ γπλαηθψλ, ζηε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηελ αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ (Jain, Belsky & Crnic, 1996˙ Lamp, 1997).  

 

3.2  Γηαζηάζεηο ηεο παηξηθήο εκπινθήο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ 

 

Ο ζπλεζέζηεξνο νξηζκφο εξκελεχεη ηελ «παηξηθή εκπινθή» σο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη αληαλαθινχλ κηα δέζκεπζε κε ην παηδί, πνπ 

πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζ‘ άιια, ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ηελ ηειεθσληθή ε γξαπηή 

επηθνηλσλία, ηε θπζηθή θξνληίδα θαη ηελ πξνζθνξά νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (Ihinger-

Tallman, Pasley & Buehler, 1993). 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο παηξηθήο εκπινθήο δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο έξεπλεο δηφηη νη 

κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ, φπσο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο  κε ηηο νπνίεο έλαο  παηέξαο εκπιέθεηαη κε ην παηδί ηνπ, ην 

βαζκφ ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ ή ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ παηέξα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί ηνπ 

(Palkovitz,1997˙ Parke, 1996˙ Yeung, Sandberg, Davis-Kean & Hofferth, 2001). 

Καηαδεηθλχεηαη ινηπφλ, φηη ε ελαζρφιεζε ηνπ παηέξα κε ην παηδί ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε δνκή, θαηά ηε 
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κειέηε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε  ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία. 

Οη Lamb, Pleck, Charnov θαη Levine (1985, 1987) δηεξεπλψληαο ην βαζκφ θαη ηε 

θχζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηέξα εηζήγαγαλ ηξεηο δηαζηάζεηο εκπινθήο κε ην παηδί ηνπ: α) 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα (ν βαζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ παηέξα ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη 

θάπνηα αλάγθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ)  β) ηε δέζκεπζε (ν ρξφλνο ηνλ νπνίν αθηεξψλεη 

ν παηέξαο αιιειεπηδξψληαο άκεζα κε ην παηδί) θαη γ) ηελ ππεπζπλφηεηα (ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ν παηέξαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ θαη ηε 

γεληθή ηνπ επεκεξία).  

 Οη Jain, Belsky θαη Crnic (1996), δηαρψξηζαλ ηνπο παηέξεο ζε πξννδεπηηθνχο θαη 

παξαδνζηαθνχο. Οη πξννδεπηηθνί παηέξεο αζρνινχληαη κε ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, είλαη ζχληξνθνη ησλ παηδηψλ ηνπο ζην παηρλίδη θαη ηα καζαίλνπλ πνιιέο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη παηέξεο ηείλνπλ λα είλαη πην κνξθσκέλνη, λα έρνπλ 

επαγγέικαηα πςειφηεξνπ θχξνπο, λα είλαη ιηγφηεξν αγρσκέλνη, ερζξηθνί θαη λεπξηθνί ζε 

ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο παηέξεο, ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη λα ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηα φξηα γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο δελ ζπκκεηέρνπλ 

θαζφινπ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Σέινο, ν Palkovitz (1997) θαζφξηζε 15 βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ 

παηέξα κε ην παηδί ηνπ: ηελ επηθνηλσλία, ηε δηδαζθαιία (παξνρή πξνηχπνπ πξνο κίκεζε, 

άζθεζε πεηζαξρίαο,  θαιιηέξγεηα ελδηαθεξφλησλ θαη ελζάξξπλζε δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ), ηελ επίβιεςε (βνήζεηα ζηα ζρνιηθά θαζήθνληα, γλσξηκία κε ηνπο 

θίινπο ηνπ παηδηνχ), ηε ζθέςε (εμάζθεζε ηεο ζθέςεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο), ηα ζειήκαηα, ηε θξνληίδα βαζηθψλ αλαγθψλ, ηε ζπληήξεζή ηνπ (καγείξεκα, 

πιχζηκν ξνχρσλ, επηδηφξζσζε ραιαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ), ηα απφ θνηλνχ ελδηαθέξνληα, ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ην ζρεδηαζκφ (νξγάλσζε γελεζιίσλ θαη δηαθνπψλ, απνηακίεπζε), ηηο απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο, ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ (παξνρή ζηέγεο, ηξνθήο, ξνπρηζκνχ θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο), ηελ πξνζηαζία, ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε.  

Με ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ππνγξακκίδεηαη ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο 

ελαζρφιεζεο ηνπ παηέξα κε ην παηδί θαη επηζεκαίλνληαη νη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

πηπρέο ηεο γνλετθφηεηαο, νη νπνίεο δελ θαηείραλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο παιαηφηεξεο δηαζηάζεηο 

ηεο εκπινθήο.  
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3.3 Η ζπκβνιή ηνπ παηέξα ζηε βξεθηθή αλάπηπμε 

 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο παξνπζίαο ηνπ παηέξα θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ  έρεη  πιένλ αλαγλσξηζηεί απφ φιε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ δηαθνξεηηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ βξεθψλ κε ηνπο παηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο, νδεγεί  θαη 

ζε  δηαθνξεηηθά θαη ηδηαίηεξα  αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα (Pruett & Litzenburger, 1992˙ 

Yogman, 1981). Δπηπιένλ, ε εκπινθή ηνπ παηέξα ζηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο, αληηζηαζκίδεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο επαθήο ηνπ βξέθνπο κε κηα κε αληαπνθξηηηθή ή θαηαζιηπηηθή κεηέξα ή 

αθφκε θαη ελδπλακψλεη ηελ επηξξνή κηαο επαίζζεηεο κεηέξαο (Feldman, Greenbaum, Mayes 

& Erlich, 1997˙ Field, 1998).   

Ο παηέξαο θαζνξίδεη ην παηδί ηφζν κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ηεο 

παηξφηεηάο φζν θαη κε έλαλ άκεζν ηξφπν, κέζα απφ ηε ζπλαιιαγή καδί ηνπ. Με άιια ιφγηα 

ην πξφζσπν πνπ νλνκάδεηαη παηέξαο θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ηελ παηξηθή ιεηηνπξγία ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν, αιιά θαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα (Brazelton & 

Cramer, 2009). 

χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή θξνυδηθή ζεσξία, ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εηθφλαο ηνπ παηέξα ζπλίζηαηαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο κε ηε κεηέξα, 

ελψ ε εζσηεξίθεπζε απηήο ηεο απαγφξεπζεο νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή αληηπαξάζεζε κε ην 

λφκν. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ε ςπρνζεμνπαιηθή εμέιημε θαη ε πξφζβαζε ηνπ 

παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνινπνίεζεο, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαρεηξηζηεί 

ηηο αηκνκηθηηθέο ηνπ επηζπκίεο (Freud, 1909). 

 Γηα ηνλ Lacan (1966), ε ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα, θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζηε 

γισζζνινγία ηνπ αζπλεηδήηνπ εθφζνλ ζπληζηά έλα θνκβηθφ ζεκαίλνλ πνπ επηηξέπεη ζην 

ππνθείκελν, ράξε ζην λφκν πνπ αληηπξνζσπεχεη, λα πεξάζεη απφ ην επίπεδν ηεο αλάγθεο ζε 

εθείλν ηεο αζπλείδεηεο επηζπκίαο θαη επνκέλσο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηε ζπκβνιηθή 

πξάμε. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ αθφκε φηη ε επαηζζεζία ηνπ παηέξα θαη ε άκεζε 

θαη θαηάιιειε αληαπφθξηζή ηνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπ, ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηνπ βξέθνπο, θαζψο θαη κε ηε κεηέπεηηα γισζζηθή αλάπηπμή 

ηνπ (Crockenberg & Leerkes, 2000˙ Gottman, Katz & Hooven, 1997˙ Magill-Evans & 

Harrison, 1999˙ Shannon, Tamis-LeMonda, London & Cabrera, 2002). 

χκθσλα ηψξα κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ θαη πην ζχγρξνλσλ εξεπλψλ, ε 

παηξηθή εκπινθή ζηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο θαηέρεη κηα κνλαδηθή ζεηηθή επηξξνή ζε 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο (Booth & Crouter, 1998˙ 
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Parke, 2002˙ Venuti & Bornstein, 2008˙ Venuti & Giusti, 1996) θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

παηξηθήο εκπινθήο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ζηελ αθαδεκατθή ηνπ επηηπρία (Cabrera, Tamis-

Le Monda, Bradley,  Hofferth & Lamp, 2000).  

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε απνπζία ηνπ παηέξα ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε (Amato, 2000˙ Pryor & 

Rodgers, 2001). Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε (Frascapolo, 2004˙ Gottfried, Gottfried & Bathurst,1988˙ Pettit, Brown, Mize & 

Lindsey, 1998). πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ιηγφηεξν 

ζηεξεφηππσλ ζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ θχινπ απφ ηα παηδηά (Carlson, 1984), κε 

θαιχηεξε επίδνζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Easterbrooks & Goldberg, 1984), κε 

θαιχηεξε επίδνζε ζην ζρνιείν (Cooksey & Fondell, 1996) θαη κε πςειφηεξα επίπεδα 

απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο (Russell & Radin, 1983˙ Servis & Deutsch, 1992).  

  Αμηνζεκείσην φκσο είλαη φηη ζε πξφζθαηεο κειέηεο ε απνπζία ηνπ παηέξα βξέζεθε 

λα κε δηαθνξνπνηεί ηα παηδηά σο πξνο ηελ ηαχηηζε κε ην θχιν ηνπο (Stevens, Golombok & 

Golding, 2002). Σν δεδνκέλν απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξνπζία ηνπ παηέξα απφ 

κφλε ηεο δελ έρεη ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ, θάηη πνπ 

αληηηίζεηαη ζηηο θιαζηθέο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο, αιιά θαη ζηηο ζεσξίεο θνηλσληθέο κάζεζεο 

( Golombok & Badger, 2009). 

Μάιηζηα θαίλεηαη λα ηζρχεη φηη δελ είλαη ε απνπζία ηεο παηξηθήο θηγνχξαο πνπ 

νδεγεί ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αιιά ηξίηνη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, φπσο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε 

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο κεηέξεο θαη νη δηελέμεηο κεηαμχ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ     

(Amato, 2000˙ Dunn, 2008˙  Pryor & Rodgers, 2001). 

 Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη απφ ην εχξεκα  φηη ηα παηδηά πνπ κεγάισζαλ κε 

νκφθπινπο γνλείο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ή πξνβιήκαηα κε ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θχινπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο δηαθνξεηηθνχ θχινπ 

(Patterson, Reid & Dishion, 1992˙ Golombok, 1999˙ Golombok & Badger 2009).   

Σα παξαπάλσ ζέηνπλ έλαλ ζεκαληηθφ πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ην ηη είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Golombok, 2000). 

Μειέηεο επίζεο ζε παηδηά φπνπ ν παηέξαο ήηαλ ην πξσηαξρηθφ πξφζσπν θξνληίδαο, 

έδεημαλ φηη ηα παηδηά απηά είραλ ηελ ηάζε  λα είλαη πην αλεμάξηεηα, λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 
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πξάμεψλ ηνπο, λα έρνπλ κεγαιχηεξε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη λα είλαη πην δεθηηθά ζε ζρέζε 

κε ηα παηδηά παξαδνζηαθψλ νηθνγελεηψλ. Αληίζεηα, δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

ηαχηηζε θχινπ (Radin, 1994). Βέβαηα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζηα παξαπάλσ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα λα νδεγεί ε παξνπζία ελφο δεχηεξνπ ηζρπξά εκπιεθφκελνπ ζπληξφθνπ. Δίλαη 

επίζεο πηζαλφλ νη νηθνγέλεηεο πνπ πηνζεηνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο λα είλαη 

νηθνγέλεηεο κε «ηδηαίηεξα» ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλέπεηεο ζηα παηδηά λα απνξξένπλ απφ 

απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε εκπινθή ησλ παηέξσλ ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα κφλν φηαλ ε εκπινθή απηή είλαη απνηέιεζκα δηθήο 

ηνπο επηζπκίαο δηφηη αλ είλαη επηβεβιεκέλε ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη αξλεηηθή ε εκπινθή 

ηνπο (Elder, Van Nguyen & Caspi, 1985˙ Lamp, 1986. Russell, 1983). 

 

 

3.4 Οη επηπηώζεηο ηεο παηξόηεηαο ζηνλ άλδξα 

 

Ζ ζρέζε ηνπ παηέξα θαη ηνπ παηδηνχ είλαη κηα ακνηβαία δηαδηθαζία. Σα παηδηά 

επεξεάδνπλ ηνλ παηέξα ηνπο, φπσο θαη ν παηέξαο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο 

(Bronfenbrenner, 1979˙ Parke, 2002). ε ζχγθξηζε κε ηε κεηξφηεηα, ε παηξφηεηα δελ 

εθηηκήζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ζαλ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηε δσή ησλ αλδξψλ, νπφηε θαη 

νη επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπο απφ ηελ παηξφηεηα δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο (Parke, 1995). 

Ο Parke (1981) ππνζηεξίδεη φηη ε θξνληίδα παηδηψλ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη αιιαγή ηνπ παηέξα σο αηφκνπ, θαζψο θαιείηαη λα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα 

πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο αμίεο. πγθεθξηκέλα, ε παηξφηεηα  ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηέξα λα θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθδειψλεη ελζπλαίζζεζε πξνο ηνπο άιινπο θαζψο 

θαη κε απμεκέλε αίζζεζε απηνλνκίαο (Heath, 1976).  

ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα απφ ηνπο Eggebeen θαη Knoester (2001) δελ βξέζεθαλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζσκαηηθή πγεία 

αλάκεζα ζε άλδξεο πνπ ήηαλ παηέξεο θαη ζε άλδξεο πνπ δελ είραλ παηδηά, αιιά αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο δχν νκάδεο ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο δσήο 

ηνπο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

  Ζ ελαζρφιεζε ηνπ παηέξα κε ηα γνλετθά ηνπ θαζήθνληα θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ην γάκν, ηελ αχμεζε ηεο αίζζεζεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ γάκνπ ηνπ 

(Cowan & Cowan, 1992˙ Snarey, 1993) θαη κε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηε δσή 

(Grossman, 1987). Αθφκε, ε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κεηαμχ ηνπ παηέξα θαη ηνπ παηδηνχ 

ιεηηνπξγεί σο αγρνιπηηθφ σο πξνο ηηο πηέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπ (Barnett, 

Marshall & Pleck, 1992).  
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3.5 Ο παηέξαο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο 

 

ίγνπξα δελ ππάξρεη νξηζκφο γηα ηελ επηηπρεκέλε παηξφηεηα, αιιά είλαη απφιπηα 

ζαθέο φηη ν παηξηθφο ξφινο είλαη πνιχπινθνο θαη εμειηζζφκελνο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ επνρψλ. Οη πξνζδνθίεο γηα ηνλ παηέξα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

θνηλφηεηα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζχγρξνλε ηζηνξία (Cabrera et al., 2000). Οη θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο γηα ην ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα έρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιάμεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Σφζν ην θίλεκα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, φζν θαη ε εξγαζία ησλ 

δχν γνλέσλ εθηφο ηνπ ζπηηηνχ επεξέαζαλ ηελ αιιαγή απηή (Lamb, 1986˙ Parke, 2002).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη παηέξεο 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εκπιεθφκελνη ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο, ζπκκεηέρνπλ  

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηνθεηνχ θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο είλαη παξφληεο θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ. Αθφκε, έρεη απμεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο θαη νη δχν 

γνλείο εξγάδνληαη θαη κνηξάδνληαη ηε βξεθηθή θξνληίδα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο νη 

παηέξεο δελ εξγάδνληαη θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμ νινθιήξνπ θξνληίδα ησλ παηδηψλ 

ηνπο (Crouter, Perry-Jenkins, Huston & McHale, 1987˙ Lamb, 1986˙ Pruett, 1987˙ Russell, 

1983).  

ην παξειζφλ, ν παηέξαο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, ήηαλ ν «θνπβαιεηήο», ν νηθνλνκηθφο πξνκεζεπηήο ηεο θαη ν άλζξσπνο πνπ 

απιά βνεζνχζε  ηε κεηέξα ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. ηε ζχγρξνλε φκσο επνρή, ν παηέξαο 

θαιείηαη πιένλ  λα αλαπηχμεη κηα λέα δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαη λα εκπιαθεί ελεξγεηηθά 

ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ. Καιείηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θίινπ  θαη 

ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ζην παηρλίδη. Αλακέλεηαη αθφκε, λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πξνζψπνπ ην 

νπνίν ζέηεη φξηα θαη δηαηππψλεη ηνπο θαλφλεο, φηαλ ην παηδί εθδειψλεη κε επηζπκεηέο 

ζπκπεξηθνξέο, παξέρνληάο ηνπ, ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε (Parke, 1996).  

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ν «ζχγρξνλνο» παηέξαο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην παηδί θαη ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηνπ. Γελ 

πηνζεηεί ην ξφιν ηνπ γνλέα ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά δίπια ζηε ζχδπγφ ηνπ, 

αιιά αζθεί ηα γνλετθά ηνπ θαζήθνληα ζηνλ ίδην βαζκφ κε εθείλε θαη απφ θνηλνχ 

ζπκβάιινπλ κε παξφκνηνπο ηξφπνπο ζηε δηαρείξηζε ζεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ην ελδν-

νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Pleck, 1987).  

 Οη αιιαγέο ζηελ επζχλε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ δεκηνπξγνχλ λέεο 

απαηηήζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο γηα ην ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ν θαζέλαο ηνπο ζην 
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πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ηδέα ηνπ παηέξα σο  αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη εμίζνπ κε ηε κεηέξα 

ζηελ αλαηξνθή θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε,  

θαηά θάπνηνλ ηξφπν εμαιείθεη  ηε δηάθξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπηηηνχ ζε 

γπλαηθεία θαη αληξηθά θαη ηηο επζχλεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη δχν 

ζχδπγνη πιένλ, ζα πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο κε φκνην ηξφπν θαη νη 

ξφινη ηνπο λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ (Cabrera et al., 2000˙ 

Goldscheider & Waite, 1991˙ Pleck, 1997). 
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 Κεθάιαην 4:  Τν λενγέλλεην θαη ην βξέθνο 

 

4.1 Παιαηόηεξεο απόςεηο θαη ζεσξίεο γηα ηε βξεθηθή αλάπηπμε  

Μφιηο πξηλ απφ 3 αηψλεο ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ην βξέθνο δελ δηέθεξε παξά κφλν 

πνζνηηθά απφ ηνπο κεγάινπο, φηη είλαη ελήιηθνο ζε κηθξνγξαθία, φπνπ αλεμαξηεηνπνηνχληαλ 

κε ηελ απφθηεζε ιίγσλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Σν 17
ν
 αηψλα φκσο, νη αλζξσπηζηέο 

παξφηξπλαλ ηνπο γνλείο λα ρσξίζνπλ ηα παηδηά απφ ηνπο ελήιηθεο θαη λα ηα 

δηαπαηδαγσγήζνπλ εζηθά, κε απνηέιεζκα ηε ζπγθεθξηκέλε  πεξίνδν λα αλαπηπρζνχλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε θχζε ησλ βξεθψλ. Ζ πξψηε ππνζηήξηδε φηη ην βξέθνο είλαη απφ 

ηε θχζε ηνπ θαθφ, ε δεχηεξε, φπνπ αλαπηχρζεθε αξγφηεξα ην 18
ν
 αηψλα απφ ηνλ Rousseau 

ππνζηήξηδε ηελ αληίζεηε άπνςε, φηη είλαη δειαδή απφ ηε θχζε ηνπ θαιφ, φηη θέξεη εγγελείο 

αγαζέο πξνζέζεηο θαη ε ηξίηε, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Locke ππνζηήξηδε φηη ην παηδί είλαη 

άγξαθνο ράξηεο θαη ην κέιινλ ηνπ θαζνξίδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξεζηζκάησλ. Σηο απφςεηο απηέο άιιαμε ξηδηθά ν Freud ηνλ 20
ν
 αηψλα φηαλ είπε 

φηη ην παηδί είλαη ν παηέξαο ηνπ αλζξψπνπ (Παλνπνχινπ-Μαξάηνπ, 1992). 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε θιαζζηθή ςπραλαιπηηθή ζεσξία έβιεπε ην βξέθνο ζαλ 

έλα αλψξηκν βηνινγηθφ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηνλ Freud (1905), ην βξέθνο θαηά ηνλ 

πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ βξίζθεηαη ζην ζηνκαηηθφ ςπρνζεμνπαιηθφ ζηάδην, νπφηε θχξηα 

εζηία δηέγεξζεο είλαη ην ζηφκα θαη ε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. πγθεθξηκέλα ην βξέθνο αληιεί 

επραξίζηεζε κέζσ ηεο δηέγεξζεο ησλ ρεηιηψλ θαη ηεο γιψζζαο θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ην κάζεκα θαη ε θαηάπνζε. Απηή ε πεξίνδνο νλνκάδεηαη απηνεξσηηθή θαη ζηε δηάξθεηά ηεο 

εκθαλίδεηαη ν πξψηκνο λαξθηζζηζκφο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγψ.  

 Αξγφηεξα, ε Melanie Klein (1975), ππνζηήξημε φηη ην εγψ ππάξρεη ζηε βξεθηθή 

ειηθία θαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ππεξεγψ ζπκβαίλεη πξηλ αθφκα απφ ηνπο 5 κήλεο δσήο ησλ 

βξεθψλ. Δπίζεο, ζεψξεζε φηη ηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ Οηδηπφδεηνπ είλαη εκθαλή θαηά ηνπο 

πξψηνπο 12 κήλεο ζηα βξέθε. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ηα βξέθε απνθηάλε 

ζρέζε αληηθεηκέλνπ απφ πνιχ λσξίο θαη ην πξψην αληηθείκελν είλαη ην κεηξηθφ ζηήζνο, φπνπ 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία δηαρσξίδεηαη σο θαιφ ή θαθφ. 

Ο Sander (1962), ππνζηεξίδεη φηη ην βξέθνο ζηελ πεξίνδν ησλ 9-12 κελψλ, έρεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ επηθεληξσκέλν ζην γνλέα ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίνδν, αλαπηχζζεη έλαλ 

αξηζκφ απφ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ επεθηείλνπλ ην πξνεγνχκελν ζπκπεξηθνξηθφ 

ξεπεξηφξηφ ηνπ. Απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ  θνηλσληθά θαηεπζπλφκελεο 

θσλνπνηήζεηο,  δείμηκν πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ θαη δφζηκν αληηθεηκέλσλ. Έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη ην βξέθνο έρεη ηελ πξσηνβνπιία λα ρεηξίδεηαη 
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θαηά θάπνην ηξφπν κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηε κεηέξα ηνπ, πνπ είλαη θαη ην πξφζσπν 

πνπ ηνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Με άιια ιφγηα, είλαη κηα πεξίνδνο  πνπ ελδπλακψλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δεζκνχ ηνπ κε ηνπο γνλείο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ 

παξνχζα θάζε ην βξέθνο πνιιέο θνξέο μεθηλάεη ην ίδην ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

Γηα ηε γλσζηηθν-εμειηθηηθή θαηεχζπλζε, ε βξεθηθή ειηθία ζπκπίπηεη κε ηελ 

αηζζεζην-θηλεηηθή πεξίνδν, φπνπ ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ βξέθνπο είλαη πξαμηαθή θαη 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απιέο αηζζεηεξηαθέο θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν βξέθνο, 

δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπαξηζηά εζσηεξηθψο ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, απιψο 

ρξεζηκνπνηεί κηα ππνηππψδε αλαγλσξηζηηθή κλήκε (Piaget, 1958). 

Ζ ςπρνθνηλσληθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο, ην βξέθνο δηαλχεη 

ην ζηνκαηηθφ-αηζζεηεξηαθφ ζηάδην, φπνπ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ πξνζπαζεί λα επεμεξγαζηεί 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα απνθηήζεη εκπηζηνζχλε ζηε 

κεηέξα ηνπ θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα.  

ηαλ ην βξέθνο ληψζεη φηη νη αλάγθεο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα θαη φηη νη 

γνλείο ηνπ, ηνπ εμαζθαιίδνπλ αγάπε θαη θξνληίδα αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο αηζηνδνμίαο. Αλ φκσο ληψζεη φηη ην παξακεινχλ, αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο δπζπηζηίαο, 

ηεο θαρππνςίαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο (Erickson, 1975). 

 

4.2 Νεόηεξεο απόςεηο θαη ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βξεθώλ 

 

Ζ ζπλερήο παξαηήξεζε ζε λαηνπξαιηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηέξσλ θαη 

βξεθψλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‗70, θαζψο θαη ε αληίιεςε φηη ε θνηλσληθνπνίεζε ζπληζηά κηα 

ακνηβαία ππφζεζε,  έθεξε δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη 

θαηαλφεζαλ ηελ νξγάλσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ην ξφιν ηνπ βξέθνπο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ (Bronfenbrenner, 1979˙ Fogel, 1997). 

Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο, έρνπλ δείμεη φηη ηα βξέθε γελληνχληαη πξνηθηζκέλα κε ηελ 

ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο θαη νη άιινη είλαη ηα πξσηαξρηθά κέζα κε ηα 

νπνία επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο (Bruner, 1983). Έξρνληαη ζηνλ θφζκν κε έλα 

ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξψλ ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξνληηζηψλ ηνπο θαη 

ηελ θνηλσληθή αληαιιαγή καδί ηνπο (Condon & Sander, 1974). 

Έρεη βξεζεί, φηη αληηιακβάλνληαη ήδε απφ ηε γέλλεζε ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ θα 

ησλ ρξνληθψλ αθνινπζηψλ (DeCasper & Carstens, 1980), θαζψο θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

πξνζψπνπ ή ηεο θσλήο θαη αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θάζε ζηηγκή. 

Δίλαη πξνηθηζκέλα κε κηα πξψηκε κλήκε θαη απφ λσξίο αλαπηχζζνπλ κηα αίζζεζε ηνπ 
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εαπηνχ. Μπνξεί λα πξνβιέςνπλ φηη θάπνηα ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα έρεη ζπγθεθξηκέλε 

ζπλέπεηα ζην πεξηβάιινλ, νδεγψληαο ηα έηζη ζε έλα πξψηκν ζηάδην ηεο αηηηφηεηαο (Jaffe, 

Beebe, Feldstein, Crown & Jasnow, 2001˙ Perris, Myers & Clifton, 1990).  Σν ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο θαζηζηά ηθαλφ ην βξέθνο λα πξνζδνθά πσο ην άηνκν κε ην νπνίν αιιειεπηδξά 

αιιάδεη πξνβιέςηκα ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηθαλφηεηα πνπ απνηειεί βάζε 

γηα ηελ πξνζπκβνιηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ αθνινπζηψλ (Beebe, 

Lachmann & Jaffe, 1997˙ Gergeley & Watson, 1997).  

ηαλ κηκνχληαη θφιπα, αζηείεο γθξηκάηζεο ή ηειεηνπξγηθά παηρλίδηα ηα βξέθε 6-12 

κελψλ, δείρλνπλ κηα απμαλφκελε επίγλσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ζπλδένπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξάμεηο ελφο ζπληξφθνπ θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ακνηβαία ζε απηά. Πξνζαλαηνιίδνπλ θαη ζπγρξνλίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ άιινπ 

πξνζψπνπ (Reddy, 1989). Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ θνηλή 

εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο 

γιψζζαο (Uzgiris, 1984). 

χκθσλα κε ηνλ Trevarthen (1982), ηα βξέθε έρνπλ έλα αλζξψπηλν είδνο ζπλείδεζεο 

κε ηελ νπνία κπνξνχλ  λα αληηιεθζνχλ έλα άιιν πξφζσπν σο ζχληξνθν ζηελ επηθνηλσλία 

θαη είλαη έηνηκα λα κάζνπλ κε ηε βνήζεηά ηνπ. Δίλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα πνιχπινθν 

ξεπεξηφξην ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ γηα λα εηζάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο ςπρηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε πεξηφδνπο επηθνηλσλίαο κε ηηο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ (DeCasper & 

Fifer, 1980).  

Γχξσ ζην δεχηεξν κε ηξίην κήλα (πεξίνδνο πξσηνγελνχο δηππνθεηκεληθφηεηαο), ηα 

βξέθε αξρίδνπλ λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο γηα ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ε 

κεηέξα ψζηε λα ηα βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ. Ζ κεηέξα παξάιιεια πξνζαξκφδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο ηεο. Ζ κεηέξα θαη ην 

βξέθνο απνξξνθνχληαη ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη αλαγλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ σο 

μερσξηζηά πξφζσπα (Trevarthen, 1982). 

 Απφ ηνπο 9 έσο ηνπο 12 κήλεο παξαηεξείηαη ζηα βξέθε κηα κνξθή επηθνηλσλίαο, ηελ 

νπνία απνθαιεί δεπηεξνγελή δηππνθεηκεληθφηεηα, ε νπνία έρεη ηξηαδηθή κνξθή (κεηέξα-

αληηθείκελν-βξέθνο) θαη είλαη πιήξσο ζπλεξγαηηθή ηφζν ζηηο ιεθηηθέο φζν θαη κε ιεθηηθέο 

πξνζθιήζεηο επηθνηλσλίαο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. Σν βξέθνο ζε απηήλ ηελ ειηθία, αλαπηχζζεη 

κηα λέα επίγλσζε ησλ πηζαλνηήησλ ηεο απφ θνηλνχ κε ηνπο άιινπο εκπεηξίαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλζεηα πξφηππα κνηξάζκαηνο ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σψξα είλαη ηθαλφ λα 
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ζπλδπάζεη παξαιιαγέο ησλ θσλνπνηήζεσλ κε ρεηξνλνκίεο, γηα λα κεηαδψζεη κε απηήλ ηελ 

«πξσηνγιψζζα» ζπλαηζζήκαηα, επηζπκίεο θαη πξνζέζεηο (Trevarthen, 1982).  

Παξάιιεια ν Stern (1985), ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη πεξίνδνο κε νξγάλσζεο ζηε 

βξεθηθή ειηθία, νχηε βξεθηθή αληθαλφηεηα δηάθξηζεο εαπηνχ θαη ζεκαληηθνχ άιινπ / 

θφζκνπ, ππνθεηκεληθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ. Αληίζεηα ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

αηζζήζεηο ηνπ εαπηνχ. ην δηάζηεκα 9-12 κελψλ, αλαδχεηαη ν ππνθεηκεληθφο εαπηφο, φπνπ 

ην βξέθνο αλαθαιχπηεη φηη απηφ θαη νη άιινη έρνπλ μερσξηζηνχο αιιά κνηξαζκέλνπο λφεο, 

βήκα πνπ θάλεη δπλαηή ηε δηππνθεηκεληθφηεηα, ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη κε ην κνίξαζκα ηεο 

εζηίαο πξνζνρήο, ησλ επηθνηλσληαθψλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μέζα ζηε 

δηππνθεηκεληθή επηθνηλσλία κεηέξαο-βξέθνπο ιακβάλνπλ ρψξα ηα θαηλφκελα ηεο 

θνηλσληθήο αλαθνξάο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπλήρεζεο, πνπ σο κεηξηθή, θπξίσο δηαηζζεηηθή αληίδξαζε, νδεγεί ζε αξκνληθφ κνίξαζκα 

ηνπ αξρηθνχ βξεθηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, κηα ελαξκφληζε πνπ ζεσξείηαη εληειψο θπζηθή απφ 

ην βξέθνο, ηελ πξνζδνθά θαη φηαλ απηή δελ ζπκβεί, ζηακαηάεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη 

κε απνξία ζηξέθεηαη πξνο ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο. 

  πκπεξαζκαηηθά, ην βξέθνο δελ είλαη παζεηηθφ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα πξφζσπα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ επηθνηθλσλία. Δίλαη έλα αλαπηπζζφκελν 

άηνκν, κε ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ γηα λα κε 

δηαηαξαρζεί ε πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ.  
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Κεθάιαην 5: Μειέηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο θαη παηέξα-βξέθνπο 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξά έλαο γνλέαο κε ην βξέθνο ηνπ επεξεάδεηαη απφ 

πνιιαπινχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ην γνλέα, ζην βξέθνο αιιά θαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο (Capuzzi, 1989˙ Fagan, Palkovitz, Roy 

& Farrie, 2009).  

ινη απηνί νη παξάγνληεο αιιεινζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θαλέλαο 

κνλαδηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο πνπ λα θαζνξίδεη ηε ζρέζε γνλέα-βξέθνπο (Cowan & 

Cowan, 1987˙ Mertesacker, Bade, Haverkock & Pauli-Pott, 2004˙ Pollack & Grossman, 

1985).  

εκαληηθφ εχξεκα είλαη αθφκε φηη θάπνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνβιέπνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηε δπαδηθή επηθνηλσλία.  

Μάιηζηα, έρεη απνδεηρηεί φηη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο παηέξσλ-βξεθψλ επεξεάδεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ χπαξμε ή φρη ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηέξσλ-βξεθψλ. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη 

πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο  απφ ην ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε κεηέξα, κε απνηέιεζκα ν 

ξφινο ηεο κεηέξαο λα είλαη πεξηζζφηεξν θαζνξηζκέλνο θαη μεθάζαξνο (Backett, 1987˙ 

Doherty, Kouneski, & Erickson,  1998˙ Lewis & O‘Brien, 1987). 

 

5.1 Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζηνπο γνλείο θαη επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

βξέθνο ηνπο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν γνλέσλ κε ην βξέθνο ηνπο. Απφ ηε κειέηε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ εληνπηζηεί αμηνζεκείσηα, δηαθνξεηηθά θαη ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα. 

 

5.1.1 Τν θύιν ηνπ γνλέα 

 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

παηέξσλ κε ην βξέθνο ηνπο θαη νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπλαθή απνηειέζκαηα. 

ζνλ αθνξά ζην ρξφλν ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο ηνπο, έρεη βξεζεί φηη 

παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εκπινθή ησλ παηέξσλ ζηελ θαζεκεξηλή αλαηξνθή ησλ 

http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?&S=MCHCFPFMHFDDPAIMNCFLECDCNFKMAA00&Link+Set=S.sh.15.16.21.42%7c9%7csl_10#39#39
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παηδηψλ έρεη απμεζεί (Lamb et al., 1985˙ Pleck, 1985), νη παηέξεο εμαθνινπζνχλ ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηέξεο λα αζρνινχληαη πνιχ ιηγφηεξν κε ηα βξέθε ηνπο (Acock & Demo, 1994˙ Parke 

& Buriel, 2006˙ Venuti & Giusti, 1996). Χζηφζν, νη δηαθνξέο νη νπνίεο  παξαηεξνχληαη 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ 

πεξηνξίδνληαη (Parke, 2002). 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαζρφιεζεο κε ηα παηδηά, έλα ζπλεπέο εχξεκα είλαη φηη 

νη παηέξεο αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ βνεζνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο θαη ζπρλφηεξα, 

πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ βξέθνπο ζην παηρλίδη, ελψ νη γπλαίθεο δηαηεξνχλ ηε 

βαζηθή επζχλε γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ (Barnett & Baruch, 1987˙ Belsky, 1979˙ Belsky, 

Gilstrap & Rovine, 1984˙ Clarke-Stewart, 1978˙ Lamb, 1976, 1977˙ Marsiglio, 1991˙ 

McBride & Mills, 1993˙ Parke, 2002˙ Parke & Sawin,1980˙ Robinson & Godbey, 1997˙ 

Russell, 1983). Βέβαηα, ζε κε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο φπσο ζηε νπεδία θαη ζην Ηζξαήι, νη 

γνλείο δελ δηέθεξαλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έπαηδαλ κε ηα παηδηά ηνπο (Parke, 

1996). Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αββαηνθχξηαθα νη παηέξεο ηείλνπλ λα 

αζρνινχληαη  κε ηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο ηνπο, πεξίπνπ ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηηο 

ζπδχγνπο ηνπο (Yeung et al., 2001). 

ζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν θαη νη δχν γνλείο είλαη ην ίδην επαίζζεηνη θαη ηθαλνί θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο, απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη αλ ιεθζνχλ ππφςε 

παιαηφηεξα θαη πξφζθαηα δεδνκέλα, είλαη φηη δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

πνηνηηθήο αληαπφθξηζεο πξνο ην βξέθνο ηνπο, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ 

καδί ηνπ κνηάδεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο (Brazelton & Cramer, 2009˙ Heermann et al., 1994˙ 

Parke, 2002˙ Pruett, 1985˙ Russell, 1983). 

Χο πξνο ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν γνλέσλ, θαίλεηαη φηη νη 

κεηέξεο ηείλνπλ λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξα γλσζηηθά εξεζίζκαηα ζηα βξέθε ηνπο θαη λα 

εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο 

(Barnett, Deng, Mills-Koonce, Willoughby & Cox., 2008˙  Parke, 1996˙ Power, 1985˙ 

Roopnarine, Fouts, Lamb & Lewis-Elligan, 2005). Δπίζεο, νη παηέξεο θαίλεηαη λα είλαη πην 

απνζηαζηνπνηεκέλνη θαη απζηεξνί θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο θαη λα είλαη 

θαιχηεξνη ζχληξνθνη ζην παηρλίδη ζε ζρέζε κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο, ελψ νη κεηέξεο λα είλαη 

πην δεζηέο θαη ηξπθεξέο (Belsky & Volling, 1987˙ Bronstein, 1984). 

 Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη νη κεηέξεο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ιεθηηθή θαη 

ζσκαηηθή εκπινθή ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε ηνπο θαη λα 

εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζην κνίξαζκα ησλ θνηλψλ ζπλαηζζεκάησλ (Clarke-Stewart, 1978˙ 

Feldman, 2003˙ Field, 1978˙ Lamb, 1977˙ Lamb, Frodi, Hwang, Frodi & Steinberg, 1982).   
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Δπίζεο, ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπίδξαζε ησλ δχν γνλέσλ κε βξέθε 5 

κελψλ, ν θάζε γνλέαο θάλεθε λα πξνζθέξεη ζην βξέθνο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πξαθηηθέο ζην κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε ξχζκηζε ηεο δηέγεξζεο. πγθεθξηκέλα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ κε ηνλ παηέξα, ε ζεηηθή δηέγεξζε ησλ βξεθψλ ήηαλ πςειή 

ζε πνιιέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαζψο πξνρσξνχζε ην παηρλίδη. Δπηπξφζζεηα,  βξέζεθε ζηελ ίδηα 

έξεπλα φηη νη παηέξεο εκπιέθνπλ πην επηηπρεκέλα ην βξέθνο ζε παηρλίδη (Feldman, 2003).  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ βξεη φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε βξεθηθή πεξίνδν ν ηξφπνο 

αληαπφθξηζεο ηεο κεηέξαο θαη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηε θχζε 

ηνπ βξέθνπο θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε κηα ακνηβαία 

ζπλζήθε (Maccoby, 1990). Μάιηζηα, απηφ θαίλεηαη λα ηζρχεη ηφζν γηα ηηο κεηέξεο βξεθψλ 

θπζηνινγηθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη γηα κεηέξεο βξεθψλ εηδηθφηεξσλ πιεζπζκψλ (Olrick, 

Pianta & Marvin, 2002).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη δηεξεπλεζεί ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δχν γνλείο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά, εζηηάδνληαο 

ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κειψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδνπλ θαη 

λα απαληνχλ θαηάιιεια ζηελ επηθνηλσλία ηνπ άιινπ (Biringen, 2000˙ Biringen & Robinson, 

1991). ρεηηθά κε ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα,  βξέζεθε φηη νη κεηέξεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκεο απφ ηνπο παηέξεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε 

ηα βξέθε ηνπο (Volling, McElwain, Notaro & Herrera, 2002˙ Lovas, 2005). Άιιεο έξεπλεο 

σζηφζν, δελ βξήθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ δχν γνλέσλ ζε 

θιηληθφ πιεζπζκφ παηδηψλ (Wiefel, Wollenweber,  Oepen, Lenz & Lehmkuhl, 2005). 

χκθσλα αθφκε, κε ηα απνηειέζκαηα απφ κηα πξφζθαηε κειέηε, κε βξέθε 7, 15 θαη 

25 κελψλ δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο σο πξν ηεο πνζφηεηα ηνπ ακνηβαίνπ απαληεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (ζεηηθή, ακνηβαία δέζκεπζε θαη ακνηβαία ζπλεξγαηηθή ζρέζε) ζηνπο δχν 

γνλείο (Kochanska et al., 2008).  

Χο πξνο ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπ παηρληδηνχ πνπ δείρλνπλ λα παίδνπλ νη δχν γνλείο 

κε ηα βξέθε ηνπο, παξαηεξείηαη φηη ην παηρλίδη ησλ παηέξσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε 

δξάζε, εζηηάδεηαη θπξίσο ζε καδηθά παηρλίδηα θίλεζεο θαη έρεη απξφβιεπην ραξαθηήξα, ελψ 

αληίζεηα νη κεηέξεο παίδνπλ ζπλήζσο παηρλίδηα κεηαθίλεζεο άθξσλ, θνηλσληθνχ θαη 

ζπκβαηηθνχ πεξηερνκέλνπ παηρλίδηα θαη νπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

βξέθνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα απηά παηρλίδηα πνπ πξνηηκνχλ νη κεηέξεο επηηξέπνπλ ηελ 

θαζηέξσζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο  θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε κεηέπεηηα γισζζηθή αλάπηπμε. Σα καδηθά παηρλίδηα θίλεζεο, πνπ 
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πξνηηκνχλ νη παηέξεο ελζαξξχλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ βξέθνπο γηα λέα εξεζίζκαηα θαη 

βνεζνχλ ζηελ ηθαλφηεηα γηα δηαθνξεηηθά είδε θνηλσληθνχ παηρληδηνχ (Clarke-Stewart, 1978˙ 

Feldman, 2003˙ Lamb, 1976, 1977˙ Lindsay, Mize & Pettit, 1997˙ Parke, 1981˙  Roopnarine 

& Mounts, 1998˙ Stevenson, Leavitt, Thompson & Roach, 1988).   

ζνλ αθνξά ζηελ αληίδξαζε ησλ βξεθψλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ παηέξα 

θαη ηε κεηέξα ηνπο, βξέζεθε φηη ηα βξέθε ζηξέθνπλ ην βιέκκα θαη πξνο ηνπο δχν γνλείο 

ηνπο ζηνλ ίδην βαζκφ, παξφιν πνπ ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ ηε κεηέξα ηνπο φηαλ είλαη 

αλαζηαησκέλα, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη παηέξεο γηα ηα βξέθε δελ απνηεινχλ 

πξφζσπα αζθάιεηαο (Lamb, 1997). Παξάιιεια, ζε κηα έξεπλα κε βξέθε 12 κελψλ, δελ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην ζπλαίζζεκα ησλ βξεθψλ φηαλ έπαηδαλ 

κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπο, θαη αληαπνθξηλφληνπζαλ εμίζνπ θαη ζηνπο δχν γνλείο 

(Hirshberg & Svejda, 1990). Βέβαηα, ζε κηα άιιε έξεπλα ηα βξέθε 5 κελψλ θάλεθε λα 

εθθξάδνπλ πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ φηαλ έπαηδαλ κε ηνπο 

παηέξεο ηνπο (Feldman, 2003). 

Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν γνλέσλ, πηζαλφηαηα ζπζρεηίδνληαη 

κε ην ξφιν πνπ παξαδνζηαθά ν θαζέλαο ηνπο εθπιεξψλεη. Γηα παξάδεηγκα, ν παηέξαο 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηε «γέθπξα» αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

θαη λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα θαη λα επηδηψθεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ παηδηνχ ηνπ, αιιά ζπλάκα θαη γηα ηελ απφθηεζε  ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

Αληίζεηα ε κεηέξα, αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ βξέθνπο ηεο, γεγνλφο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ, αιιά ην βνεζάεη 

ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο (Brazleton, Koslowski & Main, 1974˙ Russell & Russell, 1987˙ Stern, 1985˙ 

Wager & Ochsner, 2004).   

 

5.1.2 Η εξγαζία ησλ γνλέσλ 

 

Ζ εξγαζία ησλ γνλέσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο 

πεξηφδνπ είλαη άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Με 

δεδνκέλν φηη ην πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ πνιχ κηθξψλ βξεθψλ νη νπνίεο είλαη εξγαδφκελεο 

ζπλερψο απμάλεηαη, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ  επηπηψζεψλ ηεο γηα 

ηα παηδηά.   
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ζνλ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηέξα κε ην βξέθνο ηνπ, έρεη βξεζεί φηη ζηηο 

νηθνγέλεηεο κε κε εξγαδφκελεο κεηέξεο, ν παηέξαο αζρνινχληαλ πνιχ ιηγφηεξν κε ηα παηδηά 

ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα. κσο ζηηο νηθνγέλεηεο φπνπ νη κεηέξεο εξγάδνληαλ, νη παηέξεο 

εκπιεθφληνπζαλ ζε ιίγν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη παηέξεο 

ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν, αιιά φηη νη κεηέξεο εκπιέθνληαη ιηγφηεξν κε ηα βξέθε ηνπο 

(Bailey, 1994˙ Barnett & Baruch, 1987˙ Gold & Andres, 1978a, 1978b˙ Pleck, 1985). Μηα 

πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ζε νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, αζθνχληαη 

απφ ηε ζχδπγν πηέζεηο ζηνλ παηέξα λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ην παηδί. 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο έξεπλεο δελ έρεη βξεζεί ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ 

παηέξα θαη ηεο εξγαζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ (Kelley, 1997˙ Pedersen, Cain, Zaslow & 

Anderson, 1982˙ Yeung et al., 2001). 

  Αξθεηέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ αθφκε φηη φζν πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγάδεηαη ν 

παηέξαο ηφζν ιηγφηεξν αζρνιείηαη κε ην παηδί ηνπ (McHale & Huston, 1984˙ Nock & 

Kingston, 1988). Αληίζεηα, ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ ρξφλν 

ελαζρφιεζεο κε ην παηδί ηεο (Gottfried, Bathurst & Gottfried, 1994˙ LaFlamme, 2002).  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ ή κε κεηέξσλ νη  

έξεπλεο έδεημαλ κηθξέο ή θαζφινπ δηαθνξέο ζηε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά (Hock, 1980˙ 

Rabinovich, Suwalsky & Pedersen, 1984˙ Schubert, Bradley-Johnson & Nuttal, l980). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Schubert, Bradley-Johnson θαη Nuttal (1980), δελ βξήθαλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο κεηξηθήο εξγαζίαο ζηε βιεκκαηηθή επαθή, ζηελ πνζφηεηα νκηιίαο ηεο 

κεηέξαο θαη αγγίγκαηνο θαη ζηελ αληαπφθξηζή ηεο πξνο απηφ.  

Μάιηζηα, θάπνηεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη νη εξγαδφκελεο κεηέξεο έρνπλ  

πνηνηηθά θαιχηεξε  αιιειεπίδξαζε ζε ζρέζε κε ηηο κε εξγαδφκελεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ 

παξνρή ιεθηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηείλνπλ λα εκπιέθνληαη ζε πην ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

αλαθνχθηζεο ηνπ βξέθνπο, λα αζθνχλ ιηγφηεξν έιεγρν θαη λα ην θαζνδεγνχλ πην ζεηηθά 

(Crockenberg & Litman, 1991˙ Hoffman, 1984).  

ζνλ αθνξά ζηα βξέθε, θαίλεηαη απφ κηα πξφζθαηε έξεπλα φηη ε εξγαζία ηεο 

κεηέξαο ηα επεξεάδεη αξλεηηθά. πγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα βξέθε πνπ δελ 

εξγάδνληαλ νη κεηέξεο ηνπο, ρακνγεινχζαλ, γεινχζαλ θαη εκπιέθνληαλ πην πνιχ ζε 

ακνηβαίν θνίηαγκα θαη παίμηκν κε αληηθείκελα καδί ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα βξέθε ησλ νπνίσλ 

νη κεηέξεο ηνπο ήηαλ εξγαδφκελεο (Taylor et al., 2008). 

ε κία έξεπλα ησλ Zaslow,  Pedersen, Suwalsky θαη Rabinovich, (1989) ζε 

πξσηφηνθα βξέθε ελφο έηνπο, θάλεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάινγα κε ην 

εάλ ε κεηέξα εξγάδνληαλ ή φρη, κφλν φηαλ ε παξαηήξεζε γηλφηαλ ζε ηξηαδηθή βάζε 
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(παηέξαο-κεηέξα-βξέθνο) θαη φρη φηαλ ε παξαηήξεζε γίλνληαλ ζε δπάδεο. Καηά ηελ 

ηξηαδηθή παξαηήξεζε, ζηηο νηθνγέλεηεο κε εξγαδφκελεο κεηέξεο, νη γνλείο ελζάξξπλαλ 

ιηγφηεξν ηα βξέθε ηνπο ζην λα πξνζέρνπλ αληηθείκελα κηιψληαο ηνπο γηα απηά θαη 

εκπιέθνληαλ ζε ιηγφηεξε ακνηβαία νπηηθή ζπλαιιαγή καδί ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα βξέθε, 

είραλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ρακνγεινχζαλ θαη 

γεινχζαλ ιηγφηεξν.  

χκθσλα αθφκε, κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ κειεηψλ ε κεηξηθή εξγαζία θαίλεηαη 

λα επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο κε ην παηδί ηνπο. 

Βέβαηα, νη έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, δηφηη νη 

πεξηζζφηεξεο εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κφλν ηεο δπάδαο κεηέξαο-βξέθνπο.  

ε κειέηεο κε βξέθε έσο θαη έμη κελψλ, βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηέξα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζηηο νηθνγέλεηεο φπνπ νη κεηέξεο δνχιεπαλ 

θαη ζε νηθνγέλεηεο φπνπ νη κεηέξεο δελ ήηαλ εξγαδφκελεο θαη δηαθνξέο ππήξραλ επίζεο θαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηέξσλ ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο βξεθψλ 3 κελψλ, νη παηέξεο πνπ νη γπλαίθεο ηνπο δνχιεπαλ θξφληηδαλ 

ιηγφηεξν ην βξέθνο, ην άγγηδαλ ιηγφηεξν θαη ην ζήθσλαλ ιηγφηεξν απφ ηηο ζπδχγνπο ηνπο, 

ελψ ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ ε κεηέξα δελ εξγάδνληαλ νη  παηέξεο ππεξείραλ ζε απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο. Γεληθφηεξα, γηα πέληε ζπκπεξηθνξέο (θξνληίδα, άγγηγκα, ζήθσκα, παηρλίδη 

θαη παξνπζίαζε θαη ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ), νη παηέξεο ζηηο νηθνγέλεηεο κε δηπιφ εηζφδεκα 

αιιειεπηδξνχζαλ ιηγφηεξν κε ηα βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ νη κεηέξεο δελ 

εξγάδνληαλ. Μία αθφκε παξαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη φηη ζηηο νηθνγέλεηεο 

φπνπ ε κεηέξα δελ εξγάδνληαλ, νη παηέξεο ρακνγεινχζαλ πεξηζζφηεξν ζηα βξέθε ηνπο απφ 

ηηο κεηέξεο θαη ην αληίζεην γηλφηαλ ζηηο νηθνγέλεηεο κε εξγαδφκελεο κεηέξεο, φπνπ νη 

κεηέξεο ρακνγεινχζαλ πεξηζζφηεξν (Zaslow et al., 1989). 

  Σέινο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

γνλέα, δηφηη έρεη βξεζεί λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην παηδί ηνπ.  Γηα 

παξάδεηγκα, ν Repetti (1994) βξήθε φηη νη παηέξεο, νη νπνίνη έρνπλ κηα εξγαζία απφ ηελ 

νπνία δελ αληινχλ ηθαλνπνίεζε, αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ηα παηδηά ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ 

κε απηά κε πην αξλεηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο απαγνξεχζεηο θαη 

επηπιήμεηο.  
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5.1.3 Η ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ γνλέσλ  

 

Δίλαη δεδνκέλν απφ ηα πνξίζκαηα πνηθίισλ κειεηψλ φηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

θαη ην επίπεδν ηεο  ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ θάζε γνλέα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ  πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ην βξέθνο (Belsky, 1984˙ Cowan & Cowan, 1987). 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη  νη κεηέξεο κε εμάξηεζε απφ λαξθσηηθέο νπζίεο είλαη 

πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ  πξνβιεκαηηθέο εθθάλζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην 

βξέθνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο πνπ είλαη κε εμαξηψκελεο (Beeghly, Frank, Rose-

Jacobs, Cabral & Tronick, 2003). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο κεηέξεο πνπ εκθαλίδνπλ 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, θαζψο θαη γηα ηηο κεηέξεο κε επηιφρεηα θαηάζιηςε, αθνχ 

είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηεο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα βξέθε ηνπο (Beck, 1998˙ 

Cohn, Matias, Tronick, Connell & Lyons-Ruth, 1986˙ Field, Healy, Goldstein & Guthertz, 

1990˙ Gelfand & Teti, 1990).  

εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη νη ζχδπγνη ησλ κεηέξσλ κε 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, πνπ είλαη ςπρηθά πγηείο δείρλνπλ λα αληηζηαζκίδνπλ ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπδχγνπ κε ην βξέθνο 

ηνπο, κε ην λα έρνπλ νη ίδηνη ηδηαίηεξα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο (Edhborg, Lundh, 

Seimyr & Widstrom, 2003˙ Hossain et al.,1994).  

Χζηφζν, νη Mezulis, Hyde θαη Clark (2004) δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε απηή θαη 

ζεσξνχλ φηη ε ςπρηθή πάζεζε ηεο ζπδχγνπ επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηε ζρέζε ηνπ παηέξα κε 

ην βξέθνο ηνπ (Goodman, 2008). 

Ο βαζκφο ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ζηξεο επίζεο,  είηε πξνέξρεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

ππνρξεψζεηο ή απφ ρξφληα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα, έρεη βξεζεί φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-βξέθνπο (Campbell, Pierce, March & Ewing, 1991˙ Comfort & 

Farran, 1994˙ Goodman, 2008).  Οη κεηέξεο πνπ αλαθέξνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηξεο 

δείρλνπλ κηθξφηεξε επαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο ηνπο θαη  πην αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα εθείλν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο πνπ αλαθέξνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζηξεο (Mckelvey, Fitzgerald,  Schiffman  &  Eye, 2002). Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο παηέξεο (Zelkowitz & Milet, 1997). Ο  βαζκφο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη αθφκε 

έλαο ζεκαληηθφο  παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρέζε γνλέα παηδηνχ (Leadbeater & Linares, 

1992). 

 

 



 41 

5.1.4 Η πνηόηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο σο έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηε δπαδηθή επηθνηλσλία ηνπ γνλέα κε ην παηδί 

ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κηα ζπλαηζζεκαηηθά ππνζηεξηθηηθή ζπδπγηθή ζρέζε, νδεγεί ζε 

πην ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ην βξέθνο (Almeida, Wethington & Chandler, 1999˙ 

Broom,1998˙ Cummings & Davies,1994˙ Doherty et al., 1998˙ Durrett, Otaki & Richards, 

1984˙ Paquette,  Bolte, Turcotte, Dubeau & Bouchard, 2000). χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νηθνγελεηαθά ππνζπζηήκαηα ελδνζπζρεηίδνληαη θαη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη 

ζην ππνζχζηεκα ησλ δχν ζπδχγσλ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ππνζχζηεκα γνλέα-παηδί 

(Aldous, 1996).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο, φηη ε πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο ηείλεη λα απνηειεί 

πην ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηέξα κε ην βξέθνο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηε κεηέξα (Dickie & Matheson, 1984˙ Paquette et al., 2000). Σν γεγνλφο απηφ 

πηζαλφηαηα λα απνδίδεηαη ζηε δπζθνιία ησλ αλδξψλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζχδπγφ ηνπο απφ απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζρέζε ηνπο κε ην παηδί ηνπο (Belsky, Youngblade, Rovine & Volling, 1991).  

            πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη νη ψξεο ελαζρφιεζεο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν ηνπ 

παηέξα, ε επαηζζεζία ηνπ θαη ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πξνο ην παηδί επεξεάδνληαη 

απφ ην ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ (Feldman, Nash & Aschenbrenner,1983˙ McBride 

& Mills, 1993). Έλαο παηέξαο ν νπνίνο αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηε 

ζχδπγφ ηνπ, ηείλεη λα είλαη πεξηζζφηεξν εθδεισηηθφο πξνο ην παηδί ηνπ (Paquette et al., 

2000).  

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κειέηεο νη νπνίεο  

αλαθέξνπλ φηη νη δχν γνλείο επεξεάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηε ζπδπγηθή ηνπο 

ζρέζε (Krishnakumar & Buehler, 2000). πγθεθξηκέλα, ελψ θαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

παηέξα κε ην βξέθνο λα είλαη ιηγφηεξν πνηνηηθή αλ ε ζρέζε κε ηε ζχδπγφ ηνπ δελ είλαη 

αξκνληθή, έρεη βξεζεί φηη αλ ππάξρεη κε ηθαλνπνηεηηθή ζπδπγηθή ζρέζε νη κεηέξεο ηείλνπλ 

λα αιιειεπηδξνχλ ζεηηθφηεξα κε ηα βξέθε ηνπο, ζε κηα πξνζπάζεηα πηζαλήο αλαπιήξσζεο 

ηεο ζρέζεο κε ην ζχδπγφ ηνπο.  
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5.1.5 Τα βηώκαηα από ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο 

 

  Σφζν γηα ηηο κεηέξεο, φζν θαη γηα ηνπο παηέξεο, νη εκπεηξίεο απφ ηε ζρέζε θπξίσο κε 

ην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ θχινπ γνλέα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο απνηειεί έλαλ άιιν 

αθφκε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο  κε ην βξέθνο 

ηνπο (Cabrera et al., 2000˙ Barnett & Baruch, 1986˙ Belsky, 1984˙ Cowan & Cowan, 1987˙ 

Hofferth,1999˙ Parke, 1996). 

Ζ επίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο κειεηψληαη ζχκθσλα κε 

ηελ ππφζεζε πξνηχπνπ θαη ηελ ππφζεζε αλαπιήξσζεο, νη νπνίεο βέβαηα δελ είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο (Floyd & Morman, 2000).  

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε πξνηχπνπ, ν γνλέαο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 

ην γνλετθφ ξφιν απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ο Snarey (1993) γηα παξάδεηγκα, 

θαηέδεημε φηη ε ηξπθεξφηεηα ηελ νπνία είραλ ιάβεη νη παηέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

ηνπο ειηθίαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ εθδήισζε ηξπθεξφηεηαο ζηα 

δηθά ηνπο παηδηά. Δπίζεο, νη Crowell θαη Feldman (1988) βξήθαλ φηη νη κεηέξεο νη νπνίεο 

είραλ αζθαιή δεζκφ κε ηε κεηέξα ηνπο σο παηδηά αληαπνθξίλνληαη κε ζηαζεξφηεηα ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη είλαη πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθέο σο πξνο απηά ζε ζχγθξηζε 

κε κεηέξεο πνπ είραλ αλαζθαιή δεζκφ κε ηε κεηέξα ηνπο. 

Αληίζηνηρα, άηνκα ηα νπνία είραλ ππνζηεί ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία απφ ηνπο γνλείο ηνπο ηείλνπλ λα εθδειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνχο θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο ηχπνπο γνλετθφηεηαο  ζε ζχγθξηζε 

κε ηα άηνκα ηα νπνία δελ είραλ ππνζηεί θαθνπνίεζε (Belsky, 1984).  

χκθσλα ηψξα κε ηελ ππφζεζε  αλαπιήξσζεο,  ν γνλέαο έρεη ηελ ηάζε λα 

αληηζηαζκίδεη ή λα αλαπιεξψλεη ηηο αλεπάξθεηεο απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο 

αλαδνκψληαο ηηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο σο ζεηηθή βάζε γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ην δηθφ ηνπ 

παηδί (Floyd & Morman, 2000). Γηα παξάδεηγκα, νη Baruch θαη Barnett (1986) βξήθαλ φηη νη 

άλδξεο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ παηέξα ηνπο ήηαλ αξλεηηθή 

αζρνινχληαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηα παηδηά ηνπο, δεδνκέλν πνπ ζπκθσλεί θαη κε άιια 

ζρεηηθά επξήκαηα (Radin, 1988˙ Russell, 1986).  

 

 

 

 

 



 43 

5.1.6 Οη αληηιήςεηο γηα ην γνλετθό ξόιν 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ην θάζε άηνκν ην ξφιν ηνπ σο γνλέα θαη νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ εηνηκφηεηά ηνπ λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηα θαζήθνληά ηνπ, 

επεξεάδεη επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αιιειεπηδξάζεη κε ην παηδί ηνπ (Bruce & 

Fox, 1999). 

πγθεθξηκέλα, ζε κηα έξεπλα κε κεηέξεο, απνδείρηεθε φηη ν παξάγνληαο ηεο γνλετθήο 

απηνπεπνίζεζεο (ε κεηξηθή ζηγνπξηά ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο κεηέξαο γηα ηε θξνληίδα 

ηνπ βξέθνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο) ζπζρεηίδεηαη κε πην ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

κε ην βξέθνο ηεο (Bullock & Pridham, 1988˙ Zahr, 1993. Walker, Crain & Thompson, 1986). 

ζνλ αθνξά ζηνπο παηέξεο νη Dickie θαη Carnahan (1980) θαηέδεημαλ φηη ε αίζζεζε ηεο 

επάξθεηαο ζην γνλετθφ ηνπο ξφιν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ζπρλφηεξεο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

βξέθνο ηνπο.   

Παξάιιεια, σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

δείρλνπλ φηη ν άλδξαο ν νπνίνο πηνζεηεί κε παξαδνζηαθέο ζηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ 

θχινπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ιηγφηεξν ζηεξενηππηθφ ηξφπν θαζψο αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο 

ηνπ (Aldous, Mulligan & Bjarnason, 1998˙ Palkovitz, 1984˙ Sanderson, 2002) θαη φζν πην  

ζεκαληηθφ ζεσξεί  ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ηφζν πην πνιιέο ψξεο αζρνιείηαη κε ηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ (Palkovitz, 1984˙ Parke, 1996). 

 

 

5.1.7 Η ειηθία ηνπ γνλέα 

 

Ζ ειηθία ηνπ γνλέα απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην βξέθνο ηνπ. Οη κειέηεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζηηο γπλαίθεο έρνπλ εζηηαζηεί ζηε ζχγθξηζε έθεβσλ θαη 

ελήιηθσλ κεηέξσλ. 

πγθεθξηκέλα, έρεη απνδεηρηεί φηη νη έθεβεο κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο 

ζσθξνληζηηθέο ηαθηηθέο,  έρνπλ ιηγφηεξε ζπκπφληα θαη κεησκέλε αληαπφθξηζε ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ βξέθνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ελήιηθεο (Berlin, Brady-Smith & Brooks-

Gunn, 2002˙ Driscoll & Easterbrooks, 2007). Σα απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο 

θαηαδεηθλχνπλ επίζεο φηη νη έθεβεο κεηέξεο ήηαλ πνιχ πην παξεκβαηηθέο κε ηα βξέθε ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα απνζπνχλ ζπρλά ηελ πξνζνρή ησλ βξεθψλ ηνπο απφ έλα παηρλίδη  θαη 

ζπλάκα έθαλαλ πνιχ ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη ηνπο, ζε ζρέζε 

κε ηηο ελήιηθεο κεηέξεο (Garner, Rennie & Miner, 1996). 
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χκθσλα αθφκε κε ηνπο Helm, Comfort,  Donald  θαη Simeonsson (1990) φηαλ νη 

έθεβεο κεηέξεο απέθηεζαλ παηδηά πνπ αλήθαλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαηαξαρψλ, ν βαζκφο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ είραλ, πξνέβιεπε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο 

ζην βξέθνο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά 

ζηηο κεηέξεο πνπ ήηαλ ελήιηθεο φηαλ απέθηεζαλ ηα παηδηά απηά, ε έδξα ειέγρνπ πξνέβιεπε 

θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο γνλετθήο εκπινθήο πνπ κεηξήζεθαλ (ηε ιεθηηθή εκπινθή, ηελ 

αληαπφθξηζε θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα), ζην βαζκφ πνπ φζν πεξηζζφηεξν εζσηεξηθή 

ήηαλ ε έδξα ειέγρνπ, ηφζν θαιχηεξεο ήηαλ νη βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο απηέο. χκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα δεδνκέλα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ έγηλαλ κε 

παηδηά πνπ δελ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. 

Δλψ βέβαηα, ηα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ κειεηψλ θαλεξψλνπλ δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο λεψηεξεο θαη κεγαιχηεξεο κεηέξεο ζαλ νκάδα, ππάξρεη ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία 

κεηαμχ ησλ λεαξψλ κεηέξσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο (Leadbeater & Way, 2003˙  Oxford et al., 

2005). Γηα παξάδεηγκα, νη Hess, Papas θαη Black (2002) βξήθαλ φηη νη έθεβεο κεηέξεο πνπ 

είραλ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη πην ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο 

κεηέξεο είραλ κηα πην ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά ηνπο φηαλ έπαηδαλ καδί ηνπο.  

Αθφκε, έρεη αζθεζεί θξηηηθή ζην φηη ηα αξλεηηθά επξήκαηα γηα ηε γνλετθφηεηα ζηε 

λεαξή ειηθία πξνθχπηνπλ δηφηη ζπγθξίλνληαη νη λεαξέο κεηέξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο. Απηφο ν 

ηξφπνο φκσο έξεπλαο ζπρλά δελ ιακβάλεη ζαλ παξάκεηξν φηη νη λεαξέο κεηέξεο θαη νη 

κεγαιχηεξεο δηαθέξνπλ ζε παξάγνληεο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ ειηθία (Butler & Burton, 

1990).  

Ζ ειηθία επίζεο ηνπ παηέξα έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε έκκεζν ηξφπν κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην βξέθνο ηνπ (Baruch & Barnett, 1981˙ Parke & Tinsley, 

1984). πγθεθξηκέλα, νη λεαξνί παηέξεο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο, κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηα επίπεδα ελεξγεηηθφηεηαο, ην επάγγεικα θαη ηηο απαηηήζεηο απφ απηφ, 

ηνλ ηξφπν γεληθφηεξα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη ηε κφξθσζή ηνπο (Tinsley, Barbara & 

Parks, 1987). 

 

5.1.8 Χξόλνο ελαζρόιεζεο ησλ γνλέσλ κε ηα βξέθε ηνπο 

Οη ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο ηνπ θάζε γνλέα ζε θαζεκεξηλή βάζε, έρεη 

εμεηαζηεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζαλ έλαο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί ηνπο. 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ φηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο 

γνλέα-βξέθνπο γηλφηαλ κε κέζα απηναλαθνξάο, νη πεξηζζφηεξεο ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην 
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βξέθνο ζπζρεηίδνληαλ θαη κε ζεηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο (Russell, 1983). Αληίζεηα, ε 

εηθφλα είλαη αληηθαηηθή φηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γίλνληαλ κέζσ 

παξαηήξεζεο. πγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο κειέηεο δελ δηαπίζησζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε 

(Frascarolo, 1997˙ Lamb et al.,1982), ελψ άιιεο έδεημαλ φηη ηζρχεη θπξίσο γηα ηνπο παηέξεο 

(Feldman, 2000˙ Field, 1978˙ Pedersen, Suwalsky, Cain, Zaslow & Rabinovich, 1987).  

Γηα παξάδεηγκα ε Field (1978) ζχγθξηλε παηέξεο πνπ είραλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ βξέθνπο ηνπο κε παηέξεο πνπ είραλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηε θξνληίδα ηνπο. 

Παξαηήξεζε φηη νη παηέξεο πνπ είραλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ην βξέθνο ηνπο ρακνγεινχζαλ 

πεξηζζφηεξν θαη κηκνχληαλ ζσκαηηθά θαη ιεθηηθά πεξηζζφηεξν ηα βξέθε ηνπο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα παηέξσλ. 

Αληίζεηα, κηα άιιε κειέηε ζχγθξηλε κεηέξεο πνπ ήηαλ ηα πξσηαξρηθά πξφζσπα 

θξνληίδαο ηνπ βξέθνπο ηνπο θαη κεηέξεο φπνπ νη ζχδπγνί ηνπο  είραλ απηφλ ην ξφιν  θαη 

βξήθε φηη νη ηειεπηαίεο ήηαλ ιηγφηεξν θαηεπζπληηθέο θαη άθελαλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία 

ζηηο θηλήζεηο ησλ βξεθψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο πνπ είραλ ηελ θχξηα θξνληίδα ηνπ 

βξέθνπο ηνπο (Frascarolo, 1997).  

Σν απνηέιεζκα απηφ, πηζαλφηαηα λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηέξαο δελ επεξεάδεηαη ζε ηφζν ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο 

ηεο (Lamb et al.,1982). 

 

 

 

5.2  Χαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζην βξέθνο θαη επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ 

κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπ 

 

Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-βξέθνπο, δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζην γνλέα, αιιά θαη απφ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην ίδην ην βξέθνο. 

Δπνκέλσο, ηφζν νη κεηέξεο, φζν θαη νη παηέξεο επεξεάδνληαη θαη  απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε απηά  

 

5.2.1 Τν θύιν ηνπ βξέθνπο 

 

 

Σα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ 

πεδίν, ζπκθσλνχλ φηη ηφζν ν παηέξαο, φζν θαη ε κεηέξα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην βξέθνο ηνπο, αλάινγα κε ην αλ απηφ είλαη αγφξη ή θνξίηζη. 
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ην γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ λα ζπκβάιινπλ νη δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ είλαη ππαξθηέο αθφκα απφ ηε βξεθηθή 

ειηθία, αιιά θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δχν γνλείο γηα ηνπο 

ξφινπο ζηε δσή θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηνπο 

(Johnson, 1982˙ Power, 1981).   

ε ζρεηηθέο κειέηεο  βξέζεθε φηη ηα λενγέλλεηα αθφκε θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν 

θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλα, εκπιέθνληαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε νπηηθή 

επαθή κε άιιν πξφζσπν θαη αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αλαδήηεζε πξνζψπσλ ζε 

ζρέζε κε ηα λενγέλλεηα αγφξηα (Gunnar & Donahue, 1980˙ Hittelman & Dickes, 1979). Οη 

Lavelli θαη Fogel (2002),  βξήθαλ φηη ηα θνξίηζηα φπσο ηα παξαηήξεζαλ ζηνπο ηξεηο κήλεο 

κεηά ηε γέλλεζή ηνπο εκπιέθνληαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα αγφξηα ζε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή. Καζψο κεγαιψλνπλ επίζεο, ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη πην 

εχθνια ζε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Gunnar & Donahue, 1980).   

Αληίζεηα, ηα αγφξηα θνηηάδνπλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα θηλνχκελν 

αληηθείκελν (Connellan, Baron-Cohen, Wheelwright, Batki & Ahluwalia, 2001), είλαη 

ιηγφηεξν πξνζερηηθά κε ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα κε ηνλ χπλν ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Levy & Heller, 1992). Δπίζεο, 

βξέζεθε φηη έρνπλ πεξηζζφηεξε δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα λα δηαηεξήζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν  λα επαλαθηήζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα άιιν πξφζσπν (Weinberg et al.,1999).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ ζηφρν είραλ ηελ παξαηήξεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο, έθεξαλ ζην θσο κε ζπλεπή θαη αληηθαηηθά επξήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη θαη ζπγθξίλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ησλ δχν γνλέσλ κε ηα αγφξηα ή ηα θνξίηζηα ηνπο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

έρνπλ θαηαιήμεη φηη ην θχιν ηνπ βξέθνπο, δελ δηαθνξνπνηεί ην βαζκφ ηεο επαηζζεζίαο πνπ 

επηδεηθλχνπλ ηφζν νη κεηέξεο, φζν θαη νη παηέξεο θαηά ηελ επαθή  καδί ηνπ (Biringen et al., 

1999˙ Pelchat, Bisson, Bois & Saucier, 2003).  

Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλνη εξεπλεηέο νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ελψ νη κεηέξεο 

ήηαλ ην ίδην επαίζζεηεο κε ηηο θφξεο θαη ηνπο γηνπο ηνπο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηε 

γέλλεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, νη παηέξεο ήηαλ ιηγφηεξν επαίζζεηνη κε ηηο θφξεο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο γηνπο ηνπο (Schoppe-Sullivan et al., 2006). Δπίζεο, άιιεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη 

φηη νη κεηέξεο έδεημαλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα αγφξηα ηνπο 

(Lindahl & Heimann, 1997), ελψ άιιεο βξήθαλ ην αληίζεην, φηη δειαδή νη κεηέξεο ήηαλ πην 

επαίζζεηεο κε ηα θνξίηζηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ηνπο (Robin, 1982). 
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Μηα άιιε νκάδα κειεηψλ εμέηαζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο δπάδεο γνλέσλ θαη ησλ βξεθψλ ηνπο αλάινγα κε ην θχιν 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα θαη απφ απηήλ ηελ νκάδα κειεηψλ είλαη αληηθαηηθά. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ νη δπάδεο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ είλαη ηνπ ίδηνπ θχινπ, ππάξρεη κεγαιχηεξε εθθξαζηηθή ακνηβαηφηεηα ζην 

παηρλίδη, θπζηθή θαη νπηηθή επαθή, θαιχηεξνο ζπγρξνληζκφο θαη γξεγνξφηεξε αληαπφθξηζε 

απφ ην γνλέα (Feldman, 2003˙ Lindahl & Heimann, 1997˙ Malatesta & Haviland, 1982˙ 

Manlove & Vernon-Feagans, 2002). Βέβαηα, άιιεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηέξεο κε 

ηνπο γηνπο βηψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ζπλ-ξχζκηζεο θαη ηαηξηάζκαηνο ζηηο 

αιιειεπηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απ‘ φ,ηη νη δπάδεο κεηέξαο θαη θφξεο (Tronich & Cohn, 

1989).  

 Παξάιιεια, πνιιέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη παηέξεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα αγφξηα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα ηνπο (Barnett 

& Baruch, 1987˙ Lamb et al., 1988˙ Lamb, 1997˙ Manlove & Vernon-Feagans, 2002˙ 

Marsiglio, 1991˙ Parke, 1996˙ Pleck, 1997) ελψ νη Belsky, Gilstrap θαη Rovine (1984) δελ 

βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπ παηέξα κε ηα αγφξηα ή ηα θνξίηζηα. 

Οη Pecheux, Labrell θαη Pistorio (1993) παξαηήξεζαλ φηη θαη νη δχν γνλείο δηέθεξαλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχζαλ κε ην αγφξη θαη ην θνξίηζη ηνπο. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε ζρνιίαδαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θνξηηζηνχ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπ αγνξηνχ ηνπο. Οη κεηέξεο επίζεο δεηνχζαλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππαθνή απφ ηα θνξίηζηα ηνπο. Δπίζεο, νη παηέξεο 

κηινχζαλ ζηα αγφξηα πην πνιχ γηα εμσηεξηθά γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο, ελψ νη κεηέξεο 

αλαθεξφληνπζαλ πην πνιχ ζε θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη ζε επηθείκελα γεγνλφηα.   

Αμηνζεκείσην είλαη αθφκε ην γεγνλφο φηη νη παηέξεο ηείλνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ κε ην αγφξη θαη ην θνξίηζη ηνπο 

(Maccoby, Jaddin & DiPietro, 1984˙ Power,1981˙ Roopnarine et al., 2005).  

Οη Snow, Jacklin θαη Maccoby (1983) γηα παξάδεηγκα, βξήθαλ φηη νη παηέξεο άγγηδαλ 

θαη είραλ πην ζηελή εγγχηεηα κε ηελ θφξε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο γηνπο ηνπο, ελψ έηεηλαλ λα 

θάλνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο δειψζεηο ζηα αγφξηα ηνπο θαη λα απνθεχγνπλ ηηο δειψζεηο 

απηέο φηαλ αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα θνξίηζηα ηνπο. Δπίζεο, ήδε απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο 

έηνπο παξνπζίαδαλ ζηα παηδηά δηαθνξεηηθά παηρλίδηα αλάινγα κε ην αλ ήηαλ αγφξηα ή 

θνξίηζηα. 

Άιιε έξεπλα, έρεη δείμεη φηη ελψ νη παηέξεο εκπιέθνληαλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην 

θχιν έσο θαη ηνπο 18 κήλεο, νη κεηέξεο εθηφο απφ ηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηα 
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θνξίηζηα έδεημαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κφλν ζηελ πξψηκε βξεθηθή ειηθία. Έηζη ελψ νη γνλείο 

ηείλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ην γέλνο ηνπ παηδηνχ φηαλ γελληέηαη (κία πεξίνδν πνπ 

γλσξίδνπλ ιίγν γηα ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κσξνχ ηνπο ή ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ), 

κφλν νη παηέξεο ζπλερίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηα θχια κεηά απφ απηήλ ηελ πεξίνδν. Έηζη, νη 

παηέξεο ζηα αγφξηα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο νπηηθν-

ρσξηθήο αληίιεςεο ελψ ζηα θνξίηζηα ελζαξξχλνπλ ηε ιεθηηθή ηθαλφηεηα (Power, 1981).  

Βέβαηα, ζε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο δελ βξέζεθαλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

πνπ αιιειεπηδξνχλ  νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο κε ηα αγφξηα ή ηα θνξίηζηα ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα σο πξνο ηα παηρλίδηα πνπ παξνπζίαδαλ (Roopnarine, 1986˙ Snarey, 1993). Σν 

εχξεκα απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε φηη θαη νη δχν γνλείο, κε φκνην ηξφπν  πξνζπαζνχλ λα 

εληζρχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο γηνπο θαη ζηηο θφξεο ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηθσληαθψλ δεμηνηήησλ πεξηζζφηεξν ζηηο θφξεο ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο γηνπο ηνπο (Fagot & Hagan, 1991). 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην θχιν ηνπ παηδηνχ, επεξεάδεη ηηο 

δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

κεηέξαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε εξγαζία ηεο κεηέξαο κπνξεί λα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο γηνπο, αιιά ιηγφηεξν αξλεηηθέο ή αληίζεηα ζεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηηο θφξεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Bronfenbrenner, Alvarez θαη Henderson (1984) 

αλέθεξαλ φηη φηαλ δεηήζεθε απφ ηηο κεηέξεο λα δψζνπλ έλα πνξηξέην ησλ παηδηψλ ηνπο, νη 

ιηγφηεξν ζεηηθέο απεηθνλίζεηο δίλνληαλ γηα ηνπο γηνπο απφ ηηο κεηέξεο πνπ εξγάδνληαλ κε 

πιήξεο σξάξην, ελψ νη πην ζεηηθέο γηα ηηο θφξεο ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο δνχιεπαλ επίζεο 

πιήξεο σξάξην (Bronfenbrenner et al.,1984). ηηο νηθνγέλεηεο φπνπ νη κεηέξεο δελ 

εξγάδνληαλ, νη γηνη ππνθηλνχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο ζην λα πξνζέμνπλ ηα 

αληηθείκελα ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ βξέθνπο, ελψ ζηηο νηθνγέλεηεο κε 

εξγαδφκελεο κεηέξεο νη θφξεο ιάκβαλαλ πεξηζζφηεξε ππνθίλεζε πξνο ηελ πξνζνρή 

αληηθεηκέλσλ (Zaslow et al.,1989). 

 

5.2.2 Ιδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Ζ ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο είλαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη 

λα επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην γνλέα. χκθσλα κε ηνπο Chess θαη Thomas (1991) ε 

ηδηνζπγθξαζία είλαη έλα βηνινγηθά θαζνξηζκέλν εζσηεξηθφ ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί 

θαιχηεξα λα  θαηαλνεζεί σο ην πώο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, νη κεηέξεο ησλ ιηγφηεξν 

«δχζθνισλ» βξεθψλ, θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν παξεκβαηηθέο θαη λα παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα βξέθε ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηέξεο ησλ πην «δχζθνισλ» βξεθψλ. Παξφια απηά φκσο, απηέο νη δχν νκάδεο κεηέξσλ 

ήηαλ ην ίδην επαίζζεηεο θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηα βξέθε ηνπο (Calkins, Hungerford & 

Dedmon, 2004˙ Comfort & Farran, 1994). Οη Seifer, Schiller, Sameroff, Resnick θαη Riordan 

(1996) επίζεο, βξήθαλ κία ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάζεζεο ηνπ βξέθνπο ζηνπο 6 θαη 

ζηνπο 9 κήλεο κε ηελ πνηφηεηα ηεο κεηξηθήο αληαπφθξηζεο.  

Παξφκνηα εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηέξσλ κε ηα 

αληηιακβαλφκελα «εχθνια» βξέθε ηνπο, νη νπνίνη θαίλνληαη λα είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθνί 

θαη αληαπνθξηηηθνί καδί ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα αληηιακβαλφκελα «δχζθνια» σο πξνο ηελ 

ηδηνζπγθξαζία βξέθε ηνπο (Volling & Belsky, 1991).  

Άιιε κηα κειέηε θαηέδεημε φηη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο επεξεάδεη ηε ζρέζε κε 

ην γνλέα ηνπ, αθνχ ε παξαηεξνχκελε δηάζεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά πξνζέγγηζεο ηνπ βξέθνπο 

δείρλεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ «πνηφηεηα» θαη ηελ «θαηαιιειφηεηα» ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

(Paavola et al., 2006). πλαθέο εχξεκα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Fox, Kimmerly θαη Schaffer 

(1991), φπνπ θαη νη δχν γνλείο έηεηλαλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα εθθξαζηηθφ θαη θνηλσληθφ 

βξέθνο, ελψ αληαπνθξίλνληαλ ιηγφηεξν ζε έλα ήζπρν θαη ιηγφηεξν δηαδξαζηηθφ βξέθνο. 

Γηαθνξέο σο πξνο θάπνηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ αλάινγα θαη 

κε ην θχιν ηνπ βξέθνπο (Kivijärvi, Räihä, Kaljonen, Tamminen & Piha,  2005). Γηα 

παξάδεηγκα ηα αγφξηα, απφ ηε βξεθηθή αθφκα ειηθία, βξέζεθε λα είλαη πην λεπξηθά  θαη λα 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εξεκήζνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Levy & Heller, 

1992). 

 

5.2.3  Δπηπινθέο πγείαο  

 

Οη αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πγεία ησλ βξεθψλ επεξεάδνπλ επίζεο ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ γνλέσλ κε απηά (Brooks-Gunn, 1984˙ Comfort & Farran, 1994). Οη 

Cicchetti θαη Schneider-Rosen (1984) πξνηείλνπλ φηη κεξηθέο αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο, 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ην γεγνλφο απηφ αιιάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ κε απηφ (Hanzlik & Stevenson, 1986).  

Γηα παξάδεηγκα,  είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ηα πξφσξα βξέθε δπζθνιεχνληαη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαιιαγή, επηδεηθλχνπλ ιηγφηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο, είλαη ιηγφηεξν νξγαλσκέλα θαη 
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αληαπνθξηηηθά θαη πεξηζζφηεξν παζεηηθά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζε 

ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα βξέθε (Goldberg & DiVitto, 1995˙  Lester, Hoffman & Brazelton, 

1985˙ Malatesta, Grigoryev, Lamb, Albin & Culver, 1986˙ Stevenson, Roach, Ver Haeve & 

Leavitt, 1990).  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε κεηέξεο θαη ησλ δχν 

απηψλ νκάδσλ βξεθψλ είλαη αληηθαηηθά.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη νη κεηέξεο θαζψο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα πξφσξα βξέθε ηνπο θαίλεηαη λα ηα  αγγίδνπλ, λα ηνπο κηιάλε, λα ηα 

θνηηάδνπλ ιηγφηεξν θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθέο, ππεξπξνζηαηεπηηθέο  θαη 

ιηγφηεξν ηθαλέο λα πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ ηειεηφκελσλ βξεθψλ (Comfort & Farran, 1994˙ Field et al., 1985˙ 

Goldberg & DiVitto, 1995˙ Lester, Hoffman & Brazelton, 1985˙ Minde, Whitelaw, Brown & 

Fitzhardinge, 1983˙ Zarling, Hirsch & Landry, 1988). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάπνηεο έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη νη κεηέξεο ησλ πξφσξσλ βξεθψλ θαίλνληαη λα αζρνινχληαη πην πνιχ κε ηε 

θξνληίδα ηνπο, λα είλαη πην δξαζηήξηεο ζηελ εγθαζίδξπζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ 

ηειεηφκελσλ βξεθψλ, ζε κηα πηζαλή πξνζπάζεηα  λα αλαπιεξψζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Crnic, Greenberg,  Ragozin & Basham, 1983˙ Levy-Shiff, 

Sharir & Mogilner,1989).  

Βέβαηα, ζε θάπνηεο κειέηεο δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ κεηέξσλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ βξεθψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

παξαηεξήζεθε ε αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη βξεθψλ 18 κελψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε,  

δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηηο κεηέξεο ηνπο κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ θαη απηψλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε 

(Blasco, Hrncir & Blasco, 1990).  

Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηέξεο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

πξφσξα ή ηειεηφκελα βξέθε ηνπο, αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ππάξρνπλ θαη γηα ην πιεζπζκφ 

ησλ παηέξσλ, νη νπνίνη απφ ηε κηα πιεπξά θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ πνηνηηθφηεξα κε ηα 

πξφσξα βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα (Harrison, 1990), ελψ απφ ηελ άιιε θαίλεηαη 

λα κε δηαθνξνπνηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο 

βξεθψλ(Field,1981˙ Yogman,1987). κσο ζε κηα άιιε έξεπλα, θαηά ηελ παξαηήξεζε ζην 

ζπίηη παηέξσλ κε ηειεηφκελα θαη πξφσξα βξέθε βξέζεθε φηη νη παηέξεο είραλ πην ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηα ηειεηφκελα βξέθε ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα πξφσξα, γεγνλφο πνπ 
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κάιινλ ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ εξεπλψλ νθείινληαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο παξαηήξεζεο (Parke & Anderson, 1987). 

 

5.2.4 Η ζεηξά γέλλεζεο  

 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γελλεζεί έλα παηδί κέζα ηελ νηθνγέλεηα, ζεσξείηαη έλαο 

άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο.  

πγθεθξηκέλα, ζηα πξσηφηνθα βξέθε ζεκεηψλνληαη ζεηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα βξέθε πνπ είλαη δεχηεξα ή ηξίηα ζε ζεηξά. Οη κεηέξεο  ησλ 

πξσηφηνθσλ βξεθψλ, έηεηλαλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε λα παξέρνπλ πην πινχζηα εξεζίζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ πζηεξφηνθσλ βξεθψλ θαη λα κνηξάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

κνηξαζκέλεο πξνζνρήο (Mercer & Ferketich, 1995). Ζ κνηξαζκέλε πξνζνρή πεξηιακβάλεη 

ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πξνζνρήο αλάκεζα ζηνλ εαπηφ, ζ‘ έλα δεχηεξν πξφζσπν θαη ζ‘ έλα 

αληηθείκελν, γεγνλφο ή ζχκβνιν (Adamson, 1995˙ Tomasello, 1995). 

 Αθφκε βξέζεθε φηη θαη νη δχν γνλείο ησλ πξσηφηνθσλ βξεθψλ επηδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε απηά, ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ησλ πζηεξφηνθσλ βξεθψλ (Seifer, Sameroff, Anagnostopolou & Elias, 1992). 

Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη νη γνλείο δηέζεηαλ ιηγφηεξε ψξα ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο ησλ βξεθψλ πνπ γελλήζεθαλ δεχηεξα ζε ζεηξά, 

ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηνθά ηνπο βξέθε (Lasko,1954). 

 

5.2.5 Οη ζπλήζεηεο ύπλνπ  

ηφρνο νξηζκέλσλ εξεπλψλ ήηαλ ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζηαζεξφηεηα 

ζηηο ζπλήζεηεο χπλνπ ησλ βξεθψλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην γνλέα ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ φηη ε ζηαζεξφηεηα ζηηο γνλετθέο πξαθηηθέο νδεγεί ζε πην ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο δπάδαο γνλέα-παηδηνχ (Wolchik, Wilcox,  Tein & Sandler, 2000). 

Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα έξεπλα ε πην ζεηηθή ζπκπεξηθνξά αληαλαθινχζε κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία ζηελ αληαπφθξηζε ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο θαη πην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Γηα ηε 

δπάδα, ε θαιχηεξε πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο αληαλαθινχζε κεγαιχηεξε ακνηβαηφηεηα θαη 

θνηλή δξαζηεξηφηεηα. Αθφκε, ηα βξέθε πνπ είραλ ζηαζεξφηεηα ζηηο ζπλήζεηεο χπλνπ 

εκπιέθνληαλ ζε θαιχηεξε πνηφηεηα ζπκπεξηθνξάο παηρληδηνχ θαη έδεηρλαλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ εμεξεπλεηηθνχ παηρληδηνχ θαη ζπρλφηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Σν ζεκαληηθφ ήηαλ, φηη 

φια απηά ηα απνηειέζκαηα παξέκελαλ αλ ειέγρνληαλ ε δηάξθεηα ζειαζκνχ, νη 

ηδηνζπγθξαζηαθέο ηάζεηο ηνπ βξέθνπο, νη ψξεο εξγαζίαο ηεο κεηέξαο θαη ε κεηξηθή 

θαηάζιηςε (Taylor et al., 2008). 
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Κεθάιαην 6: Σηόρνη θαη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

 

6.1 Δξεπλεηηθόο πξνβιεκαηηζκόο 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηκεο 

αιιειεπίδξαζεο ηφζν ηεο κεηέξαο, φζν θαη ηνπ παηέξα κε ην βξέθνο, γηα πνιιαπινχο ηνκείο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ.  Σν ελδηαθέξνλ γηα απηφ ην πεδίν κειέηεο ζπλερίδεηαη απφ φιε 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη πνιινί εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο δηθέο 

ηνπο κειέηεο ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο απηήο, αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ.  

Αθφκε, κεηά ηελ αλαζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ  παξαηεξήζεθε φηη 

ζηελ Διιάδα νη ζρεηηθέο έξεπλεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο, πεξηιακβάλνπλ πνιχ κηθξά 

βξέθε θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, πνπ έρεη βξεζεί απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ φηη επεξεάδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ γνλέα ζηελ 

αλαηξνθή ηνπ βξέθνπο ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, δελ εληνπίζηεθε θακία έξεπλα ε νπνία λα εμεηάδεη ην θαηά πφζν ν ίδηνο 

παξάγνληαο επεξεάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν γνλέσλ κε ην παηδί 

ηνπο.  

 Παξ΄ φια απηά θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ κε ην βξέθνο ηνπο, αιιά θαη ζην βαζκφ ηεο 

γεληθφηεξεο εκπινθήο ηνπο καδί ηνπ. Ζ κειέηε απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, ζε κηα ρψξα 

φπσο ε Διιάδα, φπνπ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ εμαθνινπζνχλ 

λα ππάξρνπλ παξά ηηο ζπλερηδφκελεο θνηλσληθέο αιιαγέο (κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ παηέξα ζηελ αλαηξνθή ηνπ 

παηδηνχ)  ζε ίζσο κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

 

6.2 Σηόρνη ηεο παξνύζαο κειέηεο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε παξνχζα έξεπλα έζεζε σο ζθνπφ ηε 

κειέηε ησλ δηαθνξψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο θαη παηέξα-βξέθνπο. 

πγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ: 

1. ε ζχγθξηζε ησλ γεληθψλ σξψλ ελαζρφιεζεο ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ κε ην 

βξέθνο ηνπο 

2. ε κειέηε κηαο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ δχν γνλέσλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ  
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3.  θαη ε εμέηαζε δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο ηνπο φπσο ην θχιν ηνπ γνλέα, ην θχιν θαη 

ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο, ε κεηξηθή εξγαζία, ε παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ 

ηνθεηφ θαη νη ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο. 

6.3 Σπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Ζ κειέηε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ 

ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα κε ην βξέθνο 

ηνπο. πγθεθξηκέλα αλακέλεηαη φηη: 

1. νη κεηέξεο ζα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο θαζεκεξηλά κε ηελ αλαηξνθή 

ηνπ βξέθνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο 

2. νη παηέξεο κε εξγαδφκελεο ζπδχγνπο ζα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο κε ηα 

βξέθε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο κε κε εξγαδφκελεο ζπδχγνπο  

3. νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο δελ ζα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

αληαπφθξηζήο ηνπο ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο ηνπο 

4. νη κεηέξεο ζα εθθξάδνπλ πην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, πεξηζζφηεξε ηξπθεξφηεηα 

θαη ζα επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο 

5. νη παηέξεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ πην πνιιά καδηθά παηρλίδηα θίλεζεο θαη 

παηρλίδηα κε απξφβιεπην ραξαθηήξα, ελψ αληίζεηα νη κεηέξεο ζα παίδνπλ ζπλήζσο  

ήπηα ζσκαηηθά  θαη γλσζηηθά παηρλίδηα 

6. δελ ζα δηαθέξεη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ βξεθψλ αλάινγα κε ην αλ 

παίδνπλ κε ηε κεηέξα ή ηνλ παηέξα ηνπο 

7. νη παηέξεο ζα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλή δξάζε θαη ζα είλαη πην 

παξεκβαηηθνί κε ηνπο γηνπο, ελψ ζα είλαη πην ηξπθεξνί κε ηηο θφξεο 

8. νη κεηέξεο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξα επεηζφδηα κνηξαζκέλεο πξνζνρήο κε ηα 

πξσηφηνθα βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεπηεξφηνθα  

9. θαη  ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ ζα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο  κε 

ην βξέθνο ηεο 

Σέινο, επεηδή δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 
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βξέθνο ηνπο θαη επεηδή ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε 

ησλ σξψλ ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ (θαη εηδηθά ηνπ παηέξα) κε ην βξέθνο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ, ε δηεμαγσγή ππνζέζεσλ θξίλεηαη παξαθηλδπλεπκέλε. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα ηεο παξνπζίαο ηνπ παηέξα ζηνλ 

ηνθεηφ, φπνπ φκσο ππάξρεη ε γεληθή ππφζεζε φηη ε παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ ζα 

ζπλδέεηαη κε πνηνηηθφηεξε αιιειεπίδξαζε παηέξα-βξέθνπο. Δπνκέλσο δηεξεπλάηαη ην θαηά 

πφζν ζπζρεηίδεηαη: 

1.  Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δχν γνλέσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο 

2. Ο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο κε ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο ηνπ γνλέα κε 

ην παηδί ηνπ θαη 

3.  Ζ παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ,  κε ζεηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ην 

βξέθνο ηνπ 
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Κεθάιαην 7: Πηινηηθή Μειέηε 

7.1 Σηόσορ 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ θσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε ησλ γνλέσλ κε 

ηα βξέθε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

7.2 Σςμμεηέσονηερ 

 

Παξαηεξήζεθε αξρηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ κίαο νηθνγέλεηαο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο, κέζνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ε νπνία δνχζε ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα, ε νηθνγέλεηα απνηεινχληαλ απφ ηε κεηέξα, 41 ρξφλσλ, ε 

νπνία δνχιεπε σο ςπρνιφγνο 35-40 ψξεο εβδνκαδηαίσο, ηνλ παηέξα, 39 ρξφλσλ, ηξαπεδηθφ 

ππάιιειν (απφθνηην αλψηαηεο εθπαίδεπζεο), ν νπνίνο επίζεο εξγαδφηαλ 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη ην πξσηφηνθν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν ήηαλ θνξίηζη, 14 κελψλ. Σν 

βξέθνο είρε γελλεζεί  ηειεηφκελν, κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, ρσξίο επηπινθέο θαη ην βάξνο  

γέλλεζήο ηνπ ήηαλ  3000 Kg. Γελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ λενγληθή 

πεξίνδν.  Ζ εγθπκνζχλε ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε κε δπζθνιίεο ζηε ζχιιεςε θαη είρε 

θπζηνινγηθή πνξεία,. Ήηαλ ε πξψηε εγθπκνζχλε ηεο κεηέξαο θαη ν παηέξαο ήηαλ παξψλ ζην 

ηνθεηφ. 

 

7.3 Μέζα ζςλλογήρ δεδομένων 

 

Ζ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο έγηλε κε ηε ρξήζε 

βηληενζθφπεζεο, κε ςεθηαθή βηληενθάκεξα ηχπνπ Sony DCR-SR35E.  

Αξρηθά γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Parent/Caregiver Involvement Scale (P/CIS) (Farran, Kasari, Comfort & Jay, 1986). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Farran θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ην 1977 θαη 

πξνζθέξεη πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκα θαη θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ έλα παηδί. 

Κξίζεθε σο κία πνιχ ρξήζηκε θιίκαθα, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ θξνληηζηή ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ελήιηθα 
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ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ παηδηνχ θαη είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θξνληηζηψλ φζν θαη βηνινγηθψλ γνλέσλ (Farran et al., 1986).  

  Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηδηθνχο φπσο ςπρνιφγνπο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο, 

εξγνζεξαπεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, θαη επηζθέπηεο πγείαο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα φπσο 

ζην ζπίηη, ζε πεηξακαηηθά εξγαζηήξηα θαη ζε θιηληθέο (Comfort & Farran, 1994). 

 Πξφθεηηαη γηα κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελήιηθα κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε βηληενζθνπεκέλεο πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην παηδί, ζε 

ζπλζήθε ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. Δίλαη θαηάιιειε γηα παηδηά ειηθίαο 3 έσο 60 κελψλ, ην 

νπνία κπνξεί λα έρνπλ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ή κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Παξφιν πνπ ζπληζηάηαη ε βηληενζθφπεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γηα 20 ιεπηά, ε θιίκαθα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε κηθξφηεξσλ ζε δηάξθεηα επεηζνδίσλ (Hagan & 

Myers, 1997).   

Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα αμηνινγεί δηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ (Helm et al., 1990).  Ο 

ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο γίλεηαη βάζεη ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο 

θιίκαθαο ζε πξνθαζνξηζκέλα θχιια θσδηθνπνίεζεο. Βαζκνινγνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη 

11 ζπκπεξηθνξέο ζε κία 5βαζκε θιίκαθα σο πξνο 3 δηαζηάζεηο, ηελ πνζφηεηα (βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ν ελήιηθαο εθδειψλεη απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά), ηελ πνηφηεηα (πφζε ζέξκε θαη απνδνρή 

εθθξάδεηαη κέζα απφ απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελήιηθα) θαη ηελ θαηαιιειφηεηα (ζην θαηά 

πφζν πξνζαξκφδεη ν ελήιηθαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, 

ζηηο θπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεη):  

      Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη θαη 

θσδηθνπνηνχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα: 

1. σκαηηθή εκπινθή: ελεξγή ζσκαηηθή επαθή ηνπ γνλέα κε ην βξέθνο (άγγηγκα, 

θξάηεκα, ζηήξημε). 

2. Λεθηηθή εκπινθή: νκηιία ηνπ γνλέα πξνο ην βξέθνο (αθνξά επίζεο ηελ αλάγλσζε 

θεηκέλσλ ή ηα ηξαγνχδηα, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν). 

3. Αληαπφθξηζε ηνπ ελήιηθα ζην παηδί: αληαπφθξηζε ηνπ ελήιηθα ζηηο πξσηνβνπιίεο, 

ιεθηηθέο εθθξάζεηο, απαηηήζεηο, δπζθνξία ηνπ παηδηνχ – ζσκαηηθή αιιειεπίδξαζε, 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη θαη πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. 

4. Αιιειεπίδξαζε ζην παηρλίδη: ρξφλνο πνπ έλαο γνλέαο αθηεξψλεη ζην βξέθνο ηνπ  

δηαζθεδάδνληαο. 

5. Γηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά: έρεη έλα ζηφρν, λα θαηαλνήζεη ην παηδί κηα ηδέα, κηα έλλνηα 

ή λα θαηαθέξεη λα θάλεη θάηη κε ην ζψκα ηνπ. 
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6. Έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ παηδηνχ: νξγάλσζε απφ ηνλ γνλέα ησλ επξχηεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην παηρλίδη. 

7. Οδεγίεο: αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ / εληνιψλ πξνο ην παηδί. 

8. ρέζε κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ν θξνληηζηήο ελεπιάθε κε ην παηδί   

(παηρλίδηα, θαζήθνληα, έξγα). 

9. Θεηηθέο δειψζεηο: εληζρχζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζηφρν λα ληψζεη ην παηδί 

θαιχηεξα (έπαηλνο, αγθαιηέο, θηιηά). 

10. Αξλεηηθέο δειψζεηο: έρνπλ ζηφρν λα αιιάμνπλ απηφ πνπ θάλεη ην παηδί, θαλφλεο, 

θαζνδεγεηηθέο δειψζεηο, θξηηηθή, απεηιέο, ζσκαηηθή βία θαη αλππνκνλεζία. 

11. Θέζπηζε  ζηφρσλ: φηαλ ν ελήιηθαο δεηάεη επαλεηιεκκέλα θάηη απφ ην παηδί. 

 

Δπίζεο ζην ηέινο βαζκνινγείηαη θαη ε «γεληθή εληχπσζε» (εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

πνηφηεηαο) ηνπ παξαηεξεηή σο πξνο 5 δηαζηάζεηο ζηελ ίδηα 5βαζκε θιίκαθα: 

1. Γηαζεζηκφηεηα: βαζκφο ζηνλ νπνίν ην παηδί έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνζνρή θαη ηελ 

εκπινθή ηνπ ελήιηθα. 

2. Απνδνρή θαη Δπηδνθηκαζία: βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ελήιηθαο θαίλεηαη λα ζπκπαζεί ην 

παηδί.  

3. Γεληθή αηκφζθαηξα.  

4. Δπραξίζηεζε / ηθαλνπνίεζε.   

5. Πεξηβάιινλ κάζεζεο: πξνζθνξά ζε ρξφλν, ρψξν, πξνζνρή θαη πξνζαξκνγή πνπ 

εληζρχεη ηε βέιηηζηε ζπγθέληξσζε ηνπ παηδηνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ / έξγν.  

    

 

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνχζα θιίκαθα, αλαθέξεηαη πσο ν 

βαζκφο αμηνπηζηίαο κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ .74 έσο .95 ελψ ζε 

ειιεληθά δεδνκέλα ππνινγίζηεθε λα μεπεξλά ην .89 (Vorria et al., 2003). Δπίζεο, ππάξρνπλ 

εξεπλεηέο πνπ ππνιφγηζαλ ηελ κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ αμηνπηζηία κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή G (g coefficient) μερσξηζηά γηα ηε δηάζηαζε ηεο πνζφηεηαο (= .65), ηεο 

πνηφηεηαο (= .84) θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο (= .54) (Blasco et al.,1990), ελψ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα θαη γηα ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ κεηά απφ έλα κήλα 

(.91 έσο .95) (Helm et al., 1990). 
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7.4 Διαδικαζία 

 

              Αξρηθά έγηλε ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην γεληθφ ζηφρν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηελ παξαηήξεζε δειαδή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ γνλέα-βξέθνπο 

(ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα επεξεαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηε γλψζε 

ησλ εηδηθφηεξσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ) θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί θαη θιήζεθαλ ειεχζεξα λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

         Δθφζνλ ππήξμε ζπλαίλεζε, νξίζηεθε ε εκέξα θαη ε ψξα επίζθεςεο ηεο 

εξεπλήηξηαο ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ ζα γηλφηαλ ε ιήςε ηνπ βίληεν. Ζ παξαηήξεζε 

έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 2009 κία απνγεπκαηηλή ψξα θαζεκεξηλήο εκέξαο, φπνπ ην κσξφ ήηαλ 

ηατζκέλν θαη αιιαγκέλν θαη είρε θνηκεζεί επαξθψο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ απφ ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ αλαγθψλ. 

      Ζ βηληενζθφπεζε έγηλε ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ, φπνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

ππήξραλ θαη πνιιά απφ ηα αγαπεκέλα παηρλίδηα ηνπ κσξνχ. Ζ νδεγία πνπ δφζεθε ήηαλ:  

«Παίμηε ειεύζεξα κε ην παηδί όπσο θάλεηε ζπλήζσο». Καηά ηε βηληενζθφπεζε ζην δσκάηην 

ήηαλ παξψλ κφλν ν γνλέαο πνπ βηληενζθνπνχληαλ κε ην κσξφ θαη ε εξεπλήηξηα, εθφζνλ 

πξψηα πξνεγήζεθε έλα επαξθέο δηάζηεκα εμνηθείσζεο ηνπ βξέθνπο καδί ηεο γηα ηελ 

απνθπγή ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ παξνπζία ελφο μέλνπ ηξίηνπ 

πξνζψπνπ. ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ε παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ δηαθξηηηθή, θαζφινπ 

παξεκβαηηθή θαη φζν γηλφηαλ ιηγφηεξν αληηιεπηή απ‘ ην βξέθνο.  

 Ζ βηληενζθφπεζε πεξηειάκβαλε πξψηα 7,50 ιεπηά ειεχζεξε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

παηέξα θαη 10 ιεπηά ηεο κεηέξαο ζε ζπλζήθε ειεχζεξνπ παηρληδηνχ κε ην βξέθνο. Ζ 

δηάξθεηα παξαηήξεζεο ηνπ βξέθνπο κε ηνλ παηέξα ήηαλ κηθξφηεξε δηφηη ην παηδί άξρηζε λα 

αλαδεηάεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε κεηέξα ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε δηαθνπή 

ηεο ιήςεο θαη ηε κε δπλαηφηεηα ζπλέρηζήο ηεο.  

    ην ηέινο εθφζνλ νινθιεξψζεθε ε βηληενζθφπεζε θαη κε ηνπο δχν γνλείο, 

δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο θαη κε ηηο 

ζπλζήθεο εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ. Δπίζεο, ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ε έξεπλα έζεηε σο ζηφρν λα απαληήζεη. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηε βνήζεηα βηληενηαηλίαο πνπ παξέρεηαη καδί κε ην 

εξγαιείν (Parent/Caregiver Training Videotape). Έρνληαο πιένλ νξίζεη θαιά ηηο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο, ε εξεπλήηξηα παξαθνινχζεζε πνιιέο θνξέο ηηο δχν 

βηληενζθνπεκέλεο ηαηλίεο (ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα). Έπεηηα, ζεκεηψζεθε ν βαζκφο γηα 
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ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο θάζε παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο (πνζφηεηα, πνηφηεηα, 

θαηαιιειφηεηα) ζην P/CIS checklist ηνπ θάζε γνλέα ρσξηζηά θαη ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο 

βαζκφο ηεο θάζε παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ζηελ 

5βαζκε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 (κέγηζην ην 5). Με ηνλ ίδην ηξφπν βαζκνινγήζεθε θαη ε 

γεληθή εηθφλα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε παηδηνχ – κεηέξαο / παηέξα.  

ηελ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο δηαπηζηψζεθε φηη  θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

εκθαλίδνληαλ ζην βίληεν θαη ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν.  

 Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα  εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά κφλν ηνπ ελήιηθα, θαη 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

βξέθνπο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη εθείλε ηνπ γνλέα. 

Αθφκε, ζηε ζπγθεθξηκέλε βηληενζθφπεζε παξαηεξήζεθε φηη νη νξηζκνί πνπ δίδνληαη 

ζε θάζε θαηεγνξία πξνθεηκέλνπ απηή λα βαζκνινγεζεί είλαη πνιχ ζχληνκνη κε απνηέιεζκα 

λα κε θαίλνληαη θαηάιιεινη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε. 

 Δπηπξφζζεηα, ν αξηζκφο ησλ 11 ζπκπεξηθνξψλ πξνο θσδηθνπνίεζε ήηαλ αξθεηά 

κεγάινο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηνλ παξαηεξεηή ζηελ θσδηθνπνίεζε 

ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζχληνκνπο θαη αξθεηά αζαθείο νξηζκνχο 

λα εκθαλίδεηαη ζχγρπζε ζηε δηαθνξνπνίεζε θάπνησλ θαηεγνξηψλ θαη θπξίσο ζηηο 

θαηεγνξίεο «έιεγρνο ησλ πξάμεσλ», «ζρέζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ» θαη «ζέζπηζε 

ζηφρσλ».   

 Έλα αθφκε ζεκείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ελψ ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη 

απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ ε πςειφηεξε βαζκνινγία ζεσξείηαη θαη θαιχηεξε, εάλ εμεηάζεη 

θαλείο κε πξνζνρή θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχληαη, ζα κπνξνχζε λα πεη φηη ε 

κέγηζηε βαζκνινγία δελ αληαπνθξίλεηαη πάληα ζε θαιχηεξεο γνλετθέο πξαθηηθέο. Απηφ 

αθνξά θπξίσο ηε δηάζηαζε ηεο «πνζφηεηαο», φπνπ γηα παξάδεηγκα γηα λα βαζκνινγεζεί 

έλαο γνλέαο κε 5 ζηελ πνζφηεηα γηα ηε «ιεθηηθή εκπινθή», ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε 

ηέηνην βαζκφ ιεθηηθά πνπ λα κελ αθήλεη ζρεδφλ θαζφινπ ρξφλν γηα λα απαληήζεη ην παηδί. 

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία «νδεγίεο» γηα ηε βαζκνινγία 5 πξέπεη ν ελήιηθαο δηαξθψο λα 

θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ην κεγάιν κέξνο ηεο ιεθηηθήο ηνπ έθθξαζεο λα 

απνηειείηαη απφ εληνιέο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζα έπξεπε ε βαζκνινγία γηα ηελ θαηεγνξία 

«αξλεηηθέο δειψζεηο» λα είλαη αληίζηξνθε ζηε δηάζηαζε ηεο «πνζφηεηαο». Δλδερνκέλσο γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηκέξνπο νη δηαζηάζεηο ηεο «πνηφηεηαο» θαη 



 60 

ηεο «θαηαιιειφηεηαο» γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο «κεηξηθήο επαηζζεζίαο» (Huang, Caughy, 

Genevro & Miller, 2005˙ Vorria et al., 2003).    

  Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο ηνπ εξγαιείνπ νη θαηεγνξίεο πξνο 

παξαηήξεζε δηαθνξνπνηήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κία λέα θιίκαθα 

θσδηθνπνίεζεο πνπ πεξηειάκβαλε κεηαβιεηέο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ γνλέα, φζν θαη ηνπ βξέθνπο θαζψο θαη ζηε δπαδηθή 

επηθνηλσλία.  
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Κεθάιαην 8: Μέζνδνο 

 

8.1 Σςμμεηέσονηερ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε  ζπκκεηείραλ 10 δεπγάξηα γνλέσλ (10 κεηέξεο θαη 10 παηέξεο) 

κε ηα βξέθε ηνπο, ειηθίαο 10 έσο 12 κελψλ (Ζιηθηαθφ Δχξνο: 10.0 – 12.3, Μ.Ο.:11.3, Σ.Α.: 

0.9). Έρνληαο σο επηκέξνπο ζηφρν ηε ζχγθξηζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα βξέθε ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν ησλ βξεθψλ, έγηλε 

πξνζπάζεηα ζην δείγκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηζνδχλακνο αξηζκφο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.   

πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ 5 αγφξηα (50%)  θαη 5 θνξίηζηα (50%). Αθφκε, ζέινληαο λα γίλεη 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα πξσηφηνθα θαη ζηα πζηεξφηνθα βξέθε, πεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα 5 

βξέθε (50%) ηα νπνία ήηαλ πξσηφηνθα, 3 (30%) πνπ είραλ γελλεζεί δεχηεξα ζε ζεηξά θαη 2 

(20%) πνπ ήηαλ ηα ηξίηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

Πίλαθαο 8.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 10 βξεθψλ σο πξνο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηε ζεηξά 

γέλλεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

πλνιηθά πξνζεγγίζηεθαλ γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε κειέηε 41 γνλείο (32 κεηέξεο θαη 9 

παηέξεο), νη νπνίνη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζηφρν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα ελεκεξψζνπλ θαη ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ψζηε ηειηθά λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή φρη ζηελ έξεπλα. Απφ απηά ηα δεπγάξηα γνλέσλ ηα 31 αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. πγθεθξηκέλα, 15 κεηέξεο δήισζαλ φηη ν ζχδπγφο ηνπο αηζζαλφηαλ άβνια κε 

ηε βηληενζθφπεζε, ελψ νη ίδηεο ζα ην ήζειαλ πνιχ λα ζπκκεηέρνπλ, 6 γνλείο δήισζαλ φηη θαη 

νη δχν ήηαλ αξλεηηθνί πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο βηληενζθφπεζεο  ιφγσ ηνπ φηη ηα βίληεν πνπ 

ζα ιεθζνχλ  απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, 2 δεπγάξηα γνλέσλ ελεκέξσζαλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ήηαλ δχζθνιε γηα ηνπο 

             Ζιηθία      Φχιν    εηξά Γέλλεζεο 

 Δχξνο: Διάρηζην: 10.0  

             Μέγηζην: 12.3                                                                                                                                                                                                                                              

Αγφξη 5 Πξψην 5 

Μέζνο φξνο ειηθίαο: 11.3 Γεχηεξν 3 

Σππηθή απφθιηζε: 0.9 Κνξίηζη 5 Σξίην 2 



 62 

ίδηνπο  (έλα δεπγάξη είρε πέλζνο ιφγσ απψιεηαο πξνζθηινχο πξνζψπνπ θαη ην άιιν 

κεηαθφκηδε ζε έλα κεγαιχηεξν ζπίηη) θαη ηέινο 8 δεπγάξηα αξλήζεθαλ δηφηη δελ είραλ ρξφλν 

δηαζέζηκν γηα ηε ιήςε ηνπ βίληεν (εδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη απφ απηά ηα δεπγάξηα ηα 

4 δήισζαλ φηη νη παηέξεο ησλ βξεθψλ ιφγσ εξγαζίαο γπξίδνπλ ζπίηη πνιχ αξγά, φηαλ ηα 

κσξά ηνπο ήδε θνηκνχληαη). 

 

 Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, θξίζεθε απαξαίηεηε ε απνπζία ςπρνπαζνινγίαο ή 

ζνβαξήο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ησλ γνλέσλ (παξάγνληεο νη νπνίνη πηζαλφηαηα ζα επεξέαδαλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε) θαζψο θαη ε ειιεληθή 

θαηαγσγή ησλ ππνθεηκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα λα γεληθεπηνχλ ζην βαζκφ 

πνπ είλαη εθηθηφ ζηνλ επξχηεξν ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επηξξνή 

θάπνηαο άιιεο εζληθφηεηαο ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ηα βξέθε. Δπίζεο, 

έλα άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ έξεπλα απνηέιεζε ε έληαμή 

ηνπο ζην κέζν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ψζηε λα ππάξρεη νκνηνκνξθία θαη λα 

απνθιεηζηεί ε επηξξνή παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ηα κσξά ηνπο.  

Δπίζεο, θξίζεθε απαξαίηεην γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο λα εμαηξεζνχλ ηα βξέθε 

πνπ δελ αλήθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο-θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο (δηφηη πηζαλφηαηα ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ζα επεξεάδνληαλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξέθνπο) 

θαη εθείλα ηα βξέθε πνπ ήηαλ κηθξφηεξα απφ 10 κελψλ ή κεγαιχηεξα απφ 12 κελψλ, ψζηε 

λα αλήθνπλ ζηελ  ίδηα ειηθηαθή βαζκίδα.  

 

Πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ζχιιεςεο, εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ  

  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο (80%), δελ αλέθεξε δπζθνιίεο ζχιιεςεο, 

κε εμαίξεζε 2 δεπγάξηα γνλέσλ (20%), φπνπ απάληεζαλ ζεηηθά. Δπίζεο, γηα θαλέλα απφ ηα 

βξέθε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ε ζχιιεςε δελ έγηλε κε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. 

Γχν κεηέξεο κφλν (20%) αλέθεξαλ φηη είραλ δηαθνπή θχεζεο ιφγσ επηπινθήο ζε 

πξνεγνχκελε εγθπκνζχλε, ελψ νη ππφινηπεο 8 (80%) έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε. Χο πξνο 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή φρη ηεο εγθπκνζχλεο, ζηα 4 βξέθε (40%) ήηαλ κε 

πξνγξακκαηηζκέλε, ελψ ζηα ππφινηπα 6 (60%) ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε. 
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 χκθσλα, κε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, ε πνξεία ηεο εγθπκνζχλεο φισλ ησλ βξεθψλ 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ  θπζηνινγηθή. Ο ηνθεηφο γηα 7 βξέθε (70%) ήηαλ θπζηνινγηθφο, ελψ γηα 

ηα ππφινηπα 3 (30%) ν ηνθεηφο έγηλε κε θαηζαξηθή ηνκή (ζην έλα ιφγσ κηθξνχ νκθάιηνπ 

ιψξνπ, ζην άιιν ιφγσ πξνεγνχκελεο θαηζαξηθήο ηνκήο θαη ζην ηξίην ιφγσ παξαηεηακέλεο 

θχεζεο).  ζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ, 4 παηέξεο (40%) ήηαλ 

παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ελψ νη ππφινηπνη 6 (60%) δελ ήηαλ. Σέινο, γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ (90%), ν ηνθεηφο επηηεχρζεθε ρσξίο επηπινθέο, κε εμαίξεζε κία 

(10%) φπνπ ππήξρε δπζθνιία ιφγσ δπζηνθία ψκσλ.  

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά  ηεο λενγληθήο θαη πξψηεο βξεθηθήο πεξηφδνπ ησλ βξεθψλ 

 

ια ηα βξέθε ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηειεηφκελα θαη ην βάξνο γέλλεζήο ηνπο ήηαλ 

θπζηνινγηθφ (Δχξνο: 2.74 – 4.25, Μ.Ο.: 3.37, Σ.Α.: 0.55). Καλέλα απφ ηα βξέθε δελ 

ρξεηάζηεθε λα κπεη ζε ζεξκνθνηηίδα θαη δελ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο λενγληθήο θαη 

βξεθηθήο πεξηφδνπ θάπνηα επηπινθή ζηελ πγεία ηνπ πνπ λα έρξεδε ηδηαίηεξεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. 

ιεο νη κεηέξεο ηνπ δείγκαηνο, είραλ ζειάζεη ηα βξέθε ηνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν θαη κία κεηέξα εμαθνινπζνχζε αθφκε λα ζειάδεη (Δχξνο κελψλ ζειαζκνχ: 

1-12, Μ.Ο.: 5.5, Σ.Α.:3.09). 

 Χο πξνο ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ, φινη νη γνλείο αλέθεξαλ ζηαζεξέο πξαθηηθέο (ίδηεο 

ζπλήζεηεο θαη γηα ηηο 7 εκέξεο ηεο εβδνκάδαο). πγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα βξέθε (70% 

ηνπ δείγκαηνο) θνηκφληνπζαλ ζην δηθφ ηνπο δσκάηην, ελψ ηα ππφινηπα 3(30%) 

θνηκφληνπζαλ ζηελ θξεβαηνθάκαξα ησλ γνλέσλ ηνπο αιιά ζηελ θνχληα ηνπο. Καλέλα 

βξέθνο δελ θνηκφηαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ ζην θξεβάηη. 

 

Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ 

 

 Ζ ρξνλνινγηθή ειηθία ησλ κεηέξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε, θπκαίλνληαλ απφ 

28 έσο 41 έηε (Μ.Ο.: 33.4, Σ.Α.: 3.75). Αληίζηνηρα, ε ειηθία ησλ παηέξσλ θπκαίλνληαλ απφ 

30 έσο 44 έηε ( Μ.Ο.: 35.1, Σ.Α.: 3.98).  

Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, 6 κεηέξεο (60%) είραλ ιάβεη αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, 1(10%)  αλψηεξε εθπαίδεπζε (απφθνηηε ΣΔΗ),  2 (20%) είραλ ηειεηψζεη ηερληθή 

ζρνιή θαη 1 (10%) ήηαλ απφθνηηε ιπθείνπ. ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηέξσλ νη 
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κηζνί (50%) είραλ ιάβεη αλψηαηε εθπαίδεπζε, 3(30%) αλψηεξε θαη 2(20%) ήηαλ απφθνηηνη 

ιπθείνπ. Πνηθηιία ππάξρεη θαη σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ γνλέσλ φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη (7 κεηέξεο θαη 8 παηέξεο) ήηαλ επηζηήκνλεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο, 4 κεηέξεο (40%) δελ εξγάδνληαλ ζηελ 

παξνχζα θάζε (ιφγσ άδεηαο κεηξφηεηαο), ελψ νη ππφινηπεο 6 (60%) εξγάδνληαλ απφ 30 έσο 

45 ψξεο ηελ εβδνκάδα (Μ.Ο. 38.3, Σ.Α.: 5.16). ζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία ηνπ παηέξα φινη 

εξγάδνληαλ απφ 40 έσο 75 ψξεο εβδνκαδηαίσο (Μ.Ο.: 49.4, Σ.Α.: 11.48).    

 Σέινο, ν ηφπνο δηακνλήο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα 5 

νηθνγέλεηεο (50%) ήηαλ ην λεζί ηεο Υίνπ, 2 έκελαλ ζηελ Αζήλα (20%), 1 νηθνγέλεηα (10%) 

ζηε Θεζζαινλίθε, 1 ζηε Λακία (10%) θαη 1 ζηελ Οξεζηηάδα (10%).  

 

8.2 Μέζα ζςλλογήρ ηων δεδομένων 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ρνξεγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

(παξάξηεκα Α) πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ζηφρν ηε ζπιινγή 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο γνλείο, ζην 

βξέθνο θαη ζηηο ζπλζήθεο ζχιιεςεο, εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ, λενγληθήο θαη πξψηεο βξεθηθήο 

πεξηφδνπ.  

Αθφκε ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε έλαλ πίλαθα φπνπ αλαθέξνληαλ 11 απφ ηηο πην 

ζπρλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη έλαο γνλέαο κε ην παηδί ηνπ, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ν 

παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ κσξνχ  μερσξηζηά ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε. πγθεθξηκέλα, ν γνλέαο γηα θάζε ζπκπεξηθνξά ζα έπξεπε λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε πέληε ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο δηαβαζκηζηηθήο θιίκαθαο, ζηελ νπνία νη 

δηάθνξεο βαζκίδεο αληηζηνηρνχζαλ ζε αξηζκεηηθή θιίκαθα (πάληα=5, πνιύ ζπρλά=4, 

ζπρλά=3, πεξηζηαζηαθά=2 θαη πνηέ= 1). Οη γνλείο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ γηα παξάδεηγκα 

ζε εξσηήζεηο φπσο «Πφζν ζπρλά ληχλεηε ην κσξφ ζαο» ή «Πφζν ζπρλά παίδεηε καδί ηνπ». 

Ζ βηληενζθφπεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο έγηλε κε ςεθηαθή 

βηληενθάκεξα ηχπνπ Sony DCR-SR35E.  
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8.3 Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηηρ έπεςναρ 

 

  Ζ ζπιινγή ησλ ππνθεηκέλσλ μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 θαη νινθιεξψζεθε 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009.   

Αξρηθά γίλνληαλ ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην γεληθφηεξν 

ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ηα 

βξέθε ηνπο) θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί (βηληενζθφπεζε θαη 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ) θαη θαινχληαλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Δθφζνλ ππήξρε ζπλαίλεζε, νξίδνληαλ ε εκέξα θαη ε ψξα επίζθεςεο ηεο εξεπλήηξηαο 

ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ θαη γηλφηαλ ε βηληενζθφπεζε. Οη παξαηεξήζεηο 

πξνγξακκαηίδνληαλ απνγεπκαηηλέο ψξεο, φπνπ ηα κσξά ήηαλ ηατζκέλα θαη αιιαγκέλα θαη 

είραλ θνηκεζεί επαξθψο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηελ αλάγθε  

ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ αλαγθψλ. 

      ινη νη γνλείο είραλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα γηλφηαλ ε 

βηληενζθφπεζε. Ζ κφλε νδεγία απφ ηελ εξεπλήηξηα ήηαλ λα είλαη έλαο ήζπρνο ρψξνο, ψζηε 

λα θαηαγξάθεηαη θαιχηεξα ε επηθνηλσλία θαη νηθείνο γηα ην παηδί. ρεδφλ φινη νη γνλείο, 

επέιεμαλ λα γίλεη ε παξαηήξεζε ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ,  φπνπ ππήξραλ πνιιά απφ ηα 

αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ βξεθψλ ηνπο θαη κφλν δχν δεπγάξηα γνλέσλ απνθάζηζαλ λα γίλεη ε 

ιήςε ηνπ βίληεν ζην δσκάηην ηνπ παηδηνχ. 

 Αθνχ, κεζνιαβνχζε θάζε θνξά έλα επαξθέο δηάζηεκα εμνηθείσζεο ηνπ  βξέθνπο 

ζηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο, κέζα ζην νπνίν νη γνλείο κεηά απφ αίηεζε ηεο εξεπλήηξηαο 

ππέγξαθαλ ηε ζπγθαηάζεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

(Παξάξηεκα Β) μεθηλνχζε ε παξαηήξεζε. Ζ βηληενζθφπεζε έγηλε ζε ζπλζήθε ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ θαη ε νδεγία πνπ δίλνληαλ ήηαλ: «Παίμηε ειεύζεξα κε ην παηδί ζαο όπσο θάλεηε 

ζπλήζσο».   

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο, ζην δσκάηην ήηαλ παξψλ κφλν ν γνλέαο πνπ 

βηληενζθνπνχληαλ κε ην κσξφ (ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο απφ 

ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ γνλέα) θαη ε εξεπλήηξηα. Ζ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ 

δηαθξηηηθή, θαζφινπ παξεκβαηηθή θαη φζν γηλφηαλ ιηγφηεξν αληηιεπηή απ‘ ην βξέθνο.  

Ο θάζε γνλέαο βηληενζθνπνχληαλ 10 ιεπηά (βέβαηα ζε δχν πεξηπηψζεηο, ε δηάξθεηα 

ηεο παξαηήξεζεο ηνπ παηέξα ήηαλ ιηγφηεξε δηφηη ην κσξφ αλαδεηνχζε ηε κεηέξα ηνπ). 

Δπίζεο, έλα απφ ηα βξέθε ηνπ δείγκαηνο, αιιειεπίδξαζε κε ηε κεηέξα ηνπ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, δηφηη κεγάισλε ζε δίγισζζν πεξηβάιινλ (ε κεηέξα, αλ θαη Διιελίδα, ηνπ κηινχζε 

αγγιηθά θαη ν παηέξαο ηνπ ειιεληθά).  Γηα λα ακβιπλζεί φζν είλαη δπλαηφλ ν παξάγνληαο ηεο 
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θφπσζεο ηνπ βξέθνπο θαη λα κελ ππάξρεη επηξξνή ηεο ζεηξάο παξαηήξεζεο, ε ζεηξά 

παξαηήξεζεο γηα ηνπο δχν γνλείο ήηαλ ελαιιαζζφκελε, δειαδή πέληε θνξέο 

βηληενζθνπήζεθαλ νη κεηέξεο πξψηεο θαη αληίζηνηρα ηηο ππφινηπεο πέληε νη παηέξεο πξψηνη.  

ην ηέινο, εθφζνλ νινθιεξψλνληαλ ε βηληενζθφπεζε θαη κε ηνπο δχν γνλείο, 

δεηνχληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ελψ ε εξεπλήηξηα δελ φξηδε απφ πνην άηνκν ζα απαληεζεί, ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ κία ε ζπκπιήξσζε έγηλε απφ ηε κεηέξα.  

   

8.4 Ανάπηςξη ηος ζςζηήμαηορ κωδικοποίηζηρ 

ε πξψην ζηάδην, έγηλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ βίληεν επαλαιακβαλφκελεο θνξέο 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ―Windows Media Player Classic‖ ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

ζεκεηψζεθαλ κε ιεπηνκέξεηα νη παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ θαη ησλ βξεθψλ 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζε ζπλζήθε ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. ηε ζπλέρεηα, έρνληαο 

πξνζεθηηθά κειεηήζεη, δηάθνξα ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο, ηα νπνία έρνπλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηεζεί φπσο ην Nursing Child Assessment Satellite Training (NCAST) Scales 

(Barnard et al., 1989˙ Sumner & Spietz, 1994), ην  Parent-Child Early Relationship 

Assessment (PCERA) (Burns, Chethik, Burns & Clark, 1991˙ Clark, 1999˙ Clark, Musick, 

Stott, Klehr & Cohler, 1984) θαη έρνληαο εμνηθεησζεί απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα κε ην  

Parent/Caregiver involvement scale (P/CIS) (Farran et al., 1986), δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα κία κηθξφηεξε νκάδα απφ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ραξαθηήξηδαλ βαζηθά ζεκεία 

ηεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ. 

ην ηξίην ζηάδην, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζε επξχηεξεο πεξηεθηηθέο 

νκάδεο, νη νπνίεο ζα απνηεινχζαλ θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Χο απνηέιεζκα ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ, δεκηνπξγήζεθαλ 14 κεηαβιεηέο, απφ ηηο νπνίεο, 

10 αθνξνχζαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα, 3 αθνξνχζαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο θαη 

1 αθνξνχζε ζηε δπαδηθή επηθνηλσλία.  

πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζην γνλέα ήηαλ ην πλαίζζεκα 

Γνλέα (ζεηηθφ, νπδέηεξν, αξλεηηθφ), ε Σξπθεξφηεηα, ε Δπαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ 

βξέθνπο, ε Γηδαθηηθή πκπεξηθνξά, ε Δλίζρπζε ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ, ν Σξφπνο 

Απφζπαζεο ηεο Πξνζνρήο ηνπ βξέθνπο, ην Δίδνο Παηρληδηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη, ε 

Παξεκβαηηθή πκπεξηθνξά, ν Γνλέαο σο Παξαηεξεηήο θαη ηέινο ε Με Δκπινθή ηνπ Γνλέα 

ζε δξάζε. 
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Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην βξέθνο ήηαλ ην πλαίζζεκα ηνπ βξέθνπο (ζεηηθφ, 

νπδέηεξν, αξλεηηθφ), ε Αληαπφθξηζε ζην Γνλέα θαη ε Απνθπγή ηνπ Γνλέα. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξνχζε ζηε δπαδηθή επηθνηλσλία ήηαλ ε Μνηξαζκέλε Πξνζνρή.  

Γηα ηελ θάζε κία κεηαβιεηή, δφζεθε έλαο απζηεξφο νξηζκφο, ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ θάζε ζπκπεξηθνξά. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ν νξηζκφο ησλ ππφ 

κειέηε κεηαβιεηψλ: 

 

ΤΣΖΜΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΟΝΔΨΚΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ 

 

 

 Σπλαίζζεκα 

 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα: Κάζε έθθξαζε πξνζψπνπ πνπ δειψλεη ραξά π.ρ. ρακφγειν (κάηηα 

ζπλήζσο αλνηρηά, ρείιηα ειαθξψο ηελησκέλα πνπ πξνθαινχλ ξπηίδεο ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

ζηφκαηνο θαη κάγνπια πνπ ζχξνληαη ειαθξψο πξνο ηα επάλσ), γέιην (κάηηα αλνηρηά, θξχδηα 

ζεθσκέλα, ζηφκα αλνηρηφ πνπ πξνθαιεί ξπηίδεο ζε θάζε  πιεπξά ηνπ ζηφκαηνο, κάγνπια 

πνπ ζχξνληαη  πξνο ηα επάλσ, δηαθεθνκκέλνο ήρνο θσλήο), θσλή παηρληδηάξηθε ή έθπιεμε 

(κάηηα αλνηρηά, θσηεηλά, θξχδηα ειαθξψο ζεθσκέλα, ζηφκα αλνηρηφ ή θιεηζηφ, ζπρλά ήρνο 

απφ επηθψλεκα) ή ελζνπζηαζκφ (κάηηα αλνηρηά, θσλή δσεξή, ζηφκα αλνηρηφ, θξχδηα 

ζεθσκέλα, ζεηηθά επηθσλήκαηα ηχπνπ: « Α, ηη σξαία!!» ή ζαπκαζκφ: κάηηα δσεξά, ζηφκα 

αλνηρηφ, φπνπ ην θάησ ρείινο ζηξέθεηαη πξνο ην πεγνχλη, θξχδηα ειαθξψο ηελησκέλα, ζπρλά 

επηθψλεκα ηνπ ηχπνπ Χ!). 

 

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα: Κάζε έθθξαζε πξνζψπνπ νπδέηεξε πνπ δελ δείρλεη ζπλαίζζεκα νχηε 

αξλεηηθφ, αιιά νχηε θαη ζεηηθφ (π.ρ. κάηηα ζε θπζηνινγηθφ πιάηνο, θξχδηα ζε θπζηθή ζέζε). 

 

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα: Κάζε έθθξαζε πξνζψπνπ πνπ δειψλεη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, 

πξφζσπν απζηεξφ, πξφζσπν εθλεπξηζκέλν, ζπλνθξπσκέλν, κε αξλεηηθή γθξηκάηζα, βιέκκα 

θαη θξχδηα ζπλήζσο ζηξακκέλα πξνο ηα θάησ, νη δχν πιεπξέο ηνπ ζηφκαηνο ζηξακκέλεο 

πξνο ην πεγνχλη. Οκηιία  πνπ δείρλεη ελφριεζε ή ζπκφ π.ρ. ν γνλέαο κηιάεη κε έληνλε θαη 

απζηεξή θσλή. 
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 Τξπθεξόηεηα 

 

Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γνλέα είλαη είηε νπδέηεξε είηε ζεηηθή θαη δείρλεη θάπνηα 

έλδεημε ηξπθεξφηεηαο π.ρ. ρατδεχεη, αγθαιηάδεη, θηιάεη, εθθξάδεη ιεθηηθά ηελ ηξπθεξφηεηα 

π.ρ. ρατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο (φπσο «αγάπε κνπ!») θαη ξήζε ππνθνξηζηηθψλ (Γησξγάθε 

θ.ι.π.). 

 

 Δπαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο 

 

Οπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα, ζρεηίδεηαη θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

βξέθνπο (θσλήζεηο, βιέκκα, ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, θηλήζεηο, απαηηήζεηο ηνπ παηδηνχ) 

π.ρ. 

 πκπεξηθνξέο  θξνληίδαο (θάζε πξάμε ή ζπλδπαζκφο πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ κφλν 

ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο, φπσο ηάηζκα, θαζαξηζκφο, ληχζηκν, άιιαγκα, 

θαιισπηζκφο) 

 Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο (π.ρ. θξάηεκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ 

βξέθνπο γηα λα κελ πέζεη απφηνκα θάησ θαη ρηππήζεη θ.ι.π.) 

 Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο φηαλ είλαη αλαζηαησκέλν (π.ρ. ην ζεθψλεη πάλσ φηαλ 

είλαη μαπισκέλν, ην αθήλεη θάησ φηαλ δελ ζέιεη αγθαιηά, ηνπ βάδεη πηπίια) 

 Φσλνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ  

ζηηο νπνίεο ζέιεη λα πξνβεί ην βξέθνο, είηε κε θαηαθαηηθή κνξθή, είηε κε κνξθή 

εξψηεζεο π.ρ. «α, δελ ζέιεηο…», «Ση ζέιεηο», «Πνχ ζεο λα παο» 

 Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο ηνπ βξέθνπο γηα θάηη πνπ έθαλε είηε ιεθηηθά (π.ρ. 

«Μπξάβν!!»), είηε ζσκαηηθά (π.ρ. ρεηξνθξφηεκα) ή θαη κε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν 

ηξφπσλ 

 Καηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα επηηχρεη ην βξέθνο επθνιφηεξα 

απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη (π.ρ. ηνπ θέξλεη πην θνληά ην παηρλίδη πνπ θαηάιαβε φηη 

ελδηαθέξεη ην βξέθνο). Δδψ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ βξέθνπο ζε 

θαηάιιειε ζέζε γηα ην ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ 

 Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ βξέθνπο (ελαζρφιεζε κε ην παηρλίδη ή ην 

αληηθείκελν πνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπ βξέθνπο, αληαπφθξηζε ζην παηρλίδη πνπ 

μεθηλάεη ην βξέθνο, αιιαγή παηρληδηνχ φηαλ θαίλεηαη φηη δελ αξέζεη ζην βξέθνο, δίλεη 

ην αληηθείκελν πνπ θξαηάεη ζην βξέθνο φηαλ απηφ θαίλεηαη φηη ζέιεη λα ην πάξεη)  
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 Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ παηδηνχ (ην κσξφ ιέεη «ληα» θαη ν γνλέαο ιέεη ην 

ίδην)  

 Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ, γηα παξάδεηγκα ιέεη «Ώπα!» φηαλ ην κσξφ 

θάζεηαη ζην πάησκα ή ιέεη «έπεζεο» φηαλ ην παηδί πέθηεη θάησ.  

 

 Γηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Κάζε ελέξγεηα πνπ έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζεη ην παηδί κηα ηδέα, κηα έλλνηα ή λα θαηαθέξεη 

λα θάλεη θάηη κε ην ζψκα ηνπ π.ρ. 

 Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία αληηθεηκέλσλ (αλαθνξά ζην φλνκα, ζην ρξψκα, ζην 

κέγεζνο, ζην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζε αξηζκνχο) 

 Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ (εμεγεί ή δείρλεη ν γνλέαο πψο λα ρεηξηζηεί ην 

βξέθνο ην παηρλίδη) 

 Δξσηήζεηο ηεζη (π.ρ. «πψο θάλεη ην άινγν»)  

 Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην παηδί ιέεη «κπα» θαη ν 

γνλέαο ηνπ ιέεη «κπακπά!»)  

 Αλάγλσζε θεηκέλσλ 

 Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (ν γνλέαο θάζεηαη καθξηά θαη θσλάδεη ή/θαη γλέθεη 

ζην παηδί «Έια!» ή παξνηξχλεη ην παηδί λα δηαλχζεη κία απφζηαζε γηα λα πάεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο).  

 

 

 Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 

Κάζε ελέξγεηα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο π.ρ. εληνιέο ηνπ ηχπνπ 

«Κάλε κα ηε καλνχια!», «Θα κνπ δψζεηο έλα θηιάθη», «Κάλε γεηα!»,  «Μίια ζην 

ηειέθσλν!» θαη ε αληαπφθξηζε ιέγνληαο «Δπραξηζηψ!» κε δσεξφ χθνο φηαλ ην βξέθνο δίλεη 

θάηη ζην γνλέα. Δπίζεο, εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ: «Φψλαμε ηνλ κπακπά»!, φηαλ ην παηδί φκσο 

πξηλ δελ έρεη θσλνπνηήζεη θαζφινπ». 
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 Τξόπνο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ βξέθνπο 

 

Κάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα πνπ ζηφρν έρεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ πξνο 

θάηη φηαλ απηφ έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο άιιε θαηεχζπλζε π.ρ.  

 Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνθιεζεί ζφξπβνο 

 Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο 

 Άγγηγκα ζην ζψκα ηνπ βξέθνπο 

 Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ 

 Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ βξέθνπο 

 Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ φπσο «Α, ηη σξαία πνπ είλαη!!!», θαζψο ν γνλέαο ρεηξίδεηαη 

κφλνο ηνπ έλα αληηθείκελν.  

 

 Δίδνο παηρληδηνύ  πνπ παξνπζηάδεηαη  

 

Σξφπνη πνπ πξνηηκάεη ν γνλέαο λα δηαζθεδάζεη ην βξέθνο ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ραξά: 

 

 Ζρεηηθά παηρλίδηα (π.ρ. ηξαγνχδηα, αζηείνη ήρνη, παηρλίδηα κε ζφξπβν) 

 Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα (π.ρ. γαξγάιεκα, κεηαθίλεζε άθξσλ) 

 Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα (καδηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ βξέθνπο φπσο ην 

ζήθσκα ςειά, ηνπνζέηεζε ζε θηλνχκελν αινγάθη) 

 Παηρλίδηα κε απξφβιεπην ραξαθηήξα, παηρλίδηα μαθληάζκαηνο (π.ρ. εκθάληζε θαη 

θξχςηκν πξνζψπνπ, αζηείν πξφζσπν θ.ι.π.) 

 Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζνρή (π.ρ. θνχθια ζε ινπινχδη πνπ 

αλνηγνθιείλεη) 

 Γλσζηηθά παηρλίδηα (π.ρ. ηαπηίζεηο, αληηθείκελα ζε δηάθνξα κεγέζε πνπ πξέπεη λα 

κπεη ην έλα κέζα ζην άιιν, θπβάθηα, lego θ.ι.π.). 

 

 Παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Δδψ, πεξηιακβάλεηαη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη σο ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηνπ 

παηδηνχ, ηελ παξεκπφδηζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ βξέθνπο  ή/θαη ηελ αιιαγή ηεο δξάζεο ηνπ:   

 Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο («Με απηφ!, Καθφ!») 
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 σκαηηθέο απαγνξεχζεηο (θξάηεκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ, ψζηε λα κελ πηάζεη έλα 

αληηθείκελν ή λα κε θχγεη)  

 Δληνιέο (ν γνλέαο ιέεη ή δείρλεη ζην παηδί πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα θάλεη, γηα 

παξάδεηγκα ιέεη «εδψ κέζα βάιε ηε κπαιίηζα» ή  ιέεη«εγψ ζα ζνπ ηα δίλσ θαη εζχ 

ζα ηα βάδεηο»). Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πην απιέο εληνιέο φπσο «θνίηα!», 

«έια!», «πάξε!» 

 Έλαξμε λέαο δξάζεο (παξνπζηάδεη έλα δηαθνξεηηθφ παηρλίδη, ελψ ην παηδί εθείλε ηελ 

ψξα αζρνιείηαη επράξηζηα κε έλα άιιν) 

 Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο πνπ ήδε είρε αξρίζεη ην παηδί (παξφιν πνπ ην 

βξέθνο δίλεη ζήκα φηη δελ ηνπ αξέζεη ην παηρλίδη, ν γνλέαο ζπλερίδεη λα παίδεη καδί 

ηνπ)  

 Κξηηηθή ηνπ ηχπνπ «…Χ!..ην δηάιπζεο πάιη…»  ή «…ηη θάλεηο, ηα πεηάο φια 

ηψξα.…»θ.ι.π. 

 

 Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο 

 

Δδψ ν γνλέαο, δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην παηρλίδη, νχηε κηιάεη ζην παηδί, αιιά παξαηεξεί 

απιά ηε δξάζε ηνπ παηδηνχ θαη θάπνηεο θνξέο ρακνγειάεη, άιιεο φρη (εδψ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ 

βξέθνπο, νχηε νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθθξάδνπλ ηξπθεξφηεηα). 

 

 Με εκπινθή ζε δξάζε 

 

Ο γνλέαο, δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξάζεηο ηνπ βξέθνπο, νχηε θαλ αθφκε σο παζεηηθφο 

παξαηεξεηήο. Έρεη ην βιέκκα ζηξακκέλν καθξηά απφ ην παηδί ηνπ, αζρνιείηαη κε θάηη άιιν 

(γηα παξάδεηγκα κηιάεη ζην ηειέθσλν) θαη ε έθθξαζή ηνπ είλαη ζπλήζσο νπδέηεξε 

(εμαηξνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πάεη λα θέξεη θάηη ζην παηδί ή πνπ αλαδεηάεη θάπνην 

παηρλίδη γηα λα ην δψζεη ζην παηδί). 
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ΤΣΖΜΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ  ΣΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΤ 

 

 Σπλαίζζεκα 

 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα: Κάζε έθθξαζε πξνζψπνπ πνπ δειψλεη ραξά π.ρ. ρακφγειν (κάηηα 

ζπλήζσο αλνηρηά, ρείιηα ειαθξψο ηελησκέλα πνπ πξνθαινχλ ξπηίδεο ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

ζηφκαηνο θαη κάγνπια πνπ ζχξνληαη ειαθξψο πξνο ηα επάλσ), γέιην (κάηηα αλνηρηά, θξχδηα 

ζεθσκέλα, ζηφκα αλνηρηφ πνπ πξνθαιεί ξπηίδεο ζε θάζε  πιεπξά ηνπ ζηφκαηνο, κάγνπια 

πνπ ζχξνληαη  πξνο ηα επάλσ, δηαθεθνκκέλνο ήρνο θσλήο), ζεηηθέο θσλήζεηο (θίλεζε 

γιψζζαο θαη ζηφκαηνο), θνχλεκα ρεξηψλ  ή/θαη πνδηψλ ραξσπά, ξπζκηθέο θηλήζεηο ζψκαηνο 

ή έθπιεμε: κάηηα αλνηρηά, θσηεηλά, θξχδηα ειαθξψο ζεθσκέλα, ζηφκα αλνηρηφ ή θιεηζηφ ή 

ελζνπζηαζκφ: π.ρ.κάηηα αλνηρηά, θσλή δσεξή, ζηφκα αλνηρηφ, θξχδηα ζεθσκέλα, ζεηηθέο 

θσλήζεηο. 

 

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα: Κάζε έθθξαζε πξνζψπνπ νπδέηεξε πνπ δελ δείρλεη ζπλαίζζεκα νχηε 

αξλεηηθφ, αιιά νχηε θαη ζεηηθφ (π.ρ. κάηηα ζε θπζηνινγηθφ πιάηνο, θξχδηα ζε θπζηθή ζέζε). 

 

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα: Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ βξέθνπο δείρλεη ζηελνρψξηα ή είλαη 

νπδέηεξε, ην βιέκκα είλαη είηε ζηξακκέλν πξνο ην γνλέα είηε φρη θαη ε εθθνξά ησλ ήρσλ 

είλαη αξλεηηθή (γθξίληα, θιάκα): 

 

 Κιάκα: ζηφκα αλνηρηφ, κάηηα κηζφθιεηζηα κε δάθξπα 

 Αλεζπρία: ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα(θνπλάεη λεπξηθά ρέξηα-πφδηα), πξφζσπν 

ζπλνθξπσκέλν, ξπηίδεο γχξσ απφ ηα κάηηα θαη ηε κχηε, θιεηζηά ή ηξαβεγκέλα ρείιε 

 Θπκφο: πξφζσπν εθλεπξηζκέλν, ζπλνθξπσκέλν, κε αξλεηηθή γθξηκάηζα 

 Αξλεηηθέο θσλήζεηο. 

 

 Αληαπόθξηζε ζην γνλέα 

 

Οπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο πξνθχπηεη σο ζεηηθή αληαπφθξηζε  ζε νξηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα ηνπ ε νπνία έρεη πξνεγεζεί ρξνληθά π.ρ. 
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 Ο γνλέαο πξψηα θσλάδεη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη έπεηηα εθείλν ζηξέθεη ην βιέκκα 

ηνπ πξνο ην γνλέα 

 Ο γνλέαο πξψηα επηδεηθλχεη ή θέξλεη έλα αληηθείκελν θνληά ζην βξέθνο θαη ην 

βξέθνο έπεηηα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

 Ο γνλέαο πξψηα παξνπζηάδεη θαη μεθηλάεη έλα παηρλίδη θαη ην παηδί έπεηηα 

αληαπνθξίλεηαη θαη εκπιέθεηαη ζε απηφ (π.ρ. απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα πάξεη θάηη 

πνπ ηνπ δίλεη ν γνλέαο, γειάεη κε ην αζηείν πξφζσπν ηνπ γνλέα ηνπ θ.ι.π.). Δδψ, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ε εκπινθή ζην παηρλίδη κεηά απφ εληνιή ηνπ γνλέα 

 Ο γνλέαο πξψηα ζέηεη κία εξψηεζε ζην παηδί φπσο γηα παξάδεηγκα «ηη ήηαλ απηφ» 

έπεηηα απφ έλαλ ήρν πνπ αθνχζηεθε θαη ην παηδί επαλαιακβάλεη ηνλ ήρν  

 Ο γνλέαο δίλεη κηα εληνιή πξνο ην παηδί φπσο γηα παξάδεηγκα «θάλε παιακάθηα!», 

«έια!», «πάξε!» θαη ην παηδί έπεηηα ηελ εθηειεί. 

 

 

 Απνθπγή γνλέα 

 

Οπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο δείρλεη φηη ην παηδί δελ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζε 

θνηλή δξάζε κε ην γνλέα  (γηα παξάδεηγκα απνκάθξπλζή ηνπ απφ απηφλ, βιέκκα παζεηηθφ 

καθξηά απφ ην γνλέα φζν θαη λα πξνζπαζεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ή απφ ην 

αληηθείκελν πνπ ηνπ επηδεηθλχεη ν γνλέαο). Σν βξέθνο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 

δελ είλαη ραξνχκελν ή είλαη νπδέηεξν θαη αλ ππάξρνπλ θσλήζεηο είλαη αξλεηηθέο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνθιείεη ηελ αληαπφθξηζε ζην γνλέα, θαζψο θαη ηε κνηξαζκέλε 

πξνζνρή. 

 

 

ΤΣΖΜΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΤΑΓΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

 Μνηξαζκέλε πξνζνρή  

 

 Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο αληηθείκελα: ν γνλέαο θαη ην βξέθνο έρνπλ ζηξακκέλε 

ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο ην ίδην αληηθείκελν. 
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 Μνηξαζκέλε  πξνζνρή πξνο πξφζσπα: ν γνλέαο έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ πξνο 

ην πξφζσπν ηνπ βξέθνπο θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ην βξέθνο έρεη ζηξακκέλν ην 

βιέκκα ηνπ πξνο ην πξφζσπν ηνπ γνλέα.  

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, κε ηε δηεχξπλζε ησλ ρεηιηψλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζηφκαηνο, ησλ καηηψλ θαη ησλ κάγνπισλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

παξειζφλ θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Etzel & Gewirtz, 1967˙ Field, Woodson,  Greenberg & 

Cohen, 1982). 

 Σν θχιιν θσδηθνπνίεζεο απνηεινχληαλ απφ ηξεηο ζειίδεο, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ήηαλ ζην ζχλνιν 54 (Παξάξηεκα Γ). Αθνχ 

εθαξκφζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαηήξεζεο ζε 4 ρξνληθά επεηζφδηα 

αιιειεπίδξαζεο γνλέα-βξέθνπο κε ηπραία επηινγή θαη θξίζεθε ιεηηνπξγηθφ, έγηλε ζηε 

ζπλέρεηα ε θσδηθνπνίεζε θαη ησλ ππνινίπσλ 16 επεηζνδίσλ.  

Σα πξψηα 2 ιεπηά ηεο παξαηήξεζεο, δελ θσδηθνπνηνχληαλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί 

ν παξάγνληαο ηεο αλαζηνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηελ παξνπζία ηεο θάκεξαο. Απφ ηα 

ππφινηπα 8 ιεπηά ζπλνιηθήο βηληενζθνπεκέλεο αιιειεπίδξαζεο, επηιέγνληαλ θάζε θνξά 5 

ιεπηά, ηα νπνία πεξηείραλ πνηθηιία κνηίβσλ αιιειεπηδξάζεσλ, φπνπ θαη θσδηθνπνηνχληαλ 

ζην αληίζηνηρν θχιιν θσδηθνπνίεζεο. Οη ππφ κειέηε ζπκπεξηθνξέο θσδηθνπνηήζεθαλ 

κηθξναλαιπηηθά, κε ηε κέζνδν ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, πνπ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα 

ήηαλ ηα 5 δεπηεξφιεπηα.  

 Βέβαηα, έρεη αζθεζεί  θξηηηθή ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ζην φηη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ είλαη θαηάιιεια ζηνλ εληνπηζκφ 

ζεκαληηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε (Bakeman & Gottman, 

1992). Παξ‘ φια απηά θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα 

αιιειεπίδξαζεο ηεο έξεπλαο, δελ θάλεθε φηη κεζνιαβνχζαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηφζν ηνπ γνλέα, φζν θαη ηνπ βξέθνπο κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο (5 δεπηεξφιεπηα), νπφηε θαη εθαξκφζηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ επεηζνδίσλ.  

Κάζε παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά, βαζκνινγνχληαλ κε 1 φηαλ ζπλέβαηλε θαη κε 0 

φηαλ δελ ζπλέβαηλε.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαλ θάζε θνξά ε θσδηθνπνίεζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ρξνληθψλ επεηζνδίσλ ήηαλ ν εμήο: ε πξψην ζηάδην ε εξεπλήηξηα παξαθνινπζνχζε ην βίληεν 

αξθεηέο θνξέο, ψζηε λα απνθηήζεη κία γεληθή αίζζεζε ηνπ κνηίβνπ κε ην νπνίν 

αιιειεπηδξνχζε ν γνλέαο κε ην βξέθνο. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ρξνληθφ επεηζφδην εζηίαδε 

θάζε θνξά ζε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 
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αξρηθά θσδηθνπνηνχληαλ ην πλαίζζεκα ηνπ Γνλέα, έπεηηα ην πλαίζζεκα ηνπ Βξέθνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην Γνλέα, νη κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχζαλ ζην Βξέθνο θαη ηέινο θσδηθνπνηνχληαλ ε παξαηήξεζε ή φρη ηεο Μνηξαζκέλεο 

Πξνζνρήο. Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλνληαλ θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 59 επεηζνδίσλ. 

Γηα θάζε ρξνληθφ επεηζφδην δειαδή, ππήξρε κία νξηζκέλε ζεηξά εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή. ην ηέινο ηεο θσδηθνπνίεζεο θάζε 5 ιεπηψλ, γηλφηαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα κία 

ηειηθή επαιεζεπηηθή παξαηήξεζε, ψζηε λα κελ ππάξμεη παξάιεηςε ζηελ θσδηθνπνίεζε 

θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο.     

 

8.5 Μέηπηζη ηηρ Αξιοπιζηίαρ  

 

Έρνληαο σο ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο ε αμηνπηζηία κεηαμχ 

ησλ παξαηεξεηψλ. 

Αξρηθά, κία δεχηεξε εξεπλήηξηα εθπαηδεχηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

παξαηήξεζεο θαη θσδηθνπνίεζε ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ βηληενζθνπεκέλσλ παξαηεξήζεσλ 

(2 βξέθε κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπο) χζηεξα απφ ηπραία επηινγή.   

Ζ αμηνπηζηία ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ηχπνπ:     

       Αξηζκφο πκθσληψλ 

     Αξηζκφο πκθσληψλ + Αξηζκφο Γηαθσληψλ 

θαη θαζνξίζηεθε σο ε αλαινγία ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν νη δπν παξαηεξήηξηεο επέιεγαλ 

ηνλ ίδην θψδηθα, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεπηεξνιέπησλ.  

 Έιιεηςε ζπκθσλίαο ππήξρε φηαλ νη δπν παξαηεξήηξηεο θσδηθνπνηνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο, θαηά ην ίδην δηάζηεκα ησλ 

δεπηεξνιέπησλ ή φηαλ επέιεγαλ ηνλ ίδην θψδηθα, αιιά δηαθσλνχζαλ σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ 

παξαηεξήζεθε. Αληίζεηα, ζπκθσλία ππήξρε φηαλ θαη νη δχν θσδηθνπνηνχζαλ ηελ ίδηα 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ή ζπκπεξηθνξά ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεπηεξνιέπησλ. Ο 

αξηζκφο ησλ δεπηεξνιέπησλ φπνπ θαη νη δπν παξαηεξήηξηεο ζπκθσλνχζαλ φηη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά ή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε δελ ζπλέβαηλε δελ ππνινγίζηεθε εμαηηίαο ηεο 

πηζαλφηεηαο δηφγθσζεο ηνπ βαζκνχ  ζπκθσλίαο. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ηνπ Αξλεηηθνχ πλαηζζήκαηνο ηφζν ηνπ γνλέα, φζν θαη ηνπ βξέθνπο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Δλίζρπζεο ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ, δηφηη δελ παξαηεξήζεθαλ νχηε 

απφ ηελ εξεπλήηξηα, νχηε απφ ηε δεχηεξε παξαηεξήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο, κε 
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απνηέιεζκα λα ππάξρεη απφιπην πνζνζηφ ζπκθσλίαο γηα ηηο παξαπάλσ θσδηθνπνηήζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ.   

 ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη θξίλνληαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθνί έσο πςεινί. 

 ζνλ αθνξά ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 

γνλέα, ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο ππνινγίζηεθε 97% γηα ην Θεηηθφ πλαίζζεκα, 96% γηα ην 

Οπδέηεξν θαη 100% γηα ην Αξλεηηθφ. ζνλ αθνξά ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: Γηα ηελ Σξπθεξφηεηα ην πνζνζηφ 

ζπκθσλίαο ήηαλ 91%, γηα ηελ Δπαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο 82%,  γηα ηε Γηδαθηηθή 

πκπεξηθνξά 82%, γηα ηελ Δλίζρπζε ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ 100%, γηα ηνλ Σξφπν 

Απφζπαζεο ηεο Πξνζνρήο ηνπ Βξέθνπο 78%, γηα ην Δίδνο Παηρληδηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη 

82%, γηα ηελ Παξεκβαηηθή πκπεξηθνξά 78%,  γηα ηε κεηαβιεηή ν Γνλέαο σο Παξαηεξεηήο 

96% θαη γηα ηε Με Δκπινθή ηνπ Γνλέα ζε δξάζε 100%. Ζ κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκθσλίαο γηα ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην γνλέα ππνινγίζηεθε 90%. 

ζνλ αθνξά ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βξέθνο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ σο 

εμήο: Γηα ην Θεηηθφ πλαίζζεκα ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο ππνινγίζηεθε 85%, γηα ην 

Οπδέηεξν 98% θαη γηα ην Αξλεηηθφ 100%. Ζ Αληαπφθξηζε ζην Γνλέα ππνινγίζηεθε 72% 

θαη ε Απνθπγή ηνπ Γνλέα 79%. Ζ κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ζπκθσλίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην βξέθνο ππνινγίζηεθε 87%. Σέινο ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο 

ηεο παξαηήξεζεο πνπ αθνξά ζηε  Μνηξαζκέλε Πξνζνρή ήηαλ 82%. 
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Κεθάιαην 9: Απνηειέζκαηα 

9.1 Σηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειέηεζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-βξεθψλ θαη παηέξσλ-

βξεθψλ ζε ζπλζήθε ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. Δπίζεο, εμέηαζε ηε δηαθνξά σο πξνο ην βαζκφ 

θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο 

ηνπο, ην θαηά πφζν ζπζρεηίδνληαλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ, 

θαζψο θαη ην θαηά πφζν δηαθνξνπνηνχζαλ ηε δπαδηθή επηθνηλσλία γνλέα-βξέθνπο, 

παξάγνληεο φπσο ην θχιν θαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο, ε κεηξηθή εξγαζία, ε 

παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ θαη νη ψξεο ελαζρφιεζεο ηνπ γνλέα κε ην βξέθνο.  

Σα δεδνκέλα απφ ηα θχιια παξαηήξεζεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλαιχζεθαλ κε ην ηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

(SPSS, έθδνζε 17.0).  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν ζπζρεηίδνληαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

παηέξα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο, εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman.  

Γηα ηε κειέηε ησλ δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

παηέξσλ κε ην βξέθνο ηνπο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ ζην παηρλίδη καδί ηνπ, 

εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Wilcoxon (δηπιήο θαηεχζπλζεο) γηα ζπδεπγκέλα 

δείγκαηα ζηελ αθξηβή ηνπ κνξθή (Wilcoxon exact test).  

Σέινο, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ σξψλ ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο αλάινγα κε 

ην εάλ ε κεηέξα εξγάδεηαη ή φρη θαη γηα ηε κειέηε ηνπ θαηά πφζν δηαθνξνπνηνχζαλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο παξάγνληεο αλεμάξηεηνη απφ ην θχιν ηνπ γνλέα, 

εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο U ησλ Mann-Whitney (δηπιήο θαηεχζπλζεο) γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα ζηελ αθξηβή ηνπ κνξθή (Mann-Whitney exact test). Γηα ηηο ψξεο 

ελαζρφιεζεο ηνπ γνλέα κε ην βξέθνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάκεζνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πςειήο θαη ρακειήο ηηκήο ελαζρφιεζεο.  

 

9.2 Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ώξεο ελαζρόιεζεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γνλέσλ 

κε ην βξέθνο  

Χο πξνο ην γεληθφ ζχλνιν ησλ σξψλ ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο, 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.01). χκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο θαίλεηαη 

φηη νη κεηέξεο (κ.ν.=45.4) αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ην βξέθνο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο (κ.ν.=34.5). 
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Πίλαθαο 9.2.1 Μέζνο φξνο θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ σξψλ ελαζρφιεζεο 

ησλ κεηέξσλ θαη ησλ παηέξσλ κε ην βξέθνο ηνπο, κε ηνλ έιεγρν Wilcoxon 

 

 Μ.Ο. κεηέξσλ Μ.Ο. παηέξσλ p 

Ώξεο ελαζρφιεζεο 45.4 34.5 0.01 

 

Χο πξνο ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο, αλάινγα κε ην εάλ ε 

κεηέξα εξγάδεηαη ή φρη, βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.03) κφλν σο πξνο ηηο 

ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ παηέξσλ. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη παηέξεο κε κε εξγαδφκελεο 

ζπδχγνπο, αζρνινχληαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο θαζεκεξηλά κε ην βξέθνο ηνπο (κ.ν.=39.2), ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπδχγνπο ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ (κ.ν.=31.3). Αληίζεηα, δελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηέξεο πνπ δελ εξγάδνληαλ (p>0.05). 

 

 

Πίλαθαο 9.2.2 Μέζνο φξνο θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ σξψλ ελαζρφιεζεο 

ησλ παηέξσλ, αλάινγα κε ην εάλ ε ζχδπγφο ηνπο εξγάδεηαη ή φρη, κε ηνλ έιεγρν  Mann-

Whitney 

 

 

 

 

 

9.3 Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπκπεξηθνξώλ κεηέξσλ-παηέξσλ 

θαηά ην παηρλίδη ηνπο κε ην βξέθνο 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε  ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α= 0.05 

αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηέξεο βξέζεθε σο πξνο ηε ρξήζε ήπησλ ζσκαηηθψλ 

παηρληδηψλ (rho=0.86, p=0.001) θαη σο πξνο ηε ρξήζε γλσζηηθψλ παηρληδηψλ (rho=0.71, 

p=0.02). Αληίζεηα δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία άιιε απφ ηηο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο (p>0.05). 

 

  Μ.Ο. παηέξσλ κε 

εξγαδφκελε ζχδπγν 

Μ.Ο. παηέξσλ κε κε 

εξγαδφκελε ζχδπγν 

p 

Ώξεο ελαζρφιεζεο  31.3 39.2 0.03 



 79 

 Πίλαθαο 9.3 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηέξεο, 

φπσο κεηξήζεθαλ κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ δύν γνλέσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

 

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη κέζνη φξνη θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  δηαθνξέο γηα ηηο κεηέξεο θαη 

ηνπο παηέξεο. 

 

Πίλαθαο 9.4 Μέζνη φξνη θαη επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην ζεηηθφ θαη ην 

νπδέηεξν ζπλαίζζεκα γνλέα θαη γηα ηελ ηξπθεξφηεηα, κε ηνλ έιεγρν Wilcoxon  

 

 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Wilcoxon θαίλεηαη φηη νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο δηέθεξαλ σο 

πξνο ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο (p=0.01), φπνπ νη 

κεηέξεο  παξνπζίαδαλ πην ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε (κ.ν.=0.63) ζε ζρέζε κε ηνπο 

παηέξεο (κ.ν.=0.37). Αληίζηνηρε δηαθνξά ππήξρε θαη σο πξνο ηελ εθδήισζε νπδέηεξνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (p=0.01), φπνπ νη παηέξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν νπδέηεξνη 

ζπλαηζζεκαηηθά(κ.ν.=0.58), ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο (κ.ν.=0.33). Μία ηξίηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψζεθε σο πξνο ηελ εθδήισζε ηξπθεξφηεηαο πξνο ηα βξέθε 

(p=0.04),  φπνπ νη κεηέξεο (κ.ν.=0.12) θάλεθε λα είλαη πην ηξπθεξέο κε ηα βξέθε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο παηέξεο (κ.ν.=0.06). Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο (p>0.05) 

αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηέξεο θαηά ην παηρλίδη ηνπο κε ηα βξέθε, σο πξνο ηελ 

 πζρέηηζε p 

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα 0.86 0.001 

Γλσζηηθά παηρλίδηα 0.71 0.020 

 Μ.Ο. 

κεηέξσλ 

Μ.Ο. 

παηέξσλ 
p 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα γνλέα 0.63 0.37 0.01 

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα γνλέα 0.33 0.58 0.01 

Σξπθεξφηεηα 0.12 0.06 0.04 
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εθδήισζε αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ γνλέα, ηελ  επαηζζεζία ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο, 

ηε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα ηνπ απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή, ην είδνο παηρληδηνχ πνπ παξνπζίαδαλ, ηελ 

παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επεηζνδίσλ πνπ παξέκελαλ 

παξαηεξεηέο ή δελ εκπιέθνληαλ θαζφινπ ζην παηρλίδη. Γηαθνξέο δελ ζεκεηψζεθαλ επίζεο 

(p>0.05) σο πξνο ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ βξέθνπο ζην γνλέα, σο πξνο ην βαζκφ 

απνθπγήο ηνπ γνλέα, αιιά θαη σο πξνο ηα επεηζφδηα ηεο κνηξαζκέλεο πξνζνρήο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε. 

 

 

 

9.5 Γηαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-βξεθώλ θαη παηέξσλ-βξεθώλ σο πξνο ην 

θύιν ηνπ βξέθνπο 

 

Χο πξνο ην θχιν ηνπ βξέθνπο, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν γηα 

ηνπο παηέξεο θαη φρη γηα ηηο κεηέξεο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη παηέξεο έδεηρλαλ 

πεξηζζφηεξε ηξπθεξφηεηα κε ηα θνξίηζηα (κ.ν.=0.10) ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (κ.ν.=0.03) 

(p=0.04). Δπίζεο, βξέζεθε φηη νη παηέξεο εκπιέθνληαλ ιηγφηεξν ζε δξάζε  κε ηα θνξίηζηα 

(κ.ν.=0.13) ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (κ.ν.= 0.00) (p=0.04). Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη νη 

παηέξεο ήηαλ πην παξεκβαηηθνί κε ηα αγφξηα (κ.ν.=0.35) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (κ.ν.=0.15) 

(p=0.01). Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκπεξηθνξέο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε παηέξα-βξέθνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ 

βξέθνπο (p>0.05). 

 

 Πίλαθαο 9.5 Μέζνη φξνη θαη επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ 

ηξπθεξφηεηα, ηε κε εκπινθή ζε δξάζε θαη ηελ παξεκβαηηθφηεηα ηνπ παηέξα σο πξνο ην 

θχιν ηνπ βξέθνπο, κε ηνλ έιεγρν Mann-Whitney  

 

 Μ.O. θνξηηζηψλ Μ.O. αγνξηψλ p 

Σξπθεξφηεηα 0.10 0.03 0.04 

Με εκπινθή ζε 

δξάζε γνλέα 

0.13 0.00 0.04 

Παξεκβαηηθφηεηα 0.15 0.35 0.01 
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9.6 Γηαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-παηέξσλ σο πξνο ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ 

βξέθνπο 

 

Χο πξνο ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο, δηαθνξέο βξέζεθαλ κφλν σο πξνο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο. πγθεθξηκέλα, ηα πξσηφηνθα βξέθε θάλεθε φηη  

παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξα επεηζφδηα κνηξαζκέλεο πξνζνρήο κε ηηο κεηέξεο ηνπο (κ.ν.=0.50), 

ζε ζρέζε κε ηα δεπηεξφηνθα βξέθε (κ.ν.=0.28) (p=0.04), ηα νπνία απέθεπγαλ ηε κεηέξα 

ηνπο πην πνιχ (κ.ν.=0.11) ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηνθα (κ.ν.=0.03) (p=0.04). 

Αληίζεηα, ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκπεξηθνξέο δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο πνπ λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αλάκεζα ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ γνλέα θαη ηε ζεηξά γέλλεζεο 

ηνπ βξέθνπο (p>0.05). 

 

Πίλαθαο 9.6 Μέζνη φξνη θαη επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απνθπγή 

ηνπ βξέθνπο πξνο ηε κεηέξα ηνπ θαη ηε κνηξαζκέλε πξνζνρή καδί ηεο σο πξνο ηε ζεηξά 

γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο, κε ηνλ έιεγρν Mann-Whitney 

 

 Μ.O. 

πξσηφηνθσλ 

Μ.O. 

πζηεξφηνθσλ 

p 

Απνθπγή  0.03 0.11 0.04 

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή 

0.50 0.28 0.04 

 

 

9.7 Γηαθνξά εξγαδόκελσλ θαη κε εξγαδόκελσλ κεηέξσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

βξέθνο ηνπο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.03) βξέζεθε 

κφλν σο πξνο ηε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ νη κε εξγαδφκελεο κεηέξεο (κ.ν.=0.31), ήηαλ 

πην δηδαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο πνπ εξγάδνληαλ (κ.ν.=0.13). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά δελ ζεκεηψζεθε αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο κεηέξσλ γηα θακία άιιε 

παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά (p>0.05). 
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Πίλαθαο 9.7 Μέζνη φξνη θαη επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεηέξσλ, αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, κε ηνλ έιεγρν 

Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 Γηαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-παηέξσλ σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα 

ζηνλ ηνθεηό 

 

Χο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ, βξέζεθε φηη νη παηέξεο πνπ δελ ήηαλ 

παξφληεο είραλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο πεξηζζφηεξε δηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά (κ.ν.=0.21) ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο πνπ ήηαλ παξφληεο ζηνλ ηνθεηφ 

(κ.ν.=0.04) (p=0.01). Δπίζεο, νη παηέξεο πνπ δελ ήηαλ παξφληεο ζηνλ ηνθεηφ, βξέζεθε φηη 

ήηαλ πην παξεκβαηηθνί κε ηα βξέθε ηνπο  (κ.ν.=0.32), ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο πνπ ήηαλ 

παξφληεο θαηά ηνλ ηνθεηφ (κ.ν.=0.13) (p=0.03).   

Αληίζεηα, ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκπεξηθνξέο δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο πνπ λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο παηέξεο πνπ ήηαλ 

παξφληεο ζηνλ ηνθεηφ θαη ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ. 

 

Πίλαθαο 9.8 Μέζνη φξνη θαη επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δηδαθηηθή 

θαη παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηέξσλ, αλάινγα κε ηελ παξνπζία ηνπο ή ηελ απνπζία 

ηνπο απφ ηνλ ηνθεηφ, κε ηνλ έιεγρν Mann-Whitney 

 

 Μ.Ο. παηέξσλ πνπ 

ήηαλ παξφληεο ζηνλ 

ηνθεηφ  

Μ.Ο. παηέξσλ πνπ δελ 

ήηαλ παξφληεο ζηνλ 

ηνθεηφ 

p 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

0.04 0.21 0.01 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

0.13 0.32 0.03 

 

 Μ.O. εξγαδφκελσλ 

κεηέξσλ  

Μ.O. κε εξγαδφκελσλ 

κεηέξσλ 

p 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

0.13 0.31 0.03 
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9.9 Γηαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-παηέξσλ κε ην βξέθνο ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ώξεο ελαζρόιεζεο καδί ηνπ 

 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο δελ βξέζεθε λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζε ν γνλέαο κε ην βξέθνο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. πγθεθξηκέλα, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο 

θακία παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά (p>0.05) αλάκεζα ζηηο κεηέξεο κε πςειή ηηκή 

ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο θαη ζηηο κεηέξεο κε ρακειή ηηκή ελαζρφιεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηνπο παηέξεο, νη νπνίνη δελ βξέζεθε επίζεο λα δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά 

ην παηρλίδη αλάινγα κε ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο ηνπο (p>0.05). Αθφκε θαη ην ίδην 

ην βξέθνο, δελ θάλεθε λα ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αλάινγα κε ην εάλ ν γνλέαο ηνπ 

είρε πςειή ή ρακειή ηηκή ελαζρφιεζεο καδί ηνπ (p>0.05).  
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Κεθάιαην 10: Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα 

10.1 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ   

Ζ παξνχζα κειέηε έζεζε σο ζηφρν ηε ζχγθξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δπάδσλ 

κεηέξαο-βξέθνπο θαη παηέξα-βξέθνπο, ψζηε λα θαηαθαλνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαη 

νκνηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δχν γνλείο θαη ην βξέθνο ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

έγηλε ζχγθξηζε σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο ηνπο, 

δηεξεπλήζεθε  πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ δχν γνλέσλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ θαη εμέηαζε δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο ηνπο φπσο ην θχιν ηνπ γνλέα, ην θχιν 

θαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο, ε κεηξηθή εξγαζία, ε παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ 

θαη νη ψξεο ελαζρφιεζεο κε ην βξέθνο. Απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ηέζεθαλ 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία θαη ζα ζπδεηεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ δχν γνλέσλ κε ην βξέθνο, επηβεβαηψζεθε ε 

πξψηε ππφζεζε. Γηαπηζηψζεθε φηη νη κεηέξεο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ην βξέθνο ηνπο 

ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε 

πξνεγνχκελα δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Acock & Demo, 1994˙ Barnett & Baruch, 

1987˙ Belsky, 1979˙ Belsky et al., 1984˙ Clarke-Stewart, 1978˙ Marsiglio, 1991˙ McBride & 

Mills, 1993˙ Parke, 2002˙ Parke & Buriel, 2006˙ Parke & Sawin,1980˙ Robinson & Godbey, 

1997˙ Russell, 1983˙ Venuti & Giusti, 1996), αιιά θαη κε ειιεληθά δεδνκέλα, φπνπ έρεη 

βξεζεί φηη ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ε κεηέξα είλαη παξαδνζηαθά ην θχξην πξφζσπν 

θξνληίδαο ησλ παηδηψλ (Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, Μαδεξίδνπ & Κηνζένγινπ, 2007˙ Doumani, 

1983).  

Μάιηζηα ζε κηα πξφζθαηε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ζε 30 ρψξεο βξέζεθε φηη ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ αξκνδηφηεηα ηεο κεηέξαο 

(Georgas, Berry, van de Vijver, Kagitcibasi & Poortinga, 2009). 

Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξία ηνπ θχινπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λφξκεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα θχια επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ γηα ηνλ 

άλδξα θαη ηε γπλαίθα. πλεπψο, νη επζχλεο ζηελ νηθνγέλεηα θαηαλέκνληαη κε βάζε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο θαη φρη κε βάζε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ θαζεθφλησλ. 

ηηο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ν άλδξαο είλαη ν «θνπβαιεηήο» θαη 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη ε εξγαζία, ελψ ε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ είλαη έλα θαζήθνλ 

παξαδνζηαθά ζπλδεδεκέλν κε ηε κεηέξα, αλακέλεηαη φηη ν παηέξαο ζα αζρνιείηαη ζε 
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πεξηνξηζκέλν βαζκφ κε ηε θξνληίδα θαη ηελ θάιπςε  ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ηνπ 

(Aldous et al., 1998˙ Barnett & Baruch, 1987˙ Crouter et al., 1987˙ Γξαγψλα & Ναδίξε, 

1995˙ Georgas et al., 2009).  

 Ζ νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά παξαδνζηαθά 

ζηνηρεία, φπσο αμίεο πνπ επηβάιινπλ πην ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. ην 

παξαδνζηαθφ νηθνγελεηαθφ ζρήκα νη ξφινη εμαξηψληαη απφ ην θχιν θαη φρη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δσή 

(Μνπζνχξνπ, 1984). 

 Οη λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ηεο ζπδχγνπ-κεηέξαο 

απφ ην κε εκπνξεπκαηηθφ ηδησηηθφ ρψξν, ζηελ επαγγεικαηηθή ηεο απαζρφιεζε ζην δεκφζην 

ρψξν, γεγνλφο πνπ αλαηξέπεη ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, απνξξίπηνληαο ηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο (ηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ ξφισλ ησλ δχν γνλέσλ, ηνλ απφιπην 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνλ απηαξρηθφ ξφιν ηνπ παηέξα θαη ηελ 

ππνδεέζηεξε ζέζε ηεο κεηέξαο) (Georgas et al., 2009). 

 λησο, ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμίζνπ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ επζχλε αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε  δελ ηζρχεη αθφκε ε ίζε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θαη ησλ ξφισλ (Γεψξγαο, Γθαξή 

& Μπισλάο, 2004˙ Georgas et al., 2009˙ Likeridou, Hyrkӓs, Paunonem & Lehti, 2001˙ 

Μνπζνχξνπ,1984˙ Νφβα-Καιηζνχλε, 2004).  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην επίπεδν ελαζρφιεζεο ηνπ παηέξα πνιιέο 

θνξέο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε κεηέξα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ (Beitel & 

Parke, 1998˙ Hoffman & Moon, 1999˙ Parke, 1996˙ Pleck, 1997). Ζ αληίιεςε επίζεο ηεο 

κεηέξαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ίδηαο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

γνλετθψλ θαζεθφλησλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα επεξέαζαλ ην βαζκφ εκπινθήο ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ.  

Αιιά θαη ε αληίιεςε ηνπ παηέξα γηα ην ξφιν ηνπ πηζαλφλ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ην 

βαζκφ πνπ ζα ζπκκεηέρεη θαζεκεξηλά ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ. Παηέξεο πνπ 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηνλ παηξηθφ ξφιν, είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ κε πην ελεξγεηηθφ 

ηξφπν. Αληίζεηα, άλδξεο πνπ έρνπλ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνπο ξφινπο ησλ δχν 

θχισλ θαη ηα θαζήθνληά ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είλαη πην πηζαλφ λα κελ εκπιέθνληαη 

ηφζν ελεξγά, αθνχ ζα πηζηεχνπλ φηη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο 

κεηέξαο (Dickie & Carnahan, 1980˙ Feldman et al.,1983˙ Palkovitz, 1984˙ Parke, 1996).  

Δίλαη πηζαλφ αθφκε, ε έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, θαζψο θαη νη αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο ε χπαξμε αξλεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο 
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θαη ε άζθεζε επαγγεικάησλ ηα νπνία ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ςπρνπηεζηηθά λα επεξεάδνπλ ην 

επίπεδν ελαζρφιεζεο ηνπ παηέξα κε ην παηδί ηνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη φηη νη παηέξεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ζρεηηθά λένη ζε ειηθία, νπφηε πηζαλφηαηα λα 

αζρνινχληαλ πνιιέο ψξεο κε ην επάγγεικά ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα λα θαζηεξψζνπλ κηα 

επηηπρεκέλε θαξηέξα (McHale & Huston, 1984˙ Nock & Kingston, 1988˙ Parke, 1996).  

Αληίζεην απφ ην αλακελφκελν ήηαλ ην απνηέιεζκα ζην θαηά πφζν επεξεάδεη ε 

εξγαζία ηεο κεηέξαο ηελ εκπινθή ζηελ αλαηξνθή ηνπ βξέθνπο ηνπ ζπδχγνπ ηεο.  

πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη παηέξεο κε κε εξγαδφκελεο ζπδχγνπο, αζρνινχληαλ 

πεξηζζφηεξεο ψξεο θαζεκεξηλά κε ην βξέθνο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπδχγνπο ησλ 

εξγαδφκελσλ κεηέξσλ. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε δεδνκέλα απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Bailey, 1994˙ Barnett & Baruch, 1987˙ Lamb, 1997˙ Pleck, 1985). 

Μηα εξκελεία ζα κπνξνχζε λα είλαη  φηη ζηηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά βξέθε φπνπ νη κεηέξεο 

είλαη εξγαδφκελεο, νη παηέξεο αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ην βξέθνο απφ  ηηο  κεηέξεο, δηφηη 

πηζηεχνπλ φηη ε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο είλαη πην ζεκαληηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή 

θάζε (Zaslow et al., 1989). Σν δεδνκέλν επίζεο απηφ ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη παξφιν πνπ 

ηείλνπλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ αλάκεζα ζηηο 

εξγαδφκελεο θαη κε γπλαίθεο (φπνπ γηα παξάδεηγκα ζηηο εξγαδφκελεο ν ξφινο ηεο γπλαίθαο 

θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν παξαδνζηαθφο), ν παηξηθφο ξφινο κνηάδεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηεο ζπδχγνπ θαη λα είλαη πάληα απιά βνεζεηηθφο ζηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ (Stuckey, Tuckey & Bell, 1982).  

Δπίζεο, κηα άιιε εμήγεζε ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο, είλαη φηη φηαλ εξγάδεηαη ε κεηέξα, ηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο ηελ αλαιακβάλνπλ 

πξφζσπα απφ ην επξχηεξν ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ή αιιηψο ηελ επξχηεξε εθηεηακέλε 

νηθνγέλεηα, ηα νπνία είλαη ζπλήζσο άκεζνη ζπγγελείο ησλ γνλέσλ (γηαγηάδεο-παππνχδεο-

ζείνη-αδέιθηα), κέλνπλ  ζε θνληηλέο γεηηνληέο θαη παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη 

πξαθηηθή ππνζηήξημε ζηελ νηθνγέλεηα (Γεψξγαο, 2000˙ Γεψξγαο θαη ζπλεξγάηεο, 2004˙ 

Georgas et al., 2009˙ Likeridou et al., 2009˙ Μνπζνχξνπ, 1984˙ Μνπζνχξνπ & ηξαηεγάθε, 

2003). 

Σν γεγνλφο φηη ε κεηξηθή εξγαζία επεξεάδεη κφλν ηελ εκπινθή ηνπ παηέξα ζηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, πηζαλφηαηα λα εμεγείηαη  απφ ην φηη ν παηξηθφο ξφινο δελ είλαη κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα κε ζαθήλεηα πξνζδηνξηζκέλνο. ηηο νηθνγέλεηεο ην ηη ζα θάλεη ν παηέξαο κε 

ην παηδί αθφκα απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε αληίζεζε κε ην ηη ζα θάλεη ε 

κεηέξα. Παιαηφηεξα ήηαλ ζαθέο πσο ν παηέξαο ήηαλ ε «θνιψλα» ηνπ ζπηηηνχ, δειαδή απηφο 

πνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ παξείρε ηα πιηθά αγαζά ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μεηά ηελ είζνδν φκσο 



 87 

ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ν ξφινο ηνπ παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα γίλεηαη αλάινγνο 

ησλ γπλαηθψλ θαη αλακέλεηαη πηα απφ απηφλ λα πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

θξνληίδα ζηα παηδηά ηνπ φπσο θάλεη θαη ε κεηέξα.  

Ζ κε χπαξμε ζρέζεο  ησλ σξψλ απαζρφιεζεο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο αλάινγα κε 

ην εάλ εξγάδεηαη ή φρη, πηζαλφλ λα αληηθαηνπηξίδεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν γπλαηθείνο ξφινο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε 

εθείλνλ ηεο κεηέξαο θαη ζπδχγνπ θαη ε κεηξηθή εξγαζία (θαη θαη‘ επέθηαζε ε άιιε απηή 

δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο) είλαη απνδεθηή κφλν εθφζνλ δελ ζίγεηαη ν πξσηαξρηθφο απηφο 

ξφινο (Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή θαη ζπλεξγάηεο, 2007˙ Georgas et al., 1996). 

ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν γνλέσλ 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο, ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε βξέζεθε κφλν σο πξνο 

ηε ρξήζε ήπησλ ζσκαηηθψλ παηρληδηψλ θαη σο πξνο ηε ρξήζε γλσζηηθψλ παηρληδηψλ. Σν 

εχξεκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη γεληθφηεξα δελ επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ελφο γνλέα, απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ. Βέβαηα, ν πνιχ κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο 

δελ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Ζ παξαπάλσ χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν είδε παηρληδηνχ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ην γεγνλφο ηεο κε χπαξμεο δηαθνξάο σο πξνο ηα παηρλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο, φπνπ αλακελφηαλ φηη νη παηέξεο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην πνιιά καδηθά παηρλίδηα θίλεζεο θαη παηρλίδηα κε απξφβιεπην ραξαθηήξα, 

ελψ αληίζεηα νη κεηέξεο ζα έπαηδαλ ζπλήζσο  ήπηα ζσκαηηθά  θαη γλσζηηθά παηρλίδηα. Σν 

εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα (πνπ φκσο αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζε κηθξφηεξα βξέθε απφ απηά ηεο έξεπλαο) πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζε απηέο ηηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δχν γνλείο (Clarke-Stewart, 1978˙ Feldman, 2003˙ Lindsay et al., 

1997˙ Parke, 1981˙ Roopnarine & Mounts, 1998˙ Stevenson et al., 1988).   

Μηα πηζαλή εμήγεζε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζσκαηηθψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ 

κε απξφβιεπην ραξαθηήξα είλαη φηη θαη νη δχν γνλείο ζηα πξψηα εηδηθά ιεπηά ηεο 

βηληενζθφπεζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε παηρληδηνχ γηα λα απνζπάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ βξέθνπο ηνπο θαη λα ην εκπιέμνπλ επθνιφηεξα ζε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. 

Ζ κε χπαξμε δηαθνξάο ζηνλ ηχπν ηνπ παηρληδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη γνλείο 

κπνξεί επίζεο λα εμεγεζεί απφ ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ζην δσκάηην, φπνπ επεξέαδε 

αλαπφθεπθηα ην λαηνπξαιηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σν φηη ε παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο 

επεξέαδε ηνπο γνλείο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο είραλ ηελ 

ηάζε λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο παξαηήξεζεο, ιέγνληαο γηα 

παξάδεηγκα φηη άιιεο θνξέο είλαη πην ελεξγεηηθέο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε ηνπο 
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ή φηη δελ παξελέβεζαλ ηφζν πνιχ θαηά ην παηρλίδη δηφηη ήζειαλ λα δνπλ ηη κπνξεί ην βξέθνο 

ηνπο, κφλν ηνπ λα θαηαθέξεη. 

Κάπνηεο άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο είλαη φηη πνιιέο θνξέο νη κεηέξεο πξφηεηλαλ ζην 

ζχδπγφ ηνπο ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα αζρνιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζήο ηνπο κε ην βξέθνο ηνπο ή φηη πηζαλφηαηα λα επεξεάδνληαλ  απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπο, θαζψο αιιειεπηδξνχζε κε ην βξέθνο, φληαο ζε δηπιαλφ 

δσκάηην. 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί, φηη νη ηηκέο σο πξνο ηε ρξήζε καδηθψλ 

ζσκαηηθψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ κε απξφβιεπην ραξαθηήξα ήηαλ αξθεηά πςειφηεξεο 

απφ ηηο κεηέξεο αλ θαη δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ζεκείν πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κε δηαθνξά σο πξνο ην είδνο παηρληδηνχ πνπ παξνπζηάδνληαλ πηζαλφηαηα 

λα νθείιεηαη ζην κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο ή ζηε κηθξή δηάξθεηα ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

Χο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο ηνπο, επηβεβαηψζεθε 

ε ππφζεζε φηη θαη νη δχν γνλείο είλαη εμίζνπ επαίζζεηνη θαη ηθαλνί. Σν απνηέιεζκα απηφ 

είλαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα επξήκαηα (Brazelton & Cramer, 2009˙ Heermann et 

al.,1994˙ Parke, 2002˙ Pruett, 1985˙ Russell, 1983). Ζ απφ θνηλνχ ηθαλφηεηα ησλ δχν γνλέσλ 

ζην λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηα ζήκαηα ηνπ βξέθνπο ηνπο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ 

ηε ζεσξία ηεο έκθπηεο  ζπληξνθηθφηεηαο (Trevarthen, 1982). Ζ δηππνθεηκεληθή θχζε 

ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ έκθπηα θίλεηξα ζπλεξγαζίαο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ν λνπο ηνπ ελφο ζπληξφθνπ ζπκπξάηηεη κε ην λνπ ηνπ άιινπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κεηαδίδνληαη νη ζπγθηλήζεηο  θαη νδεγνχληαη ζε κηα επηηπρή επηθνηλσλία. Ζ  

ηθαλφηεηα ησλ κεηέξσλ θαη ησλ παηέξσλ ζην λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζην βξέθνο 

ηνπο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηηο απφςεηο ησλ Harlow θαη Lorenz, νη νπνίνη ζπζρέηηζαλ 

απνθιεηζηηθά ηελ επαηζζεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα πνηνηηθήο ζπλαιιαγήο κε ην βξέθνο κε ην 

πξφζσπν ηεο κεηέξαο (Frodi, 1980). 

ζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ δχν γνλέσλ ε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχηεθε κεξηθψο. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο βξέζεθε λα 

εθθξάδνπλ πην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη λα είλαη πην ηξπθεξέο, αιιά δελ βξέζεθε λα 

επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο. Παξάιιεια, νη παηέξεο βξέζεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξνη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηνπο.  

Ζ ζεηηθφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ κεηέξσλ θαη ε εθδήισζε πεξηζζφηεξεο 

ηξπθεξφηεηαο πξνο ηα βξέθε ηνπο, ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ κειεηψλ (Barnett 
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et al., 2008˙ Belsky & Volling,1987˙ Briton & Hall, 1995˙  Parke, 1996˙ Power, 1985˙ 

Roopnarine et al., 2005˙ Wager & Ochsner, 2005).  

Ζ δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έθθξαζε θαη ηελ 

εθδήισζε ηξπθεξφηεηαο κπνξεί λα απνδνζεί ζε πνιιαπιά αίηηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

δηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δχν θχισλ 

(Kuebli & Fivush, 1992), ζε κηα αιιειεπίδξαζε απφ βηνινγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο (Proverbio, Matarazzo, Brignone, Del Zotto & Zani, 2007), ζε νξκνληθέο 

δηαθνξέο (Hampson, van Anders & Mullin, 2006), θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ 

θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ (Hyde, 2007). 

Ζ κε δηαθνξά σο πξνο ηε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θχισλ, πηζαλφηαηα λα 

νθείιεηαη ζηελ πνιχ κεγάιε επέλδπζε θαη ησλ δχν γνλέσλ ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή θαη ζπλεξγάηεο, 2007), κε απνηέιεζκα 

ηφζν νη παηέξεο, φζν θαη νη κεηέξεο λα εθκεηαιιεχνληαη θάζε δπλαηή επθαηξία γηα κάζεζε, 

αθφκα θαη κε ηα κηθξά βξέθε. Αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη νη γνλείο έβιεπαλ ηελ παξαηεξήηξηα σο άηνκν πνπ ζα έθξηλε ηηο πξάμεηο ηνπο, 

επνκέλσο αθηέξσλαλ αξθεηή ψξα ζε δηδαζθαιία, ζεσξψληαο φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά 

πξνάγεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ιεθζεί ππφςε θαη 

ε πςειή ζπζρέηηζε σο πξνο ηε ρξήζε γλσζηηθψλ παηρληδηψλ ησλ δχν γνλέσλ, ε νπνία 

πηζαλφηαηα επεξεάδεη ηε κε χπαξμε δηαθνξάο σο πξνο ηηο ηηκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηήο.   

 ζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ βξεθψλ θαηά ην παηρλίδη ηνπο κε ηε 

κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπο ε ππφζεζε επηβεβαηψζεθε, αθνχ δελ βξέζεθε λα δηαθέξεη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζή ηνπο αλάινγα κε ην γνλέα κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζαλ. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε αληίζηνηρε κειέηε κε βξέθε ίδηαο ειηθίαο κε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο (Hirshberg & Svejda, 1990). Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ηα βξέθε ηνπ δείγκαηνο 

εθθξάδνπλ ηε ραξά ή ηε ιχπε ηνπο ζε ίζν βαζκφ θαη ζηνπο δχν γνλείο, γεγνλφο πνπ έκκεζα 

αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα θαη ησλ δχν γνλέσλ λα παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ εκπηζηνζχλεο, 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ βξεθψλ ηνπο.    

Χο πξνο ηηο δηαθνξέο ζηελ αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ, ε ππφζεζε επηβεβαηψζεθε, αθνχ κφλν νη παηέξεο βξέζεθε λα δηαθνξνπνηνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ην εάλ έπαηδαλ κε ην αγφξη ή ην θνξίηζη ηνπο. Σν γεγνλφο φηη 

νη παηέξεο ηείλνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηα δχν 

θχια ζπλάδεη κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Maccoby et al., 1984˙ McBride, Schoppe & 

Rane, 2002˙ Power,1981˙ Roopnarine et al., 2005) θαη πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ 
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πην ζηαζεξέο αληηιήςεηο γηα ην δηαθνξεηηθφ ξφιν ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηνπο 

(Manlove & Vernon-Feagans, 2002).  

πγθεθξηκέλα, νη παηέξεο βξέζεθε λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλή δξάζε θαη 

λα είλαη πην παξεκβαηηθνί κε ηνπο γηνπο, ελψ αληίζεηα λα είλαη πην ηξπθεξνί κε ηηο θφξεο.  

Σν γεγνλφο φηη εκπιέθνληαη πην πνιχ ζε θνηλή δξάζε κε ηα αγφξηα ζπλάδεη κε ηα 

απνηειέζκαηα πνιιψλ κειεηψλ (Barnett & Baruch, 1987˙ Lamb et al., 1988˙ Manlove & 

Vernon-Feagans, 2002˙ Marsiglio, 1991˙ Parke, 1996˙ Pleck, 1997 ). Μηα εμήγεζε απηήο ηεο 

δηαθνξάο κπνξεί λα είλαη  φηη νη  παηέξεο κνηξάδνληαη ίδηνπο έκθπηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηα βξέθε ηνπ ίδηνπ θχινπ κε απηνχο (Feldman, 2003). Ίζσο επίζεο, 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο πξφηππα γηα ηνπο γηνπο ηνπο πην πνιχ ζε ζρέζε κε 

ηηο θφξεο ηνπο θαη γη‘ απηφ λα επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εκπινθή καδί ηνπο.  

Σν εχξεκα φηη νη παηέξεο είλαη πην παξεκβαηηθνί κε ηνπο γηνπο ζε ζρέζε κε ηηο θφξεο 

ζπκθσλεί επίζεο κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ παιαηφηεξσλ κειεηψλ (Armentrout & Burger, 

1972˙ Brachfeld-Child, 1986˙ Malone & Guy, 1982˙ Snow et al., 1983). Ζ κεησκέλε 

ηθαλφηεηα ηνπ παηέξα ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα αλνρήο κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ, ζε ζπλάθεηα κε ην φηη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα είλαη πην ελεξγεηηθά απφ ηα θνξίηζηα 

(Campbell & Eaton, 1999), κε απνηέιεζκα λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο αηαμίεο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα άιιε πηζαλή εμήγεζε ηεο δηαθνξάο απηήο, αθνχ κάιηζηα ζηελ 

Διιάδα ηδηαίηεξα νη θνηλσληθνί θαλφλεο απαηηνχλ ππαθνή θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ 

κεγαιχηεξν. 

Γηαθνξά σο πξνο ηελ παξεκβαηηθφηεηα ζηα δχν θχια πηζαλψο λα κε βξέζεθε ζηηο 

κεηέξεο, δηφηη αλ ιάβνπκε ππφςε ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο νη κεηέξεο θαη ζηα 

αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα ηνπο, ηείλνπλ λα αζθνχλ πιήξε έιεγρν ζε ζεκείν πνπ λα εκπνδίδεη 

πνιιέο θνξέο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο (Georgas et al., 1996˙ Katitcibasi, 2003). 

Παξάιιεια, ε δηαθνξά σο πξνο ηελ έθθξαζε ηξπθεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο γηνπο θαη 

ζηηο θφξεο ηνπο, έρεη δηαπηζησζεί θαη απφ πνιιέο άιιεο κειέηεο (Dunn & Plomin, 1990˙ 

Snow et al., 1983). Σα θνξίηζηα γεληθφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλα 

(Maccoby, 1988), βξίζθνληαη θαη επηδεηνχλ παξάιιεια ζηελφηεξε επαθή κε ην γνλέα 

(Draper, 1975) θαη δηαηεξνχλ επθνιφηεξα ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα (Weinberg, Tronick, Cohn & Olson,1999), ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ 

επθνιφηεξα ηελ εθδήισζε ηξπθεξφηεηαο ζηα θνξίηζηα.  

Δπίζεο, νη παηέξεο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ηα ίδηα ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο 

γηνπο θαη γηα ηηο θφξεο ηνπο, αιιά έρνληαο ζην λνπ ην αλδξηθφ παξαδνζηαθφ πξφηππν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζθιεξφηεηα θαη ηε δχλακε, ην νπνίν επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή 
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νηθνγέλεηα (Mνπζνχξνπ, 1984) θαη πηζηεχνληαο φηη απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε γηα ηα 

αγφξηα ηνπο, ηείλνπλ λα εθδειψλνπλ ηελ ηξπθεξφηεηά ηνπο πεξηζζφηεξν ζηα θνξίηζηα.   

ζνλ αθνξά ζηε ζεηξά γέλλεζεο ησλ βξεθψλ, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη νη 

κεηέξεο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα επεηζφδηα κνηξαζκέλεο πξνζνρήο κε ηα πξσηφηνθα 

βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεπηεξφηνθα. Σν απνηέιεζκα απηφ, ζπκθσλεί κε ηα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Jacobs & Moss, 1976˙ Mercer & Ferketich, 1995). Παξάιιεια, 

βξέζεθε φηη ηα δεπηεξφηνθα βξέθε απνθεχγνπλ ηε κεηέξα ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηα 

πξσηφηνθα, εχξεκα πνπ δελ έρεη παξαηεξεζεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο. Μηα ππφζεζε πνπ 

πηζαλφλ λα εμεγεί ηα επξήκαηα απηά είλαη φηη νη κεηέξεο ησλ πξσηφηνθσλ βξεθψλ, είλαη 

πεξηζζφηεξν εκπιεθφκελεο ζπλαηζζεκαηηθά  κε ην βξέθνο ηνπο, αιιά θαη πεξηζζφηεξν 

αγρσκέλεο γηα ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ηνπ κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ πινχζηα εξεζίζκαηα 

θαη λα πξνζπαζνχλ πην πνιχ ζην λα εκπιέμνπλ ην παηδί ζην παηρλίδη ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

κεηέξεο πζηεξφηνθσλ βξεθψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θξνληίδαο ηνπ βξέθνπο ηνπο, αιιά παξάιιεια θαη ησλ ππνινίπσλ 

παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα εμεγεί απφ ηε κηα πιεπξά ηελ απνθπγή ησλ βξεθψλ πξνο 

ηηο κεηέξεο ηνπο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη αληηιακβάλνληαη φηη θαηά θάπνην ηξφπν ηηο κνηξάδνληαη 

κε άιια πξφζσπα(ηα αδέιθηα ηνπο) θαη ίζσο ζην παξειζφλ λα είραλ βηψζεη ζηηγκέο κε 

εθπιήξσζεο ησλ επηζπκηψλ ή ησλ αλαγθψλ ηνπο, ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

κεηέξαο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηελ ππεξνρή ησλ πξσηφηνθσλ βξεθψλ ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε (Landry & Chapieski, 1990), ζηε δηεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά παηρληδηνχ (Landry, 

Gamer, Denson, Swank & Baldwin, 1993), αιιά θαη ζηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε  

ζε ζρέζε κε ηα πζηεξφηνθα παηδηά (Garner & Landry, 1992). 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παηέξσλ δελ βξέζεθε λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα  κε ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο ηνπο. Μηα  εμήγεζε είλαη φηη νη 

παηέξεο πηζαλφηαηα λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο λα αζρνιεζνχλ κε 

πνηνηηθφ ηξφπν μερσξηζηά κε ην θάζε παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη νη κεηέξεο 

είλαη απηέο πνπ φπσο θαίλεηαη αλαιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο επζχλεο γηα ηελ θαζεκεξηλή  

θξνληίδα ησλ παηδηψλ. 

Χο πξνο ηελ επηξξνή ηεο κεηξηθήο εξγαζίαο ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ην 

βξέθνο, ε ππφζεζε επαιεζεχηεθε κεξηθψο, αθνχ βξέζεθε φηη γηα κηα κφλν ζπκπεξηθνξά, ηε 

δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, νη εξγαδφκελεο κεηέξεο είραλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηέξεο πνπ δελ εξγάδνληαλ.  Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηα πεξηζζφηεξα 

επξήκαηα ζρεηηθψλ κειεηψλ (Hock,  1980˙ Rabinovich et al., 1984˙ Schubert et al., l980). 
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Μάιηζηα, ζπκθσλεί θαη κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε κεηξηθή εξγαζία 

ζπλεπάγεηαη θαη ζεηηθφηεξε αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο (Crockenberg & Litman, 1991˙ 

Hoffman, 1984). 

Ζ ιηγφηεξε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ  κεηέξσλ, πηζαλφλ λα εμεγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ είλαη ζην ζπίηη, καθξηά απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζέινληαο λα 

αλαπιεξψζνπλ ην θελφ ηεο απνπζίαο ηνπο, αιιειεπηδξνχλ κε ηα βξέθε ηνπο κε έλα πην 

παηγληψδε ηξφπν, κε ζθνπφ λα ηα δηαζθεδάζνπλ. Παξάιιεια, άιιε κηα πηζαλή εμήγεζε είλαη 

φηη νη κε εξγαδφκελεο κεηέξεο, ίζσο έρνπλ πην παξαδνζηαθέο απφςεηο γηα ην κεηξηθφ ξφιν 

ηνπο θαη ελδερνκέλσο λα πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφλ κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

βξέθνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ  γλσζηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. 

Χο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ζηνλ ηνθεηφ, επηβεβαηψζεθε ε θαηεχζπλζε ηεο 

ζρέζεο πνπ είρε ηεζεί ζην εξψηεκα, αθνχ νη παηέξεο πνπ ήηαλ παξφληεο ζηνλ ηνθεηφ 

βξέζεθε λα επηδεηθλχνπλ ιηγφηεξε δηδαθηηθή θαη παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ην παηρλίδη 

κε ηα βξέθε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά πηζαλφηαηα λα εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

παηέξεο πνπ ηείλνπλ λα είλαη παξφληεο ζηνλ ηνθεηφ, έρνπλ ζπλήζσο αλαπηπγκέλε κηα πην 

ζεηηθή ζρέζε κε ηε ζχδπγφ ηνπο θαη είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά εκπιεθφκελνη καδί 

ηεο, άξα θαη αξγφηεξα κε ην βξέθνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο πνπ δελ ήηαλ παξφληεο 

ζηνλ ηνθεηφ. 

Σέινο, σο πξνο ην εξψηεκα γηα ην εάλ νη ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ κε ην 

βξέθνο  ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ, δελ βξέζεθε ζρέζε γηα θακία 

παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε νξηζκέλεο κειέηεο (Lamb et 

al., 1982), ελψ κε άιιεο έξρεηαη ζε αληίζεζε (Feldman, 2000˙ Field, 1978˙ Pedersen et al., 

1987). 

Υσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα γελίθεπζε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ πήξαλ 

κέξνο, φηη ε πνζφηεηα ηεο επαθήο κε ην βξέθνο, δελ έρεη απφ κφλε ηεο ζεκαζία γηα  ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ καδί ηνπ. 
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10.2 Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε παξνπζηάδεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη είλαη ζθφπηκν 

λα αλαθεξζνχλ. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αδχλαηα ζεκεία ηεο έξεπλαο είλαη ην πεξηνξηζκέλν 

θαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην επξχηεξν ειιεληθφ πιαίζην. 

Σε κε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ επηηξέπεη θαη ε δηάξθεηα παξαηήξεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία ήηαλ ρξνληθά πεξηνξηζκέλε (10 ιεπηά), έγηλε κφλν κία θνξά θαη 

φρη επαλαιακβαλφκελα (ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εκέξαο), κε ηε ρξήζε ελφο 

εξγαιείνπ θσδηθνπνίεζεο, ζε έλα πιαίζην (ζην ζπίηη) θαη ζε ζπλζήθε κφλν ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε πηζαλφηεηα κε 

εηιηθξηλνχο απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο αθφκε θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ ειέγρζεθε ζπζηεκαηηθά ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ησλ γνλέσλ, 

ε νπνία πηζαλφηαηα λα επεξέαδε ηε ζρέζε κε ην βξέθνο ηνπο. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε επίζεο ην γεγνλφο φηη παξαηεξήζεθε ε  αιιειεπίδξαζε 

ελφο κφλν γνλέα κε ην βξέθνο ηνπ θάζε θνξά θαη φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ πηζαλφλ 

λα επεξεάζηεθαλ απφ ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο. Ίζσο ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ 

δηαθνξεηηθά θαη λα εκθαλίδνληαλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα επηθνηλσλίαο αλ ε παξαηήξεζε 

πεξηειάκβαλε ην ειεχζεξν παηρλίδη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (κεηέξαο, παηέξαο θαη 

βξέθνπο) καδί ή αλ κέζα ζην δσκάηην ππήξρε απιά ε θάκεξα ζε απηφκαηε ιήςε. 

Ζ απεηξία ησλ παξαηεξεηξηψλ αθφκε, αλαζηέιιεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ζην ρψξν παξαηήξεζεο, θάηη πνπ 

πηζαλφλ λα κελ επέηξεςε ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ γνλέσλ, αιιά θαη λα 

επεξέαζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο.  

Σέινο, ε κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ πην πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γνλέσλ κε ην βξέθνο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

εμαθξίβσζε κηαο ζαθέζηεξεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ επζχλνληαη γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γνλέα-βξέθνπο. Γελ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ην 

αληίζεην, αθνχ ε θάζε νηθνγέλεηα έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία, απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά, 

μερσξηζηά άηνκα θαη ε ζρέζε ησλ πξνζψπσλ ηεο επεξεάδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ πνηθίισλ  

κεηαβιεηψλ. 
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10.3 Σπκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κηθξήο απηήο κειέηεο, βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ 

δηαπηζηψζεσλ. 

Αξρηθά αλαπαξάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πνιιψλ εξεπλψλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθφ 

πιεζπζκφ φηη ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα (φπσο θαη ζε πνιιά άιια θξάηε) 

παξαηεξείηαη κηα άκβιπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη απνδνρή πεξηζζφηεξσλ 

ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο,  νη αιιαγέο ζηνπο ξφινπο ησλ ζπδχγσλ δελ είλαη ηφζν 

κεγάιεο φζν ζπρλά ππνζέηνπκε θαη δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγθξηζνχλ κε ηε 

λέα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα επίπεδα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κε αληίζηνηρεο 

νηθνγέλεηεο ζηελ Δπξψπε. Ζ ακθηζβήηεζε  ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ δελ ζεκαίλεη φηη απηνί 

έρνπλ πάςεη λα δηαδξακαηίδνληαη, αθφκα θαη απφ εθείλνπο πνπ ηνπο ακθηζβεηνχλ. εκαίλεη 

φκσο πσο έρνπλ ζπληειεζηεί αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο νη ξφινη απηνί δηακνξθψζεθαλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κέιινληνο ζα κεηαβάιιεηαη 

ζηαδηαθά, αιιά ελδέρεηαη λα δηαηεξήζεη αξθεηέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Οξηζκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο  είλαη δηαρξνληθά 

ζηαζεξέο, θαηλφκελν ην νπνίν ίζσο ππνδεηθλχεη φηη νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ αληηζηέθνληαη ζε θνηλσληθέ αιιαγέο. 

 Δπνκέλσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δχν πξφζσπα αιιειεπηδξνχλ, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη θάζε θνξά ζην πιαίζην ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ δηάθνξνη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, παξάγνληεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηαλννχληαη 

ζπζρεηηζηηθά θαη φρη κεκνλσκέλα. 

ίγνπξα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο  θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο, δελ κπνξνχλ 

λα έρνπλ άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή, αιιά κπνξνχλ  θάιιηζηα λα ιεθζνχλ ππφςε ζαλ έλα 

είδνο κηθξήο πηινηηθήο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κειέηεο ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν.  

 

10.4 Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Με αθνξκή ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

αθνινπζήζνπλ εθηεηακέλεο κειέηεο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

έιιελεο γνλείο κε ηα βξέθε ηνπο (κε δηαθνξεηηθνχο κεζνδνινγηθνχο ζρεδηαζκνχο)  θαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε πνιινί πεξαηηέξσ παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε δπαδηθή 

απηή αιιειεπίδξαζε, νη νπνίνη λα αλαιπζνχλ ζε πνιππαξαγνληηθά ζρέδηα. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ην θαηά δηαθνξνπνηείηαη ε 

αιιειεπίδξαζε γνλέα-βξέθνπο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ή λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε 

άιισλ κεηαβιεηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ γνλέα, νη πεπνηζήζεηο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην γνλετθφ ξφιν, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ,  ηα βηψκαηα 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο θαη ε ειηθία ησλ γνλέσλ,  ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο, ε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ γνλέα, ε κέζνδνο αλαπαξαγσγήο  νη ζπλζήθεο εγθπκνζχλεο,  

ε πγεία ηνπ βξέθνπο θαη νη θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο αλαηξνθήο). 

Δπίζεο, ζα άμηδε λα εξεπλεζεί  θαηά πφζν επεξεάδεη δηαθνξεηηθά  ε κεηξηθή εξγαζία 

ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, κε δεδνκέλν ην κεγάιν αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ Διιελίδσλ 

κεηέξσλ ή θαη ην θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε παηέξα-βξέθνπο αλάινγα κε ην 

εάλ εξγάδεηαη ή φρη ε ζχδπγφο ηνπ.  

Αθφκε, ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα κειεηεζεί θαη λα ζπγθξηζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

βξέθνπο κε πξφζσπα εθηφο απφ ηνπο γνλείο ηνπ, πνπ αζρνινχληαη θαη θξνληίδνπλ 

θαζεκεξηλά ην βξέθνο (φπσο νη γηαγηάδεο, νη ζείεο ή θαη νη ληαληάδεο). 

Ζ έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν κειέηεο, ζα πξέπεη βέβαηα λα εμεηάζεη πέξα απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνζψπσλ ζε θάζε 

αιιειεπίδξαζε, ηνπο βαζχηεξνπο κεραληζκνχο νη νπνίνη ζπλδένπλ ηηο πξψηκεο απηέο ζρέζεηο 

κε ηα κεηέπεηηα αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα.  

Σα δεδνκέλα πνπ ζα ππάξμνπλ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εηδηθνχο ηφζν ζηελ 

πξσηνγελή πξφιεςε πηζαλψλ κε ιεηηνπξγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, κέζσ ελεκεξψζεσλ ζην 

επξχ θνηλφ, αιιά εμίζνπ βνεζεηηθά ζα ήηαλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο κε 

ηε δηεμαγσγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ.  
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Παξάξηεκα  Α 

 Δξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα 

 

 

Κσδηθφο:………… 

Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ:…………………….. 

 

Σφπνο δηακνλήο:……………………… 

 

Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην βξέθνο 

 

Φχιν (θπθιψζηε):         A           K      

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:……………… 

 

εηξά γέλλεζεο:………………….  

 

Σν έρεηε ζειάζεη    ΝΑΗ   Μήλεο ζειαζκνχ:………..   ΟΥΗ 

 

Πφζα βξάδηα αλά εβδνκάδα θνηκάηαη ην κσξφ καδί ζαο ζην θξεβάηη    0       1       2      3       4       5       6         7 

Πφζα βξάδηα αλά εβδνκάδα θνηκάηαη ην κσξφ ζηε δηθή ζαο θξεβαηνθάκαξα, αιιά ζηελ θνχληα ηνπ                                               

0       1       2      3       4       5       6         7 

 

 

Σπλζήθεο ζύιιεςεο-εγθπκνζύλεο-ηνθεηνύ-λενγληθήο θαη πξώηεο βξεθηθήο πεξηόδνπ 

 

Ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ε εγθπκνζχλε    ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Δίραηε δπζθνιίεο ζχιιεςεο                       ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Ζ ζχιιεςε έγηλε κε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή        ΝΑΗ     ΟΥΗ   

Δίραηε πξηλ ηε ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ πξνεγνχκελεο εγθπκνζχλεο νη νπνίεο δηαθφπεθαλ ιφγσ επηπινθήο                                                    

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Ζ εγθπκνζχλε είρε θπζηνινγηθή πνξεία     ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Αλ φρη αλαθέξεηε επηπινθέο:…………………………….. 

Ήηαλ ηειεηφκελν ην κσξφ            ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Ήηαλ ν παηέξαο παξψλ ζηνλ ηνθεηφ          ΝΑΗ      ΟΥΗ 

Βάξνο γέλλεζεο:.………….kg 

Σνθεηφο:     Φπζηνινγηθφο       Καηζαξηθή ηνκή 

Αλ έγηλε θαηζαξηθή ηνκή αλαθέξεηε ηελ αηηηνινγία:……………………… 

Τπήξμαλ επηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ         ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Αλ λαη αλαθέξεηε ζρεηηθά:……………… 
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Υξεηάζηεθε λα κπεη ζε ζεξκνθνηηίδα         ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Αλ απαληήζαηε ζεηηθά αλαθέξεηε πφζεο ψξεο ήηαλ ε παξακνλή ηνπ ζε ζεξκνθνηηίδα.……………….    

Τπήξμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο λενγληθήο θαη βξεθηθήο πεξηφδνπ θάπνηα επηπινθή ζηελ πγεία ηνπ κσξνχ 

ζαο, ε νπνία λα έρξεδε ηδηαίηεξεο ηαηξηθήο θξνληίδαο                  ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή αλαθέξεηε ζρεηηθά:…………………..     

 

 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηέξα 

Ζιηθία (ζε έηε):…………… 

 

Μνξθσηηθφ  επίπεδν:        Απφθνηηε Γεκνηηθνχ 

                Απφθνηηε Γπκλαζίνπ 

                                           Απφθνηηε Λπθείνπ 

                                           Απφθνηηε Σερληθήο ρνιήο 

                                           Απφθνηηε Αλψηεξεο  Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ) 

                                           Απφθνηηε Αλψηαηεο  Δθπαίδεπζεο                                                                

Δπάγγεικα:……………………………………… 

                                                  

ηελ παξνχζα θάζε εξγάδεζηε   ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

Αλ λαη, αλαθέξεηε πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα εξγάδεζηε.…………….. 

                                                

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ παηέξα 

Ζιηθία (ζε έηε):…………… 

 

Μνξθσηηθφ  επίπεδν:        Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

                              Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

                                           Απφθνηηνο Λπθείνπ 

                                           Απφθνηηνο Σερληθήο ρνιήο 

                                           Απφθνηηνο Αλψηεξεο  Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ) 

                                           Απφθνηηνο Αλψηαηεο  Δθπαίδεπζεο                                                          

Δπάγγεικα:……………………………………………………………………… 

                                                  

ηελ παξνχζα θάζε εξγάδεζηε   ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

Αλ λαη, αλαθέξεηε πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα εξγάδεζηε.……………..       
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έλαο γνλέαο κπνξεί λα θάλεη κε ην κσξό 

ηνπ. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζπρλά θάλεηε σο παηέξαο θαη σο κεηέξα απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο καδί 

κε ην δηθό ζαο κσξό, βάδνληαο έλα . 

 

 

 

 πνηέ πεξηζηαζηαθά ζπρλά πνιύ 

ζπρλά 

πάληα 

Σν ληχλεηε Ζ  κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν ηαΐδεηε Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν αιιάδεηε Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν βάδεηε γηα χπλν  Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν εξεκείηε, αλ είλαη 

αλαζηαησκέλν  

Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Παίδεηε  καδί ηνπ  Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν θάλεηε κπάλην  Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν πάηε ζην γηαηξφ Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν πεγαίλεηε βφιηα Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σνπ καζαίλεηε λέεο δεμηφηεηεο Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      

Σν παίξλεηε καδί ζαο ζε κηα 

επίζθεςε 

Ζ κεηέξα      

Ο παηέξαο      
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Παξάξηεκα Β 

πγθαηάζεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

 

Γέρνκαη λα ζπκκεηάζρσ ζηελ έξεπλα κε ζέκα: Γηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηέξσλ θαη παηέξσλ κε ην βξέθνο ηνπο ζε ζπλζήθε ειεύζεξνπ παηρληδηνύ. Ζ έξεπλα απηή 

δηεμάγεηαη απφ ηε Μαξία-Άλλα Μπαρά ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Δμειηθηηθήο-ρνιηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Καηαλνψ φηη κπνξψ λα δηαθφςσ ηε ζπκκεηνρή κνπ φπνηε ην επηζπκψ.  

Ζ εξεπλήηξηα κνπ εμήγεζε ην ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δμνπζηνδνηψ δηα 

ηνπ παξφληνο ηελ εξεπλήηξηα, λα πξνβεί ζηηο κεηξήζεηο πνπ ε έξεπλα απαηηεί. Καηαλνψ πσο 

νη δηαδηθαζίεο ησλ κεηξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ βηληενζθφπεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κνπ θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ έξεπλα ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

1.  ηη ζα δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία  κνπ. 

2. ηη ην νλνκαηεπψλπκφ κνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ απαληήζεψλ 

κνπ αιιά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θσδηθνί αξηζκνί αληί απηνχ. 

3. ηη δελ ζα αλαθεξζνχλ εμαηνκηθεπκέλα απνηειέζκαηα αιιά νη απαληήζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζήο κνπ κε ην παηδί κνπ ζα αλαθεξζνχλ 

ππφ κνξθή κέζσλ φξσλ ή άιισλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ. 

 

 

 

    (νλφκαηα ζπκκεηερφλησλ)                                             

 

 

                                      

(ππνγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ)                                       (ππνγξαθή ηεο εξεπλήηξηαο) 
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Παξάξηεκα Γ 

 

Φχιια θσδηθνπνίεζεο 

 

 

 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 
αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ 

          

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο           

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην 

ραξαθηήξα 

          

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ηελ 
πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           
 

 

Μ     Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     

Τξπθεξόηεηα 

Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο           

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία 

ζηα ζήκαηα 

ηνπ βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο           

Φσλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 
βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο           

Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 
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Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα ή 

πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 
πξφζσπα 

          

Μ     Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     

Τξπθεξόηεηα 

Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο           

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία 

ζηα ζήκαηα 

ηνπ βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο           

Φσλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 
βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο           

Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 
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 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 
αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ 

          

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

          

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην 

ραξαθηήξα 

          

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           

 

 

 

 

 

Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα 

ή πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

πξφζσπα 
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Μ     Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 101-

105 

106- 

110 

111-

115 

116-

120 

121-

125 

126-

130 

131-

135 

136-

140 

141-

145 

146-

150 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     

Τξπθεξόηεηα 

Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο           

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία 

ζηα ζήκαηα 

ηνπ βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο           

Φσλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 

βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο           

Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ 
παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 
παηδηνχ 

          
 

 

 
 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 101-

105 

106- 

110 

111-

115 

116-

120 

121-

125 

126-

130 

131-

135 

136-

140 

141-

145 

146-

150 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 
αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ           

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο           

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην ραξαθηήξα           

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ηελ 

πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           
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Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 101-

105 

106- 

110 

111-

115 

116-

120 

121-

125 

126-

130 

131-

135 

136-

140 

141-

145 

146-

150 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα 

ή πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

πξφζσπα 

          

Μ   Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα 

παπαηήπηζηρ 

151-

155 

156- 

160 

161-

165 

166-

170 

171-

175 

176-

180 

181-

185 

186-

190 

191-

195 

196-

200 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     Τξπθεξόηεηα Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο 

πξνζθσλήζεηο 

          

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία ζηα 

ζήκαηα ηνπ 

βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ 
βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ 

βξέθνπο 

          

Φσλνπνίεζε ησλ 
ζεκάησλ ηνπ βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε 

πεξηβάιινληνο 

          

Δλαξκφληζε κε ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ 

θσλήζεσλ ηνπ παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ 
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 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 151-

155 

156- 

160 

161-

165 

166-

170 

171-

175 

176-

180 

181-

185 

186-

190 

191-

195 

196-

200 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 

αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ 
αληηθεηκέλσλ 

          

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

          

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην 
ραξαθηήξα 

          

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           

 
 

 

 

 

Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 151-

155 

156- 

160 

161-

165 

166-

170 

171-

175 

176-

180 

181-

185 

186-

190 

191-

195 

196-

200 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα 

ή πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

πξφζσπα 
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 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 201-

205 

206-

210 

211-

215 

216-

220 

221-

225 

226-

230 

231-

235 

236-

240 

241-

245 

246-

250 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 
αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ 

          

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

          

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην 
ραξαθηήξα 

          

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           

 

 

Μ     Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 201-

205 

206-

210 

211-

215 

216-

220 

221-

225 

226-

230 

231-

235 

236-

240 

241-

245 

246-

250 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     

Τξπθεξόηεηα 

Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο           

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία 

ζηα ζήκαηα 

ηνπ βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο           

Φσλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 

βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο           

Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ 
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Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 201-

205 

206-

210 

211-

215 

216-

220 

221-

225 

226-

230 

231-

235 

236-

240 

241-

245 

246-

250 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα 
ή πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 
αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

πξφζσπα 

          

Μ     Π Κσδηθφο: Φχιν βξέθνπο: Έλαξμε παξαηήξεζεο: Λήμε παξαηήξεζεο: 

 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 251-

255 

256-

260 

261-

265 

266-

270 

271-

275 

276-

280 

281-

285 

286-

290 

291-

295 

296-

300 

Σπλαίζζεκα                    

γνλέα 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

     

Τξπθεξόηεηα 

Υάδη           

Αγθαιηά           

Φηιί           

Υατδεπηηθέο πξνζθσλήζεηο           

Τπνθνξηζηηθά           

Δπαηζζεζία 

ζηα ζήκαηα 

ηνπ βξέθνπο  

πκπεξηθνξέο θξνληίδαο           

Δλέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο 

          

Καζεζπραζκφο ηνπ βξέθνπο           

Φσλνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ 

βξέθνπο 

          

Δπηβξάβεπζε/Έπαηλνο           

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο           

Δλαξκφληζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

βξέθνπο 

          

Δπαλάιεςε ησλ θσλήζεσλ ηνπ 
παηδηνχ 

          

Φσλνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 
παηδηνχ 
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 Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 251-

255 

256-

260 

261-

265 

266-

270 

271-

275 

276-

280 

281-

285 

286-

290 

291-

295 

296-

300 

Γηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Παξνπζίαζε θαη νλνκαζία 

αληηθεηκέλσλ 

          

Οδεγίεο γηα ην ρεηξηζκφ 
αληηθεηκέλσλ 

          

Δξσηήζεηο ηεζη           

Δλίζρπζε ηεο ιεθηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

          

Αλάγλσζε θεηκέλσλ           

Δλίζρπζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ           

                           Δλίζρπζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ           

Τξόπνο 

απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο 

ηνπ βξέθνπο 

Υηχπεκα ρεξηψλ ή αληηθεηκέλσλ           

Φσλή ηνπ νλφκαηνο ηνπ βξέθνπο           

Άγγηγκα ζην ζψκα           

Παξαγσγή ήρσλ κε ηε θσλή ηνπ           

Κνχλεκα αληηθεηκέλνπ           

Δπηθψλεκα ζαπκαζκνχ           

Δίδνο 

παηρληδηνύ  

πνπ 

παξνπζηάδεηαη  

 

Ζρεηηθά παηρλίδηα           

Ήπηα ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Μαδηθά ζσκαηηθά παηρλίδηα           

Παηρλίδηα κε απξφβιεπην 
ραξαθηήξα 

          

Οπηηθά παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ 

ηελ πξνζνρή 

          

Γλσζηηθά παηρλίδηα           

 
 

 

 

 

Χπονικό διάζηημα παπαηήπηζηρ 251-

255 

256-

260 

261-

265 

266-

270 

271-

275 

276-

280 

281-

285 

286-

290 

291-

295 

296-

300 

Παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 

 

Λεθηηθέο απαγνξεχζεηο           

σκαηηθέο απαγνξεχζεηο           

Δληνιέο           

Έλαξμε λέαο δξάζεο           

Δπηκνλή ζηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο           

Κξηηηθή           

                        Ο γνλέαο σο παξαηεξεηήο           

                        Με εκπινθή ηνπ γνλέα ζε δξάζε           

Σπλαίζζεκα                          

βξέθνπο 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα           

Οπδέηεξν ζπλαίζζεκα           

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα            

Αληαπόθξηζε 

ζην γνλέα 

ηξνθή βιέκκαηνο πξνο ην γνλέα 

ή πξνο αληηθείκελν 

          

Δκπινθή ζην παηρλίδη           

Αληαπφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 

εληνιέο 

          

                        Απνθπγή γνλέα           

Μνηξαζκέλε 

πξνζνρή  

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

αληηθείκελα 

          

Μνηξαζκέλε πξνζνρή πξνο 

πξφζσπα 

          


