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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
 

Εισαγωγή 

Το πρώτο µέρος έχει χωριστεί σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

γίνεται λόγος για τις θεωρίες και τις ερευνητικές προσεγγίσεις του χιούµορ και 

του κωµικού, των σχέσεων αστεϊσµού και του γέλιου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται κάποιες από τις θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί για το παιχνίδι: τον ορισµό του, τους σκοπούς και τις 

λειτουργίες που επιτελεί και την ανάπτυξη του στον χρόνο. Επίσης, γίνεται 

µια σύντοµη ανασκόπηση στην έννοια του παιγνιώδους (playfulness) και στις 

έρευνες που επικεντρώνονται στις παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

γονέων και βρεφών, κατά τη διάρκεια του πρώτου βρεφικού χρόνου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια συνοπτική περιγραφή των ερευνών 

εκείνων που διεύρυναν το αντικείµενό τους πέρα από τη δυαδική 

αλληλεπίδραση. Οι έρευνες στις οποίες θα αναφερθούµε έθεσαν ως µονάδα 

ανάλυσής τους, όχι µόνο τη δυάδα µητέρας-βρέφους, αλλά, επίσης, τη δυάδα 

πατέρα-βρέφους, την τριαδική αλληλεπίδραση γονέων και βρεφών και τις 

τριαδικές αλληλεπιδράσεις των βρεφών, εκτός του φυσικού πλαισίου της 

οικογένειας. 

Στο τέλος του πρώτου µέρους, συνοψίζονται και συζητούνται τα 

κεντρικότερα σηµεία των παραπάνω τριών κεφαλαίων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
1. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις του χιούµορ, των 
αστεϊσµών και του γέλιου 
 

 Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική περιγραφή των θεωριών και 

των ερευνών που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του χιούµορ και του 

κωµικού, των αστεϊσµών και του γέλιου. Οι θεωρίες και οι έρευνες που 

παρουσιάζονται, στο κεφάλαιο αυτό,  θίγουν τα εξής ζητήµατα: τον ορισµό 

της έννοιας του χιούµορ και της φύσης του κωµικού, τον προσδιορισµό της 

σχέσης µεταξύ του χιούµορ και των αστεϊσµών και της ταυτότητας του γέλιου, 

δηλαδή, του ρόλου, που διαδραµατίζει το γέλιο στην αµφίδροµη, δυναµική 

αλληλεπίδραση των παραπάνω εννοιών. Αποτελεί κοινό τόπο των 

βιβλιογραφικών αναφορών που θα κάνουµε, ότι πρόκειται για έννοιες 

πολυσήµαντες και σύνθετες ως προς τον ορισµό και τη διερεύνηση τους. Η 

πολυπλοκότητα των παραπάνω εννοιών είναι εµφανής στην επικάλυψη που 

παρουσιάζεται µεταξύ τους, στην εναλλαγή της χρήσης τους, στην αστάθεια 

των ορισµών τους, στην ποικιλία των ονοµάτων που δίνει κάθε µελετητής στις 

θεωρίες σχετικά µε αυτές, ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο επικεντρώνεται, 

και στις µεταξύ τους - αιτιώδεις ή όχι - σχέσεις.  

 Το κεφάλαιο έχει χωριστεί σε πέντε υποκεφάλαια. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο, θα γίνει µια σύντοµη ανασκόπηση στις κλασικές θεωρίες για το 

χιούµορ και τη φύση του κωµικού. Επίσης, θα αναφερθούν σύγχρονες 

θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν υποστεί επίδραση από 

τις ιδέες των θεωριών αυτών. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, θα γίνει µια 

περιγραφή των θεωριών και των ερευνών µε θέµα την ανάδυση και την 

αναπτυξιακή πορεία του χιούµορ, κατά τη βρεφική και την παιδική ηλικία. Στο 

τρίτο υποκεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 

σχετικά µε τον ορισµό και την συµπεριφορά των αστεϊσµών, καθώς επίσης, 

και για τις κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούνται µέσω των σχέσεων 

αστεϊσµού. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο, θα επικεντρωθούµε στην σηµειωτική 

πλευρά των αστεϊσµών, στους τρόπους µε τους οποίους οι αστεϊσµοί 
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αντανακλώνται στη γλώσσα και στον τρόπο µε τον οποίο το χιουµοριστικό 

στοιχείο αποτελεί µέσο διαπραγµάτευσης στις καθηµερινές λεκτικές 

ανταλλαγές. Στο πέµπτο υποκεφάλαιο, θα αναφερθούµε σε έρευνες που 

είχαν ως θέµα τους το γέλιο: τη φυλογενετική και οντογενετική του πορεία, την 

ανάπτυξη του στον 1ο βρεφικό χρόνο και κάποιες κοινωνικές παραµέτρους 

του. Στο τέλος του κεφαλαίου θα συνοψίσουµε και θα συζητήσουµε τα 

βασικότερα σηµεία των υποκεφαλαίων. 

 
1.1. Το χιούµορ και το κωµικό 
 Στο παρόν υποκεφάλαιο περιγράφουµε τις ακόλουθες πέντε θεωρίες 

για το χιούµορ και το κωµικό (Berlyne, 1969 * Foot, 1991 * McGhee, 1971 * 

Wyer & Collins, 1992): 1) τις θεωρίες της ανωτερότητας, 2) τις θεωρίες της 

σύγκρουσης, 3) τις θεωρίες της διέγερσης, 4) τη θεωρία του Freud, 5) τις 

θεωρίες της Μορφής.  

 

1) Θεωρίες της ανωτερότητας 

 Η ανωτερότητα ως κοινό συστατικό που ενυπάρχει στο χιούµορ, 

βασίζεται στην αντίληψη ότι το χιούµορ αναδύεται από την αδυναµία, την 

αποτυχία ή τη δυσµορφία των άλλων. Το χιούµορ, που υποτιµά ή εξευτελίζει, 

πηγάζει από τη φευγαλέα αίσθηση της ανωτερότητας που βιώνεται στην 

σύγκριση µε τον υποτιµηµένο άλλο, από τη δυστυχία των ανθρώπων που 

θεωρούνται, γενικά, µη αποδεκτοί κοινωνικά ή που τρέφουν αυταπάτες για 

τον εαυτό τους. Σύµφωνα µε τους Berlyne (1969), Berger (1995α),  Foot 

(1991),  Wyer & Collins (1992) και Zillmann & Cantor (1976), οι σπερµατικές 

µορφές της άποψης αυτής βρίσκονται στον Φίλοιβο του Πλάτωνα και στην 

Ποιητική του Αριστοτέλη. Άλλες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι το χιούµορ 

εξαρτάται από την αίσθηση της δικής µας ανωτερότητας έναντι της 

κατωτερότητας των άλλων υπάρχουν στoν Λεβιάθαν του Hobbes (1651), στο 

γραπτό του Baudelaire (1855) για το κωµικό και στη θεωρία του Bergson 

(1901) για το κωµικό. Από τις παραπάνω κλασικές θεωρίες, που θεµελίωσαν 

την έννοια της ανωτερότητας ως συστατικό του χιούµορ, θα περιγράψουµε 

την πιο σύγχρονη χρονικά θεωρία του Bergson (1901). 
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 Ο Bergson (1901) αναφέρεται, γενικά, στη φύση του κωµικού και 

ειδικότερα, στο κωµικό των µορφών, των κινήσεων, των καταστάσεων, των 

λέξεων και των χαρακτήρων.  Η ζωή, για τον Bergson, χαρακτηρίζεται από 

κίνηση, ελαστικότητα και µεταβολή. Κεντρικός πυρήνας του κωµικού είναι η 

υποταγή της ζωής στον αυτοµατισµό, στη µηχανική ακαµψία, στην 

ανελαστικότητα των αισθήσεων, του νου, του σώµατος και του χαρακτήρα. 

Στην ανθρώπινη µορφή, η κωµικότητα ορίζεται µέσω της αντιπαράθεσης της 

µε τη χάρη, δηλώνεται περισσότερο ως ακαµψία παρά ως ασχήµια. Μια 

φυσιογνωµία ή µια γκριµάτσα είναι αστεία, όταν δίνει την εντύπωση της 

αδράνειας, του αυτοµατισµού, της µονιµότητας, όταν η ύλη υπερτερεί της 

ζωής και στερεοποιεί την κίνηση παρεµποδίζοντας τη χάρη της. Μια κίνηση 

είναι αστεία, όταν επαναλαµβάνεται απαράλλαχτα, όταν επανέρχεται 

περιοδικά και αυτοµατοποιηµένα. Ένας άνθρωπος κινείται µε αστείο τρόπο, 

όταν λειτουργεί σαν µαριονέτα, όταν δίνει την αίσθηση ότι οι λειτουργίες του 

έχουν αντικατασταθεί µε αυτές ενός αντικειµένου, µιας µηχανής. Ο Bergson 

για να µελετήσει το κωµικό των καταστάσεων ανατρέχει στα παιδικά 

παιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι: 

  "..δεν µπορεί να υπάρξει διακοπή στη συνέχεια µεταξύ του   
 παιχνιδιού στο παιδί και της αυτής χαράς στον άνθρωπο. Η κωµωδία 
 είναι παιχνίδι, ένα παιχνίδι που µιµείται την ζωή. Και εάν στα  
  παιχνίδια του παιδιού, όταν παίζει µε κούκλες και 
καραγκιόζηδες, όλα  γίνονται µε σπάγκους, µήπως δεν πρέπει τους 
ίδιους αυτούς   σπάγκους να βρούµε ξανά, λεπτυσµένους από την 
χρήση, στα   νήµατα που συνδέουν τις σκηνές της κωµωδίας;" 
(Bergson, 1901,   1965, σελ.42).   
 
Τα παιδικά παιχνίδια που αναφέρει ο Bergson είναι τα εξής: 1) ο διάβολος µε 

το ελατήριο: η εικόνα της µηχανικής ταλάντευσης του ελατηρίου που 

τεντώνεται και τεντώνεται ξανά, η επανάληψη µιας ιδέας που εκφράζεται και 

την καταπνίγουν, µια δύναµη που επιµένει και µια ξεροκεφαλιά που 

αντιστέκεται, 2) η µαριονέτα: η ελευθερία του ατόµου που αποδεικνύεται 

φαινοµενική - µηχανική, όταν εµφανίζεται σαν απλό παιχνίδι στα χέρια ενός 

άλλου που τον "κινεί" και διασκεδάζει, 3) η χιονόµπαλα:  η αυτοµατοποιηµένη 

ροή των ανθρώπινων συµβάντων, όπου αιτία και αποτέλεσµα εµπλέκονται σε 

ένα µάταιο, φαύλο κύκλο, όπου ένας άκαµπτος µηχανισµός παρεµβαίνει και 

επιφέρει ευθύγραµµη ή - κωµικότερα - κυκλική επιδείνωση.  
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 Ο Bergson περιγράφει τρεις τρόπους αυτοµατοποίησης των 

καταστάσεων: την επανάληψη, την αναστροφή και την παρείσδυση. Στην 

επανάληψη, µια κατάσταση ή ένας συνδυασµός καταστάσεων επανέρχεται 

απαράλλαχτα αντιβαίνοντας στη φυσικά µεταβαλλόµενη ροή της ζωής. Στην 

αναστροφή, παρατηρείται αντιστροφή των ρόλων ή ό,τι µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως "ανάποδο". Τέλος, στην παρείσδυση, µια κατάσταση 

συµβαίνει να ανήκει συγχρόνως σε δύο εντελώς ανεξάρτητες σειρές 

γεγονότων και µπορεί να εξηγηθεί µε δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους.   

 Το κωµικό, σύµφωνα µε τον Bergson, εκφράζεται µέσω της γλώσσας, 

αλλά επίσης, η γλώσσα δηµιουργεί το κωµικό. Στην πρώτη περίπτωση, το 

κωµικό των καταστάσεων προβάλλεται στις λέξεις. Στην δεύτερη περίπτωση, 

η ακαµψία εµπεριέχεται στο κωµικό των λέξεων, δηλαδή, στις στερεότυπες 

εκφράσεις, στις µονότονες επαναλήψεις των λέξεων και του ύφους, στην 

εισαγωγή µιας παράλογης ιδέας µε τη µορφή µιας γλωσσικά αποδεκτής 

πρότασης.  

 Τέλος, το κωµικό των χαρακτήρων συντίθεται από την κοινωνική 

ακαµψία, τον αυτοµατισµό, την ολική ή µερική άγνοια του εαυτού µας, την 

αφηρηµάδα και την ακοινωνικότητα.  

Το γέλιο, ως αντίδραση στο κωµικό, δεν είναι ούτε απόλυτα δίκαιο, 

ούτε απόλυτα καλό: "σηµαίνει" την αλαζονική επιβεβαίωση του χλευαστή και 

επιτελεί τιµωρητική και διορθωτική λειτουργία. Επιδρά, µε άλλα λόγια, ως το 

βασικό φάρµακο που καταστέλλει ή θεραπεύει τις κοινωνικά σχισµατικές 

τάσεις και προσαρµόζει τον καθένα στο κοινωνικό σύνολο. Η ανάλυση του 

γέλιου από αυτόν που γελά κρύβει κάποιο βαθµό απαισιοδοξίας: 

 "το γέλιο γεννάται όπως και ο αφρός αυτός.....είναι και αυτό αφρός µε 
 πολύ αλάτι. Και, όπως ο αφρός, λαµποκοπά. Είναι η ευθυµία. Ο  
 φιλόσοφος που την µαζεύει για να την δοκιµάσει βρίσκει κάποτε σε 
  µικρή ποσότητα του αφρού αυτού κάποια δόση πικρίας" 
(Bergson,   1901, 1965, σ.121).   
 
 Οι Zillmann & Cantor (1976), υπό την επίδραση των θεωριών της 

ανωτερότητας, αλλά και της κριτικής που ασκήθηκε σε αυτές, πρότειναν τη 

θεωρία της διάθεσης για το χιούµορ και την ευθυµία. Αναφορικά µε τη σχέση 

ευθυµίας και χιούµορ, υποστήριξαν ότι το χιούµορ αποτελεί κοµµάτι της 

ευθυµίας, ότι είναι µια ιδιαίτερη ερµηνεία που αποδίδει το άτοµο στο 
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συναίσθηµα της ευθυµίας που βιώνει. Ο βασικός πυρήνας της κριτικής των 

παραπάνω ερευνητών στις θεωρίες της ανωτερότητας, θεµελιώνεται στην 

έννοια του James (1890) για τον "εµπειρικό εαυτό", στη θεωρία των Wolff, 

Smith & Murray (1934) για τα "αντικείµενα δεσµού" και στην έννοια του 

Hyman (1942) για τις "οµάδες αναφοράς". Ειδικότερα, η κριτική τους 

σχετίζεται µε την άποψη ότι µπορεί να διασκεδάζουµε µε την υποτίµηση 

ανθρώπων, οµάδων ή πραγµάτων µε τα οποία δεν έχουµε δεσµούς ή δεν 

τρέφουµε καλή εκτίµηση για αυτά, αλλά η γελοιοποίηση των "δικών" µας 

αγαπηµένων ανθρώπων, οµάδων ή πραγµάτων δεν επιφέρει χιουµοριστικό 

αποτέλεσµα, γιατί θεωρείται υποτιµητική ή εξευτελιστική για τον ίδιο µας τον 

εαυτό.  

 Οι Zillmann & Cantor προέκτειναν την παραπάνω άποψη και 

πρότειναν ένα ερµηνευτικό µοντέλο για το χιούµορ, ευαίσθητο στις 

διαβαθµίσεις της συναισθηµατικής διάθεσης απέναντι σε ανθρώπους, οµάδες 

και αντικείµενα. Οι βασικές τους υποθέσεις είναι τέσσερις: 1) όσο εντονότερη 

είναι η αρνητική διάθεση προς τον υποτιµηµένο στόχο, τόσο µεγαλύτερη είναι 

η χιουµοριστική αντίδραση, 2) όσο εντονότερη είναι η θετική διάθεση προς 

τον υποτιµηµένο στόχο, τόσο µικρότερη είναι η χιουµοριστική αντίδραση, 3) 

όσο εντονότερη είναι η αρνητική διάθεση προς τον υποτιµητή, τόσο µικρότερη 

είναι η χιουµοριστική αντίδραση, και 4) όσο εντονότερη είναι η θετική διάθεση 

προς τον υποτιµητή, τόσο µεγαλύτερη είναι η χιουµοριστική αντίδραση. 

Επιπλέον, οι παραπάνω ερευνητές διεύρυναν και εφάρµοσαν το µοντέλο τους 

και για το συναίσθηµα της ευθυµίας, προτείνοντας υποθέσεις αντίστοιχες µε 

τις παραπάνω.  

2) Θεωρίες της σύγκρουσης 

 Στις γνωστικά προσανατολισµένες θεωρίες της σύγκρουσης ή της 

επίλυσης της ασυµφωνίας, η ασυµφωνία ή, διαφορετικά, το άτοπο 

(incongruity), κατά µια ευρύτερη έννοια, περιλαµβάνουν την αντιπαράθεση 

ιδεών ή καταστάσεων που εµπεριέχουν τα στοιχεία της έκπληξης, του 

απροσδόκητου, του παράλογου, του παράδοξου, της αποσύνδεσης (Foot, 

1991). Κυριότεροι εκπρόσωποι των θεωριών αυτών είναι ο Beattie, ο Kant και 

ο Schopenhauer.  Ο Beattie (1776, στους Berlyne, 1969 και Rothbart, 1976),  

ήταν ο πρώτος που έδωσε έµφαση στον όρο "ασυµφωνία" στη θεωρία του 
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για το γέλιο και το κωµικό. Για τον Beattie (1776), το γέλιο αναδύεται από τη 

θεώρηση δύο ή περισσότερων ανακριβών, αταίριαστων ή ασύµφωνων µερών 

ή καταστάσεων, τα οποία θεωρείται ότι είναι ενωµένα σε ένα σύνθετο όλο ή 

ότι έχουν µεταξύ τους µια αµοιβαία και παράξενη σχέση, τέτοια που ο νους να 

µπορεί να την παρατηρήσει. Ο Kant (1790, στους Berger, 1995α και Berlyne, 

1969), έκανε λόγο για το γέλιο ως ένα συναίσθηµα αναδυόµενο από την 

ξαφνική µεταµόρφωση µιας τεταµένης προσδοκίας σε κάτι ανούσιο, ως µια 

ειδική περίπτωση έκπληξης που προκύπτει επειδή αυτό που προσδοκάται 

αντικαθίσταται από κάτι µηδαµινό. Ακολούθως, ο Schopenhauer (1819, στους 

Berger, 1995α και Berlyne, 1969), εξέφρασε την άποψη ότι το γέλιο αναδύεται 

από την ξαφνική αντίληψη της ασυµφωνίας µεταξύ ενός αντικειµένου και µιας 

αφαιρετικής έννοιας στην οποία το αντικείµενο αυτό είχε αρχικά 

συµπεριληφθεί. 

 Πολύ αργότερα, ο Koestler (1964, στην Berger, 1995β), απέδωσε το 

χιούµορ, όπως και άλλες δηµιουργικές διανοητικές δραστηριότητες, στη διπλή 

σύνδεση (bisociation), δηλαδή, στην ταυτόχρονη αντίληψη µιας κατάστασης ή 

ενός γεγονότος σε δύο, συνήθως, ασύµφωνα, ασυµβίβαστα πλαίσια (π.χ. 

λογοπαίγνια). Η έννοια της διπλής σύνδεσης διαφέρει από αυτή της 

αµφισηµίας, ενώ µοιάζει περισσότερο µε την έννοια της ταλάντευσης µεταξύ 

δύο, συνήθως, ασυµβίβαστων πλαισίων. Η ταυτόχρονη νοητική πρόσληψη 

µιας ιδέας σε δύο ασύµφωνα πλαίσια οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό της, 

στην συνένωση της µε κάτι άλλο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται, για τον Koestler, η 

"ρίζα" του χιούµορ. 

 Στο πλαίσιο των θεωριών της επίλυσης της ασυµφωνίας, οι Wyer & 

Collins (1992) αναφέρουν, επιπλέον, την θεωρία του Suls (1972) για τον 

οποίο το χιούµορ και η κατανόηση των αστείων προσοµοιάζει µε την επίλυση 

προβληµάτων, όπου η κατανόηση είναι το ανάλογο της επίλυσης. Η 

διαδικασία της κατανόησης περιλαµβάνει δύο στάδια: 1) την αναγνώριση της 

ασυµφωνίας (της απόκλισης, δηλαδή, από το προσδοκώµενο) και 2) την 

επίλυση ή την κατανόηση της ασυµφωνίας. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει 

την επίγνωση ότι οι έννοιες που αρχικώς ενεργοποιήθηκαν για την ερµηνεία 

του αστείου είναι ανεπαρκείς. Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει την αναζήτηση 
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µιας εναλλακτικής οµάδας εννοιών, η οποία να επιτρέπει την συνολική 

κατανόηση της πληροφορίας, δηλαδή, τη χιουµοριστική της σύλληψη.   

 Η έννοια της ασυµφωνίας (οµοιότητα-διαφορά) αποτελεί, επίσης, για 

τον Nerhardt (1976), απαραίτητο συστατικό της αστειότητας και του γέλιου. 

Το θεωρητικό µοντέλο που πρότεινε ο παραπάνω ερευνητής περιλαµβάνει 

µια οµάδα 12 υποθέσεων η οποία καταλήγει στην βασική υπόθεση, ότι: η 

αστειότητα είναι µια λειτουργία της απόκλισης από το προσδοκώµενο. Όσο 

µεγαλύτερη, δηλαδή, είναι η απόκλιση ενός ερεθίσµατος από τις προσδοκίες 

µας, σε µία ή περισσότερες απόψεις-διαστάσεις, τόσο αστειότερο είναι το 

ερέθισµα. 

 Ο Berlyne (1969) αναφέρει, επίσης, τις θεωρίες εκείνες, όπου δίνεται 

έµφαση στην ασυµφωνία ανάµεσα σε συναισθηµατικές διαδικασίες, 

ασυµφωνία η οποία επιφέρει το γέλιο. Ειδικότερα, το γέλιο εκδηλώνεται, όταν 

µεταξύ ενός θετικού (αγάπη) και ενός αρνητικού - παρενοχλητικού (φόβου) 

συναισθήµατος, το δεύτερο ξαφνικά ξεπερνιέται ή εξαφανίζεται (Greig, 1923, 

στον Berlyne, 1969). Γέλιο, επίσης, εκδηλώνεται, όταν υπάρχει σύγκρουση ή 

ασυµφωνία µεταξύ της τάσης για δράση και της τάσης για απόσυρση -

"οπισθοχώρηση" (Menon, 1931, στον Berlyne, 1969), µεταξύ ενός 

δυσάρεστου, απογοητευτικού βιώµατος και της παιγνιώδους κατάστασης που 

το πλαισιώνει (Eastman, 1936, στον Berlyne, 1969). Επιπλέον, ο Berlyne 

(1969) αναφέρει τη θεωρία του Willman (1940) για το γέλιο και το χιούµορ. Ο 

Willman (1940) θεώρησε ότι το γέλιο εκδηλώνεται, όταν µια συνολική 

κατάσταση προξενεί έκπληξη, ταραχή ή τρόµο, αλλά συγχρόνως παρακινεί 

την ανταγωνιστική στάση της παιγνιώδους διάθεσης ή την αδιαφορία. Το 

χιούµορ, για τον Willman, είναι το αποτέλεσµα της ένωσης δύο αντιφατικών ή 

ασύµφωνων ιδεών, ένωση η οποία εκπληρώνεται, όταν: 1) οι δύο ιδέες έχουν 

σηµαντικά κοινά στοιχεία, 2) η µία εκ των δύο απλώς συµπεραίνει ή 

υπαινίσσεται την άλλη, ή 3) και οι δύο συµβαίνουν ταυτόχρονα στην 

πραγµατικότητα. Η ικανότητα των καταστάσεων, που αναµειγνύουν την 

έκπληξη ή τον τρόµο µε το παιγνιώδες, να προκαλούν το γέλιο εξηγείται βάσει 

της υπόθεσης ότι, όταν δύο αντιδράσεις αντιµάχονται, αυτή που τελικά 

υπερισχύει, ισχυροποιείται από το "αντίπαλο δέος", δηλαδή, από την 

παρουσία της αντίθετης προς αυτήν τάσης.  
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3) Θεωρίες της διέγερσης 

 Βασική υπόθεση των θεωριών της διέγερσης είναι ότι η εισαγωγή του 

χιούµορ επιφέρει µετρήσιµες αλλαγές στα επίπεδα της διέγερσης, αλλαγές 

που επιδρούν άµεσα στην εµπειρία της ευχαρίστησης και της διασκέδασης. 

Το χιούµορ συνδέεται µε τις διακυµάνσεις της διέγερσης µε δύο τρόπους. 

Πρώτον, εξυπηρετεί τη µείωση της διέγερσης, σε καταστάσεις όπου το άτοµο 

βρίσκεται ήδη σε ένα σχετικά υψηλό βαθµό διέγερσης (αποφόρτιση 

αρνητικών συναισθηµάτων σε καταστάσεις άγχους και ταραχής). ∆εύτερον, το 

ίδιο το χιούµορ είναι δυνατό να συνδεθεί µε µέτριες αυξήσεις της διέγερσης 

ακολουθούµενες από την ξαφνική της πτώση (Foot, 1991).  

 O Berlyne (1969) αποδίδει τη θεωρητική αυτή προσέγγιση: α) στον 

Descartes (1649), ο οποίος υποστήριξε ότι το γέλιο είναι το αποτέλεσµα της 

χαράς που βιώνουµε, όταν αγανακτισµένοι από κάποιο κακό, 

συνειδητοποιούµε ότι το κακό αυτό δεν µπορεί να µας βλάψει, β) στον Hartley 

(1749), ο οποίος είδε το γέλιο ως την έκφραση της ευχαρίστησης στον 

τερµατισµό της οδύνης ή του τρόµου, γ) στον Sully (1903) για τον οποίο το 

γέλιο σηµαίνει την ξαφνική εισαγωγή σε µια παιγνιώδη διάθεση, δ) στον Kline 

(1907), που θεώρησε ότι η χιουµοριστική διαδικασία ενέχει τη διάσπαση της 

ροής µιας σκέψης εξαιτίας του ξαφνικού θριάµβου των καλών και ευχάριστων 

αξιών, και ε) στον Gregory (1924), ο οποίος θεώρησε το συναίσθηµα της 

ανακούφισης ως τον πιο κοινό παράγοντα πρόκλησης του γέλιου.  

 Ο ίδιος ο Berlyne (1960,1969) ερµήνευσε το χιούµορ, βασιζόµενος 

στους λειτουργικούς παράγοντες της διέγερσης κατά τη χιουµοριστική 

κατάσταση, τους οποίους συνέδεσε µε την συµπεριφορά εξερεύνησης και την 

έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων. Ο όρος διέγερση 

αναφέρεται στη θέση της εσωτερικής κατάστασης ενός οργανισµού, 

αναφορικά µε τα επίπεδα ενεργοποίησης του σε ένα συνεχές, στο οποίο 

υπάρχει όλο το εύρος των καταστάσεων από τον βαθύ ύπνο ως την 

"φρενίτιδα". Η διέγερση είναι η ενδιάµεση µεταβλητή, που φαίνεται να 

µεσολαβεί ανάµεσα στο ερέθισµα και την αντίδραση του οργανισµού. Με τη 

συµπεριφορά εξερεύνησης παρακολουθείται και ελέγχεται η εισροή των 

ερεθισµάτων και ρυθµίζεται το επίπεδο διέγερσης του οργανισµού. Ο 

οργανισµός αναλαµβάνει εξερευνητική συµπεριφορά, όταν το επίπεδο 
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διέγερσής του, σε σχέση µε το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης, είναι χαµηλό. 

Όταν, αντίθετα είναι πολύ ψηλό, ο οργανισµός προσπαθεί να το µειώσει, 

αποσυρόµενος και µειώνοντας τα ερεθίσµατα. Οι χιουµοριστικές καταστάσεις 

περιλαµβάνουν παράγοντες που αναµένεται να αυξήσουν, να µειώσουν ή να 

διατηρήσουν σε µεσαία επίπεδα την διέγερση. Οι στιγµιαίες αλλαγές στα 

επίπεδα διέγερσης διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στον καθορισµό της 

ποιότητας και της έντασης των συναισθηµατικών εκδηλώσεων, στις 

χιουµοριστικές καταστάσεις (Berlyne, 1969, στον Godkewitsch, 1976).  

 Ο Berlyne υποστήριξε ότι, σε κάποιες χιουµοριστικές καταστάσεις, 

σηµειώνονται µέτριες αυξήσεις της διέγερσης, οι οποίες από µόνες τους 

προσφέρουν στον οργανισµό θετικές αµοιβές, χωρίς απαραίτητα να 

ακολουθούνται από µείωση της διέγερσης. Σε πολλές χιουµοριστικές 

καταστάσεις, µάλιστα, σηµειώνεται η λεγόµενη "ακµή της διέγερσης" (arousal 

jag). Η κορύφωση αυτή σχετίζεται µε µια αύξηση της διέγερσης που 

συνδέεται µε θετική αµοιβή και για το λόγο αυτό αναζητείται ενεργά από τον 

οργανισµό και αναφέρεται ως ευχάριστη ή διασκεδαστική και ως ενισχυτική 

των αντιδράσεων που την επιφέρουν. Στις καταστάσεις όπου η αύξηση της 

διέγερσης ακολουθείται από την πτώση της, η θετική ανταµοιβή εξηγείται 

βάσει της υπόθεσης, ότι οι συνθήκες υψηλής διέγερσης είναι ανεπιθύµητες 

για τον οργανισµό. Όταν, στις χιουµοριστικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται 

συγχρόνως, στοιχεία αύξησης και µείωσης της διέγερσης, τα οποία 

λειτουργούν ραγδαία, σε εναλλαγές σειράς, η θετική ανταµοιβή είναι 

δυσκολότερο να ερµηνευθεί. Οι παράγοντες των αστείων ή των κωµικών 

καταστάσεων που αυξάνουν τη διέγερση εξαρτώνται από "συλλεκτικές" 

µεταβλητές (έκπληξη, καινοφανές, ασυµφωνία, αµφισηµία, πολυπλοκότητα), 

οι οποίες δρουν ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες κινήτρων 

("συναισθηµατικές τάσεις", π.χ. επιθετικότητα, γενετήσια ορµή). Η µείωση της 

διέγερσης επέρχεται µε την ικανοποίηση της συναισθηµατικής τάσης / 

κινήτρου ή την επίτευξη της κατανόησης του χιουµοριστικού στοιχείου 

(Berlyne, 1969 * McGhee,1971). 

4) Η θεωρία του S. Freud 

 O Freud (1905, 1927) έκανε µια διάκριση µεταξύ του κωµικού, του 

ευφυολογήµατος (wit) και του χιούµορ, δίνοντας έµφαση στις γνωστικές, 
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βουλητικές και συναισθηµατικές πλευρές της αστειότητας, αντίστοιχα. Σε κάθε 

περίπτωση,  η αρχή εξοικονόµησης της ψυχικής ενέργειας διαδραµατίζει τον 

κεντρικό ρόλο στην παραγωγή της ευχαρίστησης. Ο όρος εξοικονόµηση 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει µια κατάσταση στην οποία κάποιος είναι 

προετοιµασµένος ή προσδοκά να κάνει µια ορισµένη δαπάνη και ανακαλύπτει 

ότι απαιτείται µια δαπάνη µικρότερη των προσδοκιών του. Οι συνθήκες, 

δηλαδή, που προκαλούν γέλιο συνεπάγονται την εξοικονόµηση πνευµατικής 

εργασίας: γελάµε για να αποφορτίσουµε την πνευµατική ενέργεια που µας 

έχει "περισσέψει".  

Το ευφυολόγηµα, δηλαδή τα αστεία, το παιχνίδι µε λέξεις ή µε ιδέες, 

επιφέρει ικανοποίηση που πηγάζει από την οικονoµία στις απωθήσεις. Στα 

σκόπιµα αστεία, στα οποία η έµφαση βρίσκεται στο περιεχόµενό τους που 

εξυπηρετεί επιθετικούς ή "άσεµνους" σκοπούς, η ευχαρίστηση οφείλεται στην 

προσωρινή έκφραση των απωθηµένων σεξουαλικών - επιθετικών ιδεών ή 

ενορµήσεων,  µέσω ενός κοινωνικά αποδεκτού αστείου. Στα αθώα αστεία, 

δηλαδή στα αστεία µε τα οποία γελάµε εξαιτίας της τεχνικής τους 

περισσότερο παρά του περιεχοµένου τους, η ευχαρίστηση επέρχεται µέσω 

της απαλλαγής µας από την συνήθη προσπάθεια διατήρησης ενός ηθικού, 

ορθολογικού τρόπου σκέψης.  

Η ικανοποίηση από το κωµικό πηγάζει από την οικονοµία στη σκέψη / 

στις αναπαραστάσεις: οι κωµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν ενός είδους 

αντίθεση µεταξύ κάποιου πράγµατος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

και κάποιου πράγµατος ασήµαντου,  ανάµεσα σε κάτι που αρµόζει σε έναν 

ενήλικα και σε κάτι παιδαριώδες, ή µεταξύ της αντίληψης για τον εαυτό µας 

και της αντίληψής µας για κάποιον άλλο. Η ευχαρίστηση είναι, εποµένως, η 

εξοικονόµηση σε αναπαραστάσεις ή σε επενδύσεις, εξοικονόµηση που 

συµβαίνει, επειδή ανακαλύπτουµε ότι από τις δύο αυτές αντίθετες πλευρές, η 

µία απαιτεί λιγότερο σοβαρή ή δύσκολη σκέψη από ό,τι η άλλη.  

Η ικανοποίηση που πηγάζει από το χιούµορ οφείλεται στην οικονοµία 

των συναισθηµάτων που επιτυγχάνεται µε την ελάττωση της σοβαρότητας 

µιας κατάστασης που διαφορετικά θα προξενούσε κάποιο έντονο, αρνητικό 

συναίσθηµα. 



 18

 Οι τεχνικές των αστείων (συµπύκνωση, πολλαπλή χρήση του ίδιου 

υλικού, διπλό νόηµα, µετατόπιση, παράδοξο, αναπαράσταση µε κάτι 

παρόµοιο ή µε το αντίθετο) µπορούν να παραλληλιστούν µε τον τρόπο 

σχηµατισµού των ονείρων. Στην ειδικότερη σύγκριση των τεχνικών του 

αστείου µε τους µηχανισµούς των ονείρων, διαπιστώνονται οµοιότητες και 

διαφορές. Πρώτον, όπως και τα όνειρα, τα αστεία κατάγονται από το 

ασυνείδητο: γεννιούνται µέσα µας ακούσια, οι τεχνικές τους, ακόµα και αν 

αναλαµβάνονται συνειδητά, είναι βασικά ασυνείδητες. Ωστόσο, οι µηχανισµοί 

των ονείρων είναι τέτοιοι που να κρύβεται η σηµασία τους. Αντίθετα, οι 

τεχνικές των αστείων πρέπει να επιτρέπουν στο αστείο να είναι κατανοητό, 

αλλιώς δεν είναι αστείο. Επίσης, τα αστεία είναι απαραίτητα κοινωνικά: κανείς 

δεν γελά µε τα δικά του αστεία, ενώ, αντίθετα ο ακροατής γελά, επειδή 

απαλλασσόµενος από την επεξεργασία της τεχνικής του αστείου, κερδίζει τη 

µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία σε ψυχική δαπάνη, εφόσον, βέβαια, οι 

απωθήσεις του µοιάζουν µε αυτές του αστειευόµενου. Επιπλέον, για την 

επίτευξη του γέλιου, η τεχνική του αστείου πρέπει να αποκόπτεται από την 

σηµασία του. Τέλος, τα αστεία πρέπει να είναι σύντοµα και να γίνονται εύκολα 

αντιληπτά, γιατί η διανοητική σκέψη "σκοτώνει" το αστείο (Freud 1905 * Kline, 

1977).  

 Το χιούµορ, όπως το κωµικό και τα αστεία, ενέχει κάτι το 

απελευθερωτικό. Το αστείο συνεισφέρει στο κωµικό µέσω του ασυνειδήτου. 

Με τον ίδιο τρόπο, το χιούµορ συνεισφέρει στο κωµικό µέσω του υπερεγώ. 

Το υπερεγώ προβάλλεται στο εγώ. Αυτό επιτρέπει στο εγώ να βλέπει τον 

"εαυτό" του, όπως αυτόν ενός µικρού παιδιού και, εποµένως να ανθίσταται 

στην βλοσυρότητα της πραγµατικότητας. Το χιούµορ συγκεντρώνει κάτι το 

µεγαλειώδες και το ανυψωτικό που δεν βρίσκεται στους άλλους δύο τρόπους 

απόκτησης ευχαρίστησης από διανοητική δραστηριότητα (κωµικό, αστεία). 

∆ηλώνει τον θρίαµβο του εγώ και της αρχής της ευχαρίστησης: 

"Το µεγαλείο του χιούµορ έγκειται, ξεκάθαρα, στον θρίαµβο  
του ναρκισσισµού, στη νικηφόρο βεβαίωση του άτρωτου του εγώ.  
Το εγώ αρνείται να καταβληθεί από τις προκλήσεις  
της πραγµατικότητας....επιµένει ότι δεν µπορεί να πληγωθεί  
από τα τραύµατα του εξωτερικού κόσµου....ότι τα τραύµατα αυτά  
δεν είναι τίποτε άλλο από ευκαιρίες απόκτησης ευχαρίστησης"  
(Freud, 1927, 1961, σελ. 162).  
5) Θεωρίες της Μορφής 
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 Στη θεωρία της Μορφής (Gestalt theory) το χιούµορ παρουσιάζεται ως 

µια αντιληπτική διαδικασία. Στο πρίσµα της θεωρίας αυτής, η έµφαση δίνεται 

στη δοµή των αστείων. Ο Maier (1932), θεµελιωτής της Gestalt θεωρίας για 

το χιούµορ, υπογράµµισε τις έννοιες της ξαφνικής αλλαγής και της 

αντικειµενικότητας. Η ξαφνική αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο µε τον οποίο 

συχνά "βλέπουµε" ή ερµηνεύουµε ένα αστείο: µια αλλαγή στην πρόσληψη του 

νοήµατος των επιµέρους στοιχείων επιφέρει απότοµη αναδόµηση και αλλαγή 

στην ερµηνεία του "όλου".  Το στοιχείο του ξαφνικού, του απροσδόκητου στον 

τρόπο µε τον οποίο συµβαίνει η αναδόµηση αυτή αποτελεί ουσιώδη 

παράγοντα της χιουµοριστικής εµπειρίας. Η αντικειµενικότητα είναι, επίσης, 

ουσιώδης στη χιουµοριστική εµπειρία: το χιούµορ διατηρείται µόνο όταν δεν 

ταυτιζόµαστε µε τις µορφές, όταν δεν εµπλέκονται άµεσα τα συναισθήµατά 

µας. Οι δύο παραπάνω έννοιες είναι χαρακτηριστικές των διαδικασιών της 

παραγωγικής σκέψης, συνολικά. Η ουσία του κωµικού πρέπει, σύµφωνα µε 

τον Maier, να αποµονωθεί και να αναζητηθεί στις υποθέσεις και στην λογική 

που ενσωµατώνεται αποκλειστικά στις χιουµοριστικές καταστάσεις, στις 

οποίες οι µορφές δεν µπορούν να ληφθούν σοβαρά, ούτε να κριθούν µε 

κριτήρια εφαρµόσιµα και υπό άλλες συνθήκες. Με άλλα λόγια, η λογική 

"πίσω" από την χιουµοριστική κατάσταση είναι µοναδική, ενώ η λογική της 

παραγωγικής σκέψης παρουσιάζει συνέπεια και συνοχή µε την συνολική 

ατοµική εµπειρία  (Berlyne, 1969 * McGhee,1971).  

 Ο Bateson (1953, 1969, στους Berger, 1995β και Berlyne, 1969),  υπό 

την επίδραση των απόψεων του Maier, παροµοίασε την αντίληψη του αστείου 

µε τις αλλαγές που συµβαίνουν στο φαινόµενο της µορφής και του φόντου, 

δηλαδή µε την ξαφνική πρόσληψη ενός στοιχείου που προηγουµένως ανήκε 

στο φόντο ως κρίσιµο στοιχείο της µορφής. Επίσης, πρότεινε ότι το χιούµορ 

και το γέλιο συνδέονται µε τα λογικά παράδοξα. Η παρουσία και η αποδοχή 

των παράδοξων στο χιούµορ βρίσκεται σε αντίθεση µε την "ακαµψία" της 

λογικής και, συνεπώς, οδηγεί στην ελευθερία, γεγονός που εξηγεί τη 

θεραπευτική ιδιότητα που απέδωσε ο Bateson στο χιούµορ. 

 

  

Περίληψη. 
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 Το κωµικό (η ταυτότητα των χιουµοριστικών καταστάσεων) 

υποστηρίζεται ότι έλκει την καταγωγή του από πολλές και ποιοτικά 

διαφορετικές πηγές: 1) την αδυναµία / αποτυχία των άλλων και τη φευγαλέα 

αίσθηση της δικής µας ανωτερότητας, 2) τις αντιθέσεις, το αταίριαστο και το 

άτοπο των ιδεών ή των συναισθηµάτων που δρα παραβιάζοντας προσδοκίες 

και κανόνες, 3) τις µετρήσιµες αλλαγές (µείωση-αύξηση) στα επίπεδα της 

διέγερσης του οργανισµού, 4) την αρχή εξοικονόµησης της ψυχικής ενέργειας 

και την αντίσταση του εγώ στο "καταβλητέο" της πραγµατικότητας, 5) την 

ξαφνική αλλαγή της αντίληψης του "όλου", της µορφής ή την αποδοχή του 

παράδοξου.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Αναπτυξιακές θεωρήσεις του χιούµορ 
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 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά κάποιες από τις 

προσεγγίσεις που έδωσαν έµφαση στην αναπτυξιακή πορεία του χιούµορ και 

της χιουµοριστικής αντίδρασης, κυρίως, κατά τη νηπιακή και την παιδική 

ηλικία. Ειδικότερα, θα περιγραφούν: 1) οι ψυχαναλυτικές απόψεις και 2) οι 

γνωστικά προσανατολισµένες θεωρίες. Οι τελευταίες, στην πλειονότητά τους, 

πηγάζουν από την προαναφερθείσα θεωρία της ασυµφωνίας και της 

επίλυσής της. Τέλος, θα αναφερθούν οι απόψεις σχετικά µε την κοινωνική 

υπόσταση του χιούµορ, στην παιδική ηλικία. 

 Α. Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις 

Ο McGhee (1971) περιέγραψε τις µεταφροϋδικές θεωρήσεις σχετικά µε 

το παιδικό χιούµορ. Στις θεωρήσεις αυτές, η έµφαση δίνεται όχι τόσο στην 

αρχή εξοικονόµησης της ψυχικής ενέργειας, όσο: α) στον παράγοντα της 

αποφόρτισης, στο γεγονός, δηλαδή, ότι η αποφόρτιση που επιτελείται µέσω 

του χιούµορ είναι υπό τον έλεγχο του εγώ και β) στην έννοια της 

παλινδρόµησης προς την αίσθηση της βρεφικής παντοδυναµίας. O Kris 

(1938, στον McGhee, 1971), υπογράµµισε τη σηµασία της κυριαρχίας 

(mastery). Υποστήριξε ότι απαραίτητη συνθήκη για να βιωθεί κάτι ως κωµικό 

είναι η προηγούµενη εγκαθίδρυσή του και η κυριαρχία πάνω σε αυτό: µια 

κίνηση θα φανεί αστεία σε ένα παιδί µόνο αν το ίδιο έχει κατακτήσει την 

εκτέλεσή της και, παροµοίως, µια λανθασµένη σκέψη θα προκαλέσει το γέλιο 

µόνο αν ο τρόπος σκέψης που τη χαρακτηρίζει έχει πλήρως εγκαθιδρυθεί.  

 Η Wolfenstein  (1954, στον McGhee, 1971),  απέδωσε, επίσης, 

σηµαντικό ρόλο στην έννοια της κυριαρχίας στο παιδικό χιούµορ, 

υπογραµµίζοντας, παράλληλα, την απαραίτητη διάκριση που πρέπει να 

γίνεται µεταξύ των εισαγόµενων από τα παιδιά αστείων και των αστείων που 

εισάγονται από ενήλικες. Η παραπάνω ερευνήτρια θεώρησε ως βασικό 

κίνητρο του παιδικού χιούµορ την αποφόρτιση του άγχους και τη στιγµιαία 

ανακούφιση από το συναίσθηµα της µαταίωσης. Η φαντασία και η χρήση των 

φαντασιώσεων παίζουν ουσιώδεις ρόλους: υποκαθιστούν κάτι µη πραγµατικό 

ως πραγµατικό, µετατρέπουν την εκπλήρωση µιας επιθυµίας σε κάτι γελοίο. 

Καθώς αυξάνεται η παιδική επίγνωση των περιορισµών σχετικά µε τις 

επιθετικές και τις σεξουαλικές ενορµήσεις, τα παιδιά, συγχρόνως µε την 
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ανάπτυξη εσωτερικών απαγορεύσεων, µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα 

αστεία ως "επιτρεπτά" µέσα έκφρασης των ενορµήσεών τους.  

 Ο Grotjahn (1957, στον McGhee, 1971),  υποστήριξε ότι τα παιδιά 

προσλαµβάνουν µια κατάσταση ως κωµική, όταν έχουν κατακτήσει τον 

έλεγχο των σωµατικών τους κινήσεων και την ευχαρίστηση που επιφέρεται 

µέσω αυτών. Για παράδειγµα, ένα παιδί γελάει, όταν αισθάνεται ανώτερο από 

κάποιο άλλο, όταν, µε άλλα λόγια, κατανοεί το λάθος µιας κίνησης και µπορεί, 

εποµένως, να την κρίνει ως αστεία.   

 Ο Helmers (1965, στον McGhee, 1971),  σε συµφωνία µε τις θεωρίες 

που έδωσαν έµφαση στην έννοια της κυριαρχίας, υποστήριξε, παράλληλα, ότι 

τα στοιχεία του παράδοξου ή της ανοησίας στα παιδικά αστεία στοχεύουν, 

ουσιαστικά, στην επιβεβαίωση ότι ο κόσµος είναι οργανωµένος µε τάξη: η 

παιδική ανακούφιση που πηγάζει από το ακλόνητο της τάξης του κόσµου 

εκφράζεται µέσω του γέλιου. Το στοιχείο αυτό υπερτερεί στο παιδικό γέλιο 

µέχρι τα 12 χρόνια. Επιπλέον, η αστειότητα των επιθετικών καταστάσεων 

πηγάζει, κατά τον Helmers (1965), από την παιδική επίγνωση του 

φανταστικού των καταστάσεων αυτών. Το (υγιές) παιδί γελάει π.χ. µε τον 

ήρωα ο οποίος καταπλακώνεται από έναν βράχο, µόνο και µόνο επειδή 

γνωρίζει / προσδοκά ότι ο ήρωας θα βγει, τελικά, αλώβητος από το χτύπηµα.  

 Τέλος, ο Levine (1967, στον McGhee, 1971), θεώρησε ότι το παιδικό 

παιχνίδι, το γέλιο και το χιούµορ είναι αδιαχώριστα: ένα παιδί δεν γίνεται να 

διακατέχεται από παιγνιώδη διάθεση χωρίς να γελά, ούτε να κάνει χιούµορ 

χωρίς να διακατέχεται από παιγνιώδη διάθεση. Το χιούµορ και το παιχνίδι 

αποτελούν, για τα παιδιά, ένα µέσο έκφρασης της ελευθερίας τους από την 

πραγµατικότητα, τις έγνοιες και τα προβλήµατά της. 

 Β. Γνωστικές προσεγγίσεις 

 Ο McGhee (1971), εµφανώς επηρεασµένος από τη θεωρία του 

Piaget, ανέπτυξε τη θεωρητική του θέση σχετικά µε το γνωστικό, όπως το 

ονόµασε, χιούµορ. Αναφερόµενος στο γνωστικό χιούµορ εννοεί τον τύπο του 

χιούµορ που βασίζεται πρωταρχικά σε µια παραβίαση των προσδοκιών που 

το άτοµο έχει αναφορικά µε τις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών απόψεων 

του περιβάλλοντός του. Σύµφωνα µε τον McGhee, προκειµένου η παραβίαση 

µιας προσδοκίας να γίνει αντιληπτή και να βιωθεί ως χιουµοριστική, αυτό που 
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βασικά προαπαιτείται δεν είναι απλώς η αναγνώριση του διαφορετικού ή του 

καινοφανούς του ερεθίσµατος, αλλά η ικανότητα του παιδιού να 

αντιλαµβάνεται ένα ερέθισµα όχι µόνο ως διαφορετικό, αλλά και ως 

ανακριβές, ως ασύµφωνο µε την προηγούµενη εµπειρία του. Πρόκειται για τη 

µετατροπή της ευχαρίστησης, που (αρχικά) πηγάζει από την ικανότητα της 

ενσωµάτωσης νέων ερεθισµάτων σε ήδη υπάρχουσες δοµές, στη 

χιουµοριστική ευχαρίστηση που βιώνεται όταν η προγενέστερη αφοµοιωτική 

διαδικασία συνοδεύεται, επιπλέον, από την συνειδητοποίηση του 

"ασύµφωνου", του "παράδοξου", του "αντίστροφου", του "λάθους" στοιχείου 

στο ερέθισµα. Αυτό που, ουσιαστικά, υπογραµµίζεται στη χιουµοριστική 

εµπειρία σχετίζεται µε την αφοµοίωση στο επίπεδο της φαντασίας (fantasy 

assimilation) ως ένα επίπεδο "υψηλότερο", δηλαδή, µεταγενέστερο 

αναπτυξιακά της αφοµοίωσης στο επίπεδο της πραγµατικότητας (reality 

assimilation). Το παιδί αντιλαµβάνεται την παραβίαση των προσδοκιών του 

ως αστεία, όταν έχει ήδη αποκτήσει µια αρκετά σταθερή, εννοιολογική 

"εικόνα" του πραγµατικού κόσµου. Τότε αφοµοιώνει την ανεπιβεβαίωτη 

προσδοκία του ως ένα παιχνίδι  µε την πραγµατικότητα, ως κάτι που δεν θα 

µπορούσε να συµβεί παρά µόνο σε φανταστικό επίπεδο. Η ευχαρίστηση που 

παράγεται από την επιτυχία του παιδιού στην αναγνώριση της φύσης των 

παραβιάσεων της πραγµατικότητας εκδηλώνεται µε τη µορφή του γέλιου. 

Πριν από την ηλικία των επτά χρόνων (στο στάδιο της προ-ενεργητικής 

νόησης), η λογική δεν διαδραµατίζει κανένα ρόλο στην αναγνώριση της 

ασυµφωνίας των  χιουµοριστικών  ερεθισµάτων: το παιδί γελά, επειδή 

ανακαλύπτει το "λάθος", την ανακρίβεια του ερεθίσµατος αναφορικά µε την 

προηγούµενη εµπειρία του. Με την κατάκτηση της λογικής σκέψης (των 

συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών, κατά τον Piaget), το παιδί βρίσκει µια νέα 

πηγή χιούµορ στη θεώρηση των παραβιάσεων της λογικής σχέσης µεταξύ 

των στοιχείων ενός ερεθίσµατος / µιας κατάστασης (McGhee, 1971). 

 Επιπλέον, σύµφωνα µε τον παραπάνω ερευνητή (McGhee, 1974), 

είναι δυσκολότερο για ένα παιδί να δηµιουργήσει ένα αστείο απ' ό,τι να 

αναγνωρίσει την χιουµοριστική βάση, την αστειότητα ενός ήδη 

δηµιουργηµένου αστείου και να γελάσει µε αυτό. Η αναγνώριση ενός 

δεδοµένου αστείου ως τέτοιο και η παραγωγή ενός ατοµικού αστείου 
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ακολουθούν αύξουσα πορεία στον χρόνο: η αναγνώριση, ως ευκολότερη, 

προηγείται της παραγωγής του αστείου. Οι δύο παραπάνω ικανότητες 

φαίνεται να κατακτώνται στο στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών, 

εποµένως, οι δοµές του σταδίου αυτού µεσολαβούν στη διαδικασία της 

αναγνώρισης και της παραγωγής των αστείων. Ωστόσο, η παιδική ικανότητα 

της λεκτικής διατύπωσης και της σύλληψης των απαραίτητων, των 

προαπαιτούµενων στοιχείων, προκειµένου κάτι να είναι αστείο δεν αποτελεί 

απαραίτητη συνθήκη για την παραγωγή και την εισαγωγή των αστείων από τα 

παιδιά. Βρέθηκε ότι τα εφτάχρονα παιδιά είναι ικανά να µάθουν να παράγουν 

ένα αστείο βάσει ενός παραδείγµατος, µιας δοσµένης φόρµας αστείου που 

έχουν ακούσει. Με άλλα λόγια, τα παιδιά είναι ικανά να παράγουν ένα λεκτικό 

αστείο, χωρίς απαραίτητα, να µπορούν να δικαιολογήσουν ή να διατυπώσουν 

µε λέξεις την αστειότητά του. 

 Η Rothbart (1976), σε δύο πειραµατικές µελέτες, µε παιδιά ηλικίας από 

41/2 έως 6 ετών, διερεύνησε την σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση της 

ασυµφωνίας (συγκεκριµένα, του θετικού συναισθήµατος προς ένα ασύµφωνο 

ερέθισµα) και την ατοµική προσπάθεια για την επίλυσή της. Βασιζόµενη στα 

ευρήµατα των ερευνών αυτών, συζήτησε την παραπάνω άποψη του McGhee 

(1971) σχετικά µε την αφοµοίωση στο επίπεδο της φαντασίας και την 

χιουµοριστική πρόσληψη της ασυµφωνίας ενός ερεθίσµατος ή της 

παραβίασης µιας προσδοκίας.  

 Η Rothbart υποστήριξε ότι είναι πιθανό να γελάµε µε ασυµφωνίες που 

συµβαίνουν στην πραγµατικότητα (καθηµερινή ζωή) ή που δεν επιδέχονται 

επίλυση, όπου δεν εµπλέκεται, εποµένως, η φαντασία µε την έννοια του µη 

πραγµατικού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο καθοριστικότερος ρόλος φαίνεται να 

διαδραµατίζεται από το παιγνιώδες πλαίσιο, την παιγνιώδη, χιουµοριστική 

στάση και το µήνυµα "είναι απλώς για πλάκα". Η αφοµοίωση στο επίπεδο της 

φαντασίας αποτελεί, συνεπώς, µια µόνο περίπτωση χιουµοριστικής 

πρόσληψης της ανεπίλυτης ασυµφωνίας.  

 Επιπλέον, παρόλο που, µε σκοπό να καταλάβουµε ένα αστείο, 

επιλύουµε ένα ή περισσότερα ασύµφωνα στοιχεία του, ωστόσο συχνά, 

παραµένουν στο αστείο κάποιες επιπρόσθετες ασυµφωνίες ή διαφορές µε 

την πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, η ανάληψη της επίλυσης προβληµάτων, 
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στο πλαίσιο των αστείων, µπορεί να εµπλέκει την επίλυση µιας ασυµφωνίας 

σε ένα επίπεδο του αστείου, αλλά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να αναστέλλει τις 

ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, επιφέροντας απόλαυση που παράγεται 

ακριβώς από τις ασυµφωνίες που έχουν παραµείνει άλυτες. Ουσιώδης 

συνθήκη της απόλαυσης αυτής είναι να µην ερµηνεύονται οι ασυµφωνίες ως 

προβλήµατα προς επίλυση, αλλά ως κάτι που αποσκοπεί στο παιχνίδι, την 

διασκέδαση, την πλάκα (Rothbart, 1976). 

 Ο Shultz (1976) συνόψισε τις θεωρητικές θέσεις και τα ερευνητικά 

ευρήµατα σχετικά µε τις γνωστικές πλευρές της οντογενετικής ανάπτυξης του 

χιούµορ. Τα βασικά ερωτήµατα που έθεσε ήταν: 1) ποιες γνωστικές 

διαδικασίες εµπλέκονται στην εκτίµηση του χιούµορ; 2) ποια είναι η σχέση 

ανάµεσα στα δοµικά χαρακτηριστικά των διαφόρων µορφών του χιούµορ και 

σε αυτές τις γνωστικές διαδικασίες; 3) πώς αναπτύσσονται στον χρόνο οι 

παραπάνω γνωστικές διαδικασίες; 4) ποια είναι η σχέση µεταξύ των αλλαγών 

σε αυτές τις γνωστικές διαδικασίες και των γενικότερων αλλαγών στην 

γνωστική ανάπτυξη; 

 Ο Shultz υποστήριξε ότι η έννοια της ασυµφωνίας και της επίλυσής της 

έχει εξαιρετική ευρετική αξία,  παρόλο που θεώρησε ότι θα ήταν υπερβολικό 

να υποστηριχθεί ότι η διαδικασία επίλυσης της ασυµφωνίας υπάρχει σε όλα 

τα χιουµοριστικά παραδείγµατα. Συνοπτικά, υποστήριξε - παραθέτοντας 

σχετικές έρευνες -  ότι η θεωρία της ασυµφωνίας και της επίλυσής της είναι 

εξαιρετικά χρήσιµη στην κατανόηση της δοµής (του υλικού των αστείων), της 

πρόσληψης / εκτίµησης και της δηµιουργίας / κατασκευής του χιούµορ και 

των αστείων. Αναφορικά µε την χιουµοριστική αντίδραση καθ�αυτή, θεώρησε 

τις έννοιες της ευχαρίστησης και της διέγερσης ως ενδιάµεσες µεταβλητές: η 

ανακάλυψη της ασυµφωνίας στο αστείο αυξάνει την διέγερση, η επίλυσή της 

µειώνει την διέγερση. Το συναίσθηµα της ευχαρίστησης που πηγάζει από το 

χιούµορ, ενδεχοµένως, εντείνεται από το απότοµο µε το οποίο συµβαίνει η 

ακολουθία της εγκαθίδρυσης (εισαγωγή, αύξηση, µείωση) της διέγερσης.  

 Πώς αναπτύσσονται οι γνωστικές διαδικασίες της εκτίµησης και της 

επίλυσης της ασυµφωνίας, στο χιούµορ; Ο Shultz (1976) έκρινε ότι η 

αναπτυξιακή πορεία που προτάθηκε από τον Freud (1905) σχετικά µε την 

ψυχογένεση του χιούµορ υποστηρίζεται από ορισµένα ευρήµατα. Πρόκειται 
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για µια πορεία από το παιχνίδι, τους παράδοξους και χωρίς νόηµα 

συνδυασµούς λέξεων ή ιδεών (όπου η εκτίµηση της "γνήσιας" ασυµφωνίας 

δεν ενέχει την ανάγκη επίλυσης), στα καλαµπούρια (jesting) (όπου, λόγω των 

εξωτερικών πιέσεων για την επιστράτευση της λογικής, εµπλέκεται η τεχνική 

των αστείων και η ασυµφωνία έχει εξηγήσιµο ή επιλύσιµο νόηµα) και στους 

αστεϊσµούς (joking) (όπου το χιούµορ είναι εµπρόθετο, εξυπηρετεί 

σεξουαλικά ή επιθετικά κίνητρα και η αλλαγή που σηµειώνεται συγκριτικά µε 

τα παραπάνω στάδια σχετίζεται µε το περιεχόµενο περισσότερο, παρά µε την 

δοµή των αστείων). Πρόκειται, εν ολίγοις, για µια πορεία από την ανάπτυξη 

της εκτίµησης της "γνήσιας" / ανεπίλυτης ασυµφωνίας στην ανάπτυξη της 

επίλυσής της. 

 Οι Shultz & Horibe (1974) εξέτασαν πειραµατικά την παραπάνω 

πορεία  από την ανεπίλυτη στην επιλύσιµη ασυµφωνία στα λεκτικά αστεία, σε 

παιδιά ηλικίας 6, 8, 10 και 12 χρόνων.  Στα παιδιά παρουσιάστηκαν αστεία 

χωρίς τροποποίηση και αστεία τα οποία είχαν υποστεί συστηµατικές 

τροποποιήσεις, δηλαδή, είχε αφαιρεθεί από αυτά είτε το ασύµφωνο τµήµα, 

είτε το τµήµα της επίλυσης της ασυµφωνίας. Μια συστηµατική προτίµηση για 

τα αστεία που δεν είχαν υποστεί καµία τροποποίηση, έναντι αυτών από τα 

οποία είχε αφαιρεθεί το τµήµα επίλυσης της ασυµφωνίας, θα ήταν ενδεικτική 

της παιδικής εκτίµησης των "επιλύσιµων" τµηµάτων του αστείου. Αντίστοιχα, 

µια προτίµηση για τα αστεία από τα οποία είχε αφαιρεθεί το επιλύσιµο τµήµα, 

έναντι αυτών από τα οποία είχε αφαιρεθεί το ασύµφωνο τµήµα, θα δήλωνε 

την παιδική εκτίµηση της ασυµφωνίας στα αστεία. Συνοπτικά, βρέθηκε ότι τα 

παιδιά µετά το 8ο έτος της ηλικίας τους προτιµούσαν (έκριναν ως 

αστειότερες) είτε τις αρχικές, ατροποποίητες µορφές των αστείων, είτε τα 

αστεία από τα οποία είχε αφαιρεθεί το επιλύσιµο τµήµα του αστείου. 

Αντίθετα, στα 6χρονα παιδιά δεν βρέθηκε διαφορά στην προτίµηση ανάµεσα 

στα αρχικά αστεία και στα αστεία από τα οποία έλειπε το επιλύσιµο τµήµα, 

ενώ έκριναν τις δύο αυτές µορφές αστειότερες από ό,τι εκείνες στις οποίες 

έλειπε το στοιχείο της ασυµφωνίας. Συµπερασµατικά, τα νεαρότερα παιδιά 

εκτιµούσαν την ασυµφωνία, αλλά όχι την επίλυσή της, ενώ τα µεγαλύτερα 

παιδιά εκτιµούσαν και τα δύο δοµικά τµήµατα των αστείων ( επιλύσιµη 

ασυµφωνία). Η ηλικιακή µετάβαση που συµβαίνει µεταξύ του 6ου και του 8ου 
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έτους είναι ενδεικτική, σύµφωνα µε τους Shultz & Horibe, της συµπόρευσής 

της µε την ανάπτυξη που σηµειώνεται κατά το στάδιο των συγκεκριµένων 

νοητικών ενεργειών. Η προηγούµενη -χρονικά- προτίµηση προς την "γνήσια", 

ανεπίλυτη ασυµφωνία είναι ενδεικτική, αντίστοιχα, του σταδίου της προ-

ενεργητικής νόησης.  

 Οι Pien & Rothbart (1976) εξέτασαν πειραµατικά και τελικά απέρριψαν 

την άποψη των Shultz & Horibe (1974) και Shultz (1976) αναφορικά µε την 

µετάβαση από τη "γνήσια" ασυµφωνία στην επιλύσιµη ασυµφωνία. 

Ειδικότερα, µε το πείραµά τους θέλησαν να εξετάσουν την πιθανότητα ότι τα 

4-χρονα ή 5-χρονα παιδιά είναι ικανά να επιλύουν τα στοιχεία της 

ασυµφωνίας και να θεωρούν αστειότερη την επιλύσιµη από τη "γνήσια" 

ασυµφωνία, δεδοµένου ότι θα έχουν να "αντιµετωπίσουν" απλό, κατάλληλο 

για την ηλικία τους και χωρίς γλωσσικές αµφισηµίες χιουµοριστικό υλικό (π.χ. 

κινούµενα σχέδια). Το πειραµατικό υλικό που παρουσιάστηκε στα παιδιά 

ήταν κινούµενα σχέδια (µε τροποποίηση, δηλαδή, χωρίς το επιλύσιµο τµήµα 

των ασύµφωνων στοιχείων και χωρίς τροποποίηση, δηλαδή, στην αυθεντική 

τους µορφή). 

 Τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι ακόµα και τα 

νεαρότερα παιδιά έχουν το κίνητρο και την ικανότητα επίλυσης των απλών 

µορφών ασυµφωνίας και, επιπλέον, κατανοούν και εκτιµούν τόσο την 

ασυµφωνία καθ� αυτή, όσο και την επίλυσή της.  Εξάλλου, όπως ανέφεραν οι 

Pien & Rothbart, το χιούµορ των µεγαλύτερων παιδιών (11-12 χρόνων), αλλά 

και το ενήλικο χιούµορ δεν χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από την επίλυση της 

ασυµφωνίας, αλλά και από την εκτίµηση της "γνήσιας", ανεπίλυτης 

ασυµφωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η επίλυση είναι άσχετη µε την 

χιουµοριστική πρόσληψη ενός ερεθίσµατος ή µιας κατάστασης, ενώ ο 

παράγοντας της διέγερσης, τα στοιχεία της εµπροθεσιµότητας του αστείου ή 

της επιθετικότητας που υποδηλώνεται µέσω αυτού φαίνεται να 

διαδραµατίζουν το δραστικότερο ρόλο. Συµπερασµατικά, οι Pien & Rothbart 

κατέληξαν ότι τα παιδιά και οι ενήλικοι παρουσιάζουν ουσιαστικές οµοιότητες 

στην εκτίµηση των αστείων και των χιουµοριστικών καταστάσεων. 

 Ο McGhee (1976) εξέτασε πειραµατικά την αρχή της ασυµφωνίας και 

της επίλυσής της, σε παιδιά από 6 έως 11 περίπου ετών. Στην έρευνά του 
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υπήρχαν αστεία βασισµένα σε ειδικές έννοιες, η απόκτηση των οποίων 

τοποθετείται χρονικά στο στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών: στις 

έννοιες της διατήρησης και της ταξινόµησης. Υποθετικά, ένα παιδί του 

προηγούµενου σταδίου (της προ-ενεργητικής νόησης) δεν µπορεί να 

κατανοήσει τα παραπάνω αστεία (συγκεκριµένα, την παραβίαση των 

παραπάνω εννοιών σε αυτά), να αντιληφθεί, δηλαδή, την αστειότητά τους, 

αφού δεν έχει ακόµα αναπτύξει τις κατάλληλες γνωστικές ικανότητες. 

Αντίθετα, ένα παιδί του σταδίου των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών 

αναµένεται να µπορεί να κρίνει τα παραπάνω αστεία ως τέτοια. Επιπλέον, η 

πρόσληψη της αστειότητας θα είναι µέγιστη, λίγο µετά την εγκαθίδρυση των 

εννοιών της διατήρησης και της ταξινόµησης, όταν, δηλαδή, τα αστεία θα 

µπορούν να "ταξινοµηθούν" στις πρόσφατα αναπτυγµένες δοµές των 

παραπάνω εννοιών. Με την παγίωση της εγκαθίδρυσης των εννοιών αυτών, 

τα αστεία προοδευτικά αναµένεται να "χάνουν" την αστειότητά τους για το 

παιδί.  

 Συνοπτικά, τα ευρήµατα της έρευνας του McGhee επαλήθευσαν τις 

παραπάνω υποθέσεις και έδειξαν ότι, εφόσον τα ασύµφωνα / άτοπα στοιχεία 

του ερεθίσµατος ή µιας κατάστασης συµβαίνουν εντός ενός θετικού πλαισίου, 

ο οργανισµός αντλεί ευχαρίστηση από την επίτευξη της γνωστικής κυριαρχίας 

του πάνω στα ασύµφωνα αυτά δεδοµένα, από το γεγονός, δηλαδή, ότι 

"βγάζει νόηµα" από την ασυµφωνία και την αφοµοιώνει στις ήδη υπάρχουσες 

γνωστικές δοµές. Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής, επιπλέον, επαλήθευσαν 

κάποια άλλα ευρήµατα (αναφορικά µε τη βρεφική προσοχή, την παιδική 

επίλυση προβληµάτων και το παιδικό χιούµορ), σύµφωνα µε τα οποία η 

ευχαρίστηση µεγιστοποιείται, όταν η αφοµοιωτική διαδικασία ενέχει αρχικά, 

µια σχετική δυσκολία.  

 Ο McGhee, κρίνοντας τη µεθοδολογία που ακολούθησε και 

συζητώντας τα ευρήµατα της ερευνάς του, συµπέρανε ότι η παρουσία ενός 

χαλαρού πλαισίου, όπου οι δέκτες των αστείων µπορούν να εκφράσουν 

ελεύθερα τα συναισθήµατά τους, χωρίς να πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για 

αυτά, κρίθηκε ουσιώδης στην επίτευξη της χιουµοριστικής απόλαυσης.  

 Σε µια µελέτη περίπτωσης, οι Johnson & Mervis (1997) συνέλεξαν 

δεδοµένα από την πρώιµη γλωσσική παραγωγή ενός αγοριού, τα οποία 
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χρησιµοποίησαν στην αναφορά τους για τις πρωταρχικές παρουσιάσεις του 

λεκτικού χιούµορ από το αγόρι αυτό, την περίοδο από τον 15ο έως τον 30ο 

µήνα της ηλικίας του. Οι βασικοί στόχοι της έρευνάς τους ήταν οι εξής: 1) να 

ερευνήσουν τους τύπους του λεκτικού χιούµορ, στον χρόνο της µελέτης, 2) να 

εξετάσουν την σχέση µεταξύ της ανάδυσης του συµβολικού παιχνιδιού, της 

κυριαρχίας πάνω στις έννοιες (conceptual mastery) και της πρώιµης 

ανάδυσης του λεκτικού χιούµορ και 3) να ερευνήσουν το ρόλο των 

παιγνιωδών σηµάτων στην παραγωγή, αλλά και στην ερµηνεία του χιούµορ.  

 Οι τύποι των παραγόµενων αστείων ήταν οι εξής: 1) αστεία στα οποία 

εσκεµµένα αποδιδόταν ασύµφωνη ονοµασία σε ένα οικείο αντικείµενο, 2) 

αστεία στα οποία εσκεµµένα αποδιδόταν ασύµφωνη συµπεριφορά ή  

λειτουργία σε ένα οικείο πρόσωπο ή αντικείµενο και 3) παιχνίδια µε τις λέξεις 

(παραγωγή λέξεων χωρίς νόηµα, ασυµφωνία σχετική µε παραβιάσεις των 

φωνολογικών ή µορφολογικών κανόνων). Οι παραπάνω τύποι αστείων 

παρουσιάστηκαν, στον χρόνο της µελέτης, µε την σειρά που αναφέρονται. Το 

σηµείο κορύφωσης των αστείων της απόδοσης ασύµφωνης ονοµασίας ήταν 

περίπου στον 16ο µήνα και των αστείων απόδοσης της ασύµφωνης 

συµπεριφοράς περίπου στον 23ο µήνα. Τα παιχνίδια µε τις λέξεις 

παρουσιάστηκαν προς το τέλος (από τον 24ο µήνα και µετά) και κρίθηκε ότι 

είναι και τα πιο σύνθετα, αφού απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο µεταγλωσσικής 

επίγνωσης. 

 Ως προς την σχέση λεκτικού χιούµορ και συµβολικού παιχνιδιού, οι 

Johnson & Mervis ενίσχυσαν την υπόθεση ότι η ανάδυση του συµβολικού 

παιχνιδιού αποτελεί πρόδροµο της παραγωγής λεκτικών αστείων που 

εµπεριέχουν στοιχεία ασυµφωνίας. Η ανάληψη του συµβολικού παιχνιδιού 

προηγήθηκε (περίπου ένα µήνα) και σηµείωσε την κορύφωσή του νωρίτερα 

από ό,τι η παραγωγή των λεκτικών αστείων.  Η κατάκτηση των εννοιών, 

προσδιοριζόµενη βάσει του χρόνου που παρήλθε µεταξύ της πρώτης 

εκφοράς µιας λέξης και  του πρώτου λάθους σχετικά µε την χρήση της, ή/και 

της πρώτης φοράς που η λέξη αυτή χρησιµοποιήθηκε στο αστείο, βρέθηκε 

ότι, επίσης, αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της παραγωγής λεκτικών 

αστείων.  
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 Τα παιγνιώδη σήµατα δεν βρέθηκε ότι ήταν απαραίτητα προκειµένου 

το παιδί να ερµηνεύσει χιουµοριστικά µια κατάσταση. Η χιουµοριστική 

ερµηνεία µπορούσε να αποδοθεί σε µια κατάσταση, χωρίς την συνοδεία 

παιγνιώδους σηµατοδότησης, ή να µην αποδοθεί, παρόλη την παρουσία 

παιγνιωδών νύξεων. Η προηγούµενη γνώση σχετικά µε το αστείο φάνηκε ότι 

είναι σηµαντικός διαµεσολαβητικός παράγοντας. Τα παιγνιώδη σήµατα των 

άλλων (γέλιο, χαµόγελο) σε ένα ακούσιο λεκτικό "αστείο" του παιδιού βρέθηκε 

ότι παρέχουν το πλαίσιο για την ανάδυση των λεκτικών αστείων, 

διευκολύνουν, δηλαδή, την παραγωγή τους (Johnson & Mervis,1997). 

 Γ. Κοινωνικές διαστάσεις 

 Ο Chapman (1976) και οι Foot & Chapman (1976)  ανέφεραν και 

συζήτησαν τον σχεδιασµό και τα ευρήµατα µιας σειράς πειραµατικών 

ερευνών που διεξήγαγαν σχετικά µε την κοινωνική διάσταση του χιούµορ και 

συγκεκριµένα, µε την εκδήλωση και τις κοινωνικές λειτουργίες του 

χιουµοριστικού γέλιου. Πρόκειται για έρευνες µε λεπτοµερή σχεδιασµό και 

ποικίλες µετρήσεις στον παιδικό πληθυσµό (σε παιδιά σχολικής ηλικίας, 6-11, 

περίπου, ετών). Για λόγους συντοµίας, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα 

κυριότερα σηµεία των ευρηµάτων τους και των θέσεων που προκύπτουν από 

αυτά και όχι την πειραµατική τους µεθοδολογία, η παρουσίαση της οποίας θα 

ήταν πέρα από τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου. 

 Ο Chapman (1976) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι κοινωνικές 

πλευρές µιας κατάστασης αποτελούν κρίσιµους καθοριστικούς παράγοντες 

για την εκδήλωση του χιουµοριστικού χαµόγελου και γέλιου. Η παρουσία και 

µόνο ενός δεύτερου προσώπου - συντρόφου δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη 

για την προαγωγή του γέλιου του παιδιού. Η βλεµµατική επαφή παιδιού και 

συντρόφου µπορεί, ωστόσο, να είναι καθοριστική. Στην ακρόαση του ίδιου 

χιουµοριστικού υλικού, παρουσιάστηκαν µεγάλες διαφορές στο παιδικό 

χαµόγελο και γέλιο, αναφορικά µε το αν κάποιος σύντροφος ήταν παρών, τί 

ρόλο διαδραµάτιζε ο σύντροφος αυτός και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του προς 

το παιδί και το χιουµοριστικό υλικό. Ειδικότερα, αναδείχτηκαν ως ουσιώδη τα 

παρακάτω γνωρίσµατα στην παρουσία και την αντίδραση του συντρόφου: 1) 

η χρονική διάρκεια του γέλιου και του χαµόγελού του, 2) η χρονική διάρκεια 

της βλεµµατικής επαφής του µε το παιδί, 3) το αν άκουγε ή δεν άκουγε το 
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χιουµοριστικό υλικό, 4) η εγγύτητά του µε το υποκείµενο, 5) το αν ο 

προσανατολισµός της θέσης του, στον χώρο, ήταν ή όχι ο ίδιος µε εκείνον του 

παιδιού και 6) το αν παρείσδυε ή όχι στον σωµατικό / ψυχολογικό χώρο του 

υποκειµένου (π.χ. άγγιγµα του υποκειµένου). 

 Το γέλιο βρέθηκε ότι επιτελεί δύο βασικές κοινωνικές λειτουργίες 

(Chapman, 1976): 1) λειτουργεί ως "ασφαλιστική δικλείδα" σε περιπτώσεις 

υπερβολικής κοινωνικής διέγερσης, 2) ανακουφίζει ποικίλες µορφές 

διεγέρσεων µε κοινωνικά αποδεκτό και "ακίνδυνο" για τους άλλους τρόπο.  Η 

δυνατότητα µετάδοσης πληροφοριών και προσέλκυσης της προσοχής µέσω 

του γέλιου συµπληρώνουν τις δύο παραπάνω  λειτουργίες. Η κοινωνική 

διέγερση που δοµείται µέσω της ψυχολογικής παρουσίας των άλλων, των 

κοινωνικών σηµατοδοτήσεων και ποικίλων άλλων διαπροσωπικών 

παραγόντων είναι δυνατό να αγγίξει ανεπιθύµητες / ανυπόφορες αναλογίες, 

στις καθηµερινές επαφές. Ο χιουµοριστικός "χρωµατισµός" των 

αλληλεπιδράσεων, ωστόσο, παρακινεί την εκδήλωση του γέλιου, γεγονός 

που επιτρέπει την απόσυρση της προσοχής από τους συντρόφους: η 

στιγµιαία µείωση της παρουσίας των συντρόφων από το ψυχολογικό 

περιβάλλον του ατόµου επιφέρει ανακούφιση της υπερβολικής κοινωνικής 

διέγερσης. Η διέγερση που σχετίζεται µε το χιούµορ ανακουφίζεται µε την 

εκδήλωση του γέλιου. Οι παρατηρήσεις της συµπεριφοράς των παιδιών που 

είναι αντιµέτωπα µε ένα χιουµοριστικό υλικό δείχνουν σαφώς ότι οι κοινωνικές 

νύξεις του περιβάλλοντος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την 

προαγωγή αλλαγών στη διέγερση, κατά τη διάρκεια µιας χιουµοριστικής 

εµπειρίας. 

 Η θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση των Foot & Chapman (1976) 

επικεντρώθηκε περισσότερο στις διαπροσωπικές αντιδράσεις µεταξύ των 

παιδιών παρά στην αντίδραση προς το χιουµοριστικό υλικό καθ' αυτό. Ο 

ορισµός των αντιδράσεων αυτών δεν περιορίστηκε στην εκδήλωση γέλιου και 

χαµόγελου, αλλά και στη βλεµµατική επαφή, τη φυσική εγγύτητα, τη θέση στο 

χώρο και την στάση του σώµατος. Τα χιουµοριστικά ερεθίσµατα (προβολή 

κινουµένων σχεδίων) εισήχθησαν, σε δύο επιµέρους έρευνές τους, ως 

"όχηµα" για τη δηµιουργία ενός ευχάριστου κλίµατος στο οποίο, τα παιδιά 

είναι πιθανό να εκδηλώσουν µια ποικιλία αλληλεπιδραστικών συµπεριφορών, 
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συµπεριλαµβανοµένων του χαµόγελου και του γέλιου και όχι µε σκοπό τον 

καθορισµό του τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί να γελά. Οι µετρήσεις τους 

αφορούσαν, περιληπτικά, στα εξής: 1) παρουσία-απουσία του πειραµατιστή, 

2) παρουσία-απουσία ενός συντρόφου (ενός άλλου παιδιού), 3) φυσική 

εγγύτητα των παιδιών µεταξύ τους ή µε τον πειραµατιστή και 4) προβολή του 

χιουµοριστικού υλικού µε ή χωρίς ήχο. 

 Τα ευρήµατα των δύο παραπάνω ερευνών έδειξαν τα εξής: 1) η 

παρουσία ενός άλλου παιδιού, του ίδιου ή του αντίθετου φύλου µε αυτό του 

υποκειµένου, προήγαγε την εκδήλωση του χαµόγελου και του γέλιου, 2) τα 

κορίτσια γελούσαν και χαµογελούσαν περισσότερο, όταν µαζί τους ήταν 

παρόντα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια, 3) η απόσταση (µεγαλύτερη του ενός 

µέτρου) των παιδιών µεταξύ τους ή / και µε τον πειραµατιστή δεν άσκησε 

συστηµατική επίδραση στις παιδικές αντιδράσεις, 4) τα παιδιά γέλασαν 

περισσότερο µε το άηχο υλικό, ενώ η εκδήλωση του παιδικού χαµόγελου δεν 

διαφοροποιήθηκε βάσει της παρουσίας ή όχι του ήχου στο υλικό και 5) τα 

παιδιά είχαν την τάση να λαµβάνουν τις νύξεις σχετικά µε την καταλληλότητα 

της συµπεριφοράς τους, στην δεδοµένη κατάσταση, από τον ενήλικο 

(πειραµατιστή) - όταν εκείνος ήταν παρών.  

 Κοινό συµπέρασµα των παραπάνω ερευνητών (Chapman, 1976 * Foot 

& Chapman, 1976) είναι ότι το "χιουµοριστικό" γέλιο αποτελεί µια σηµαντική, 

κοινωνική συµπεριφορά. Επίσης, ότι µια συστηµατική µελέτη για το χιούµορ 

δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί αν δεν περιλάβει τις παραµέτρους που 

αφορούν στις κοινωνικές διαστάσεις του.  

 

Περίληψη. 

 Η ανάπτυξη του χιούµορ (ειδικότερα, η εκτίµηση και η κατανόησή του) 

υποστηρίζεται ότι εµπεριέχει µια πορεία από την αφοµοίωση στο επίπεδο της 

πραγµατικότητας στην αφοµοίωση στο επίπεδο της φαντασίας, από τη 

γνωστική πρόσληψη της ασυµφωνίας στην επίλυσή της, από το συµβολικό 

παιχνίδι και τη γλωσσική κατάκτηση στην παραγωγή των πρώιµων λεκτικών 

αστείων. Εναλλακτικά, πρόκειται για µια εξελικτική πορεία "εξοπλισµένη"             

εξαρχής µε την ικανότητα πρόσληψης και επίλυσης της ασυµφωνίας (όπου 

και αν αυτή µπορεί να επιδεχτεί επίλυση). Η χιουµοριστική αντίδραση 
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(χαµόγελο, γέλιο) φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε κοινωνικές 

παραµέτρους σχετιζόµενες, κυρίως, µε το πλαίσιο και τα µεταµηνύµατα (τις 

νύξεις του πλαισίου).  

1.3. Αστεϊσµοί: κοινωνικές - ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 
 Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποιες από τις 

ανθρωπολογικές έρευνες σχετικά µε: 1) τη συµπεριφορά, τον ορισµό, και τα 

προτεινόµενα σχήµατα ανάλυσης του αστεϊσµού, 2) τη σχέση των 

προσώπων ή των οµάδων που εµπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις αστεϊσµού 

και 3) τις λειτουργίες που πολλές από τις παρακάτω θεωρίες υποστηρίζουν 

ότι επιτελούν οι δραστηριότητες και οι σχέσεις αστεϊσµού, στις κοινωνίες, 

όπου µελετήθηκαν.  
 Ο Radcliffe-Brown (1940) σε µια πρωτοποριακή, θεµατολογικά και 

χρονικά, εργασία σχετικά µε τις "σχέσεις αστεϊσµού" (joking relationships), η 

οποία άσκησε ισχυρή επιρροή σε µεταγενέστερους µελετητές, πρότεινε τον 

ορισµό των σχέσεων αυτών, βασιζόµενος σε παρατηρήσεις του, κυρίως στην 

Αφρική, αλλά  και σε µελέτες στην Ασία, στην Ωκεανία και τη Βόρεια Αµερική. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Radcliffe-Brown ο όρος "σχέση αστεϊσµού" 

αναφέρεται σε:  

 "..µια σχέση µεταξύ δύο προσώπων στην οποία στο ένα από αυτά 
 εθιµοτυπικά επιτρέπεται και, σε ορισµένες περιπτώσεις, απαιτείται  να 
 πειράζει ή να κοροϊδεύει το άλλο, από το οποίο, αντίστοιχα, απαιτείται
 να µην προσβάλλεται" (Radcliffe-Brown, 1940, σελ. 195). 
 
Η παραπάνω σχέση διακρίνεται σε δύο είδη: την συµµετρική και την 

ασύµµετρη. Στην συµµετρική σχέση, καθένα από τα δύο πρόσωπα 

επιτρέπεται ή απαιτείται να πειράζει ή να κοροϊδεύει το άλλο. Στην ασύµµετρη 

σχέση, το πρόσωπο που δέχεται το αστείο αντιδρά µε καλή διάθεση και 

χωρίς να το ανταποδίδει. Εναλλακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις, ο ένας από 

τους δύο πειράζει τον άλλον όσο επιθυµεί, ενώ δέχεται από αυτόν 

πειράγµατα ως απάντηση, αλλά σε πολύ µικρό βαθµό. Παρατηρούνται 

ποικίλες µορφές των σχέσεων αυτών στις διαφορετικές κοινωνίες στις οποίες 

εκδηλώνονται. Σε ορισµένες περιπτώσεις, για παράδειγµα, τα αστεία είναι 

µόνο λεκτικά, ενώ σε άλλες εµπεριέχουν άσεµνα στοιχεία, ή στοιχεία άγριου 

παιχνιδιού.  
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 Σύµφωνα µε τον Radcliffe-Brown, η σχέση αστεϊσµού είναι ένας 

περίεργος συνδυασµός φιλικής και ανταγωνιστικής διάθεσης. Για την 

ακρίβεια, πρόκειται για µια σχέση επιτρεπόµενης ασέβειας, στην οποία 

διακρίνονται στοιχεία αληθινής φιλίας και συγχρόνως προσποιητής 

εχθρότητας. Συνεπώς, η ολοκλήρωση µίας θεωρίας σχετικά µε την σχέση 

αυτή προϋποθέτει, σύµφωνα µε τον παραπάνω ερευνητή, τον παραλληλισµό 

και την συµπόρευσή της µε µια θεωρία για τη δοµή των κοινωνικών σχέσεων. 

Πιο ειδικά, απαιτεί την συµπόρευση µε µια θεωρία για τον ρόλο που 

διαδραµατίζει ο σεβασµός που επιδεικνύεται σε πρόσωπα, πράγµατα, ιδέες 

και σύµβολα στη διατήρηση της δοµής. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται 

λεπτοµερής εξέταση των κοινωνικών δοµών, προκειµένου οι συγκεκριµένες 

µορφές που λαµβάνει η σχέση αστεϊσµού σε µια κοινωνία και οι περιπτώσεις 

στις οποίες εκδηλώνεται η σχέση αυτή να κατανοηθούν ως µέρη ενός µε 

συνέπεια ορισµένου κοινωνικού συστήµατος. 

 Για την ανάλυση των σχέσεων αστεϊσµού µε την παραπάνω 

προϋπόθεση, ο Radcliffe-Brown µελέτησε τις σχέσεις συγγένειας που 

δηµιουργούνται µέσω του γάµου και τις σχέσεις µεταξύ δύο φυλών.  Στην 

ανάλυση του, υιοθέτησε δύο όρους: τον κοινωνικό σύνδεσµο (social 

conjuction) και τον κοινωνικό διαχωρισµό (social disjunction). Ο κοινωνικός 

σύνδεσµος απαιτεί την αποφυγή των συγκρούσεων. Ο κοινωνικός 

διαχωρισµός συνεπάγεται την απόκλιση των ενδιαφερόντων των µελών µιας 

κοινωνικής οµάδας και, εποµένως, την πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης ή 

εχθρότητας. Η εγκαθίδρυση της σχέσης αστεϊσµού αποτελεί έναν από τους 

τρόπους µε τους οποίους είναι εφικτό σε µια κοινωνική σχέση που συνδυάζει 

στοιχεία κοινωνικού συνδέσµου και διαχωρισµού να διατηρεί τάξη και 

σταθερότητα στη µορφή της.  

 Ειδικότερα, ο παιγνιώδης ανταγωνισµός, που επιδεικνύεται στα αστεία 

ή τα πειράγµατα, επιτελεί διπλή λειτουργία αναφορικά µε τα δύο ουσιώδη 

στοιχεία του συνδέσµου και του διαχωρισµού που συνυπάρχουν στην 

κοινωνική σχέση: 1) µε τη σταθερή επανάληψη µε την οποία εκδηλώνεται 

αποτελεί για τα µέλη των οµάδων µια συνεχή έκφραση ή υπενθύµιση του 

κοινωνικού διαχωρισµού µεταξύ τους και 2) µέσω της φιλίας που αποτρέπει 
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την προσβολή, προλαµβάνει την επικείµενη εκδήλωση σοβαρής εχθρότητας, 

διατηρώντας έτσι το στοιχείο του κοινωνικού συνδέσµου.  

 Ο Radcliffe-Brown υποστηρίζει ότι, όταν εγκαθιδρύεται µια σχέση 

αστεϊσµού δεν αναγνωρίζεται απλά η διάκριση µεταξύ δύο κοινωνικών 

οµάδων, συγγενών ή φυλών, αλλά επιπλέον δίνεται έµφαση στη διάκριση 

αυτή.  Ειδικότερα, η σχέση αστεϊσµού εγκαθιδρύει µια ειδική µορφή 

συµµαχίας µεταξύ φυλών ή και οικογενειών που συγγενεύουν µέσω ενός 

γάµου. Η συµµαχία αυτή συγκροτεί έναν τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται ένα 

προσδιορισµένο και σταθερό σύστηµα κοινωνικής συµπεριφοράς στο οποίο 

τα στοιχεία του συνδέσµου και του διαχωρισµού διατηρούνται και 

συνδυάζονται µεταξύ τους. Ο παραπάνω µελετητής αναφέρει, επίσης, άλλου 

τύπου συµµαχίες που εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς µε αυτούς των 

σχέσεων αστεϊσµού, όπως την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών, την 

ανταλλαγή ονοµάτων, τον γάµο µεταξύ των µελών δύο οµάδων και την 

αδελφοποίηση. 

 Ο Lundberg (1969) και, ακολούθως ο Traylor (1973) και ο Duncan 

(1985) επηρεάστηκαν από την θεωρία του Radcliffe-Brown (1940) την οποία 

υιοθέτησαν και "µετέφεραν" ερευνητικά, σε επαγγελµατικούς χώρους. 

Επικεντρώθηκαν στις διαπροσωπικές πλευρές της δραστηριότητας του 

αστεϊσµού, ανάµεσα στα µέλη µικρών οµάδων, σε εργασιακά περιβάλλοντα 

(σε ένα συνεργείο, σε µία οµάδα εξόρυξης πετρελαίου και σε δύο 

επιχειρήσεις, αντίστοιχα). Στις έρευνές τους, πρότειναν ένα σχήµα ανάλυσης 

της δραστηριότητας των αστεϊσµών που επικεντρώθηκε στην ανάλυση της 

οµάδας και του κοινωνικού συστήµατος. Το σχήµα αυτό περιλάµβανε τους 

εξής όρους: 1) το πρόσωπο που εισάγει το αστείο, 2) τον στόχο, δηλαδή το 

πρόσωπο στο οποίο λέγεται το αστείο, το οποίο µπορεί να αποτελεί ή όχι και 

το επίκεντρο του αστείου, δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο κατευθύνεται το 

αστείο, και 3) το κοινό, δηλαδή, τα µέλη της οµάδας, εκτός του προσώπου 

που εισάγει το αστείο, του στόχου και του επίκεντρου, που ακούν και 

βλέπουν τη δραστηριότητα του αστεϊσµού. Το σχήµα αυτό, συνοπτικά, 

απαντά στην εξής ερώτηση: ποιος αρχίζει τον αστεϊσµό, σε ποιον 

απευθύνεται, σε ποιον αναφέρεται, ποιοι παρευρίσκονται και ποιο είναι το 

αποτέλεσµα της δραστηριότητας. Το παραπάνω σχήµα αποτελεί για τον 
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Traylor έναν δείκτη, ένα "ευρετήριο" του σεβασµού και των τρόπων επίδειξης 

και διαχείρισής του µεταξύ των µελών των µικρών οµάδων.  

 Ο Lundberg κατέληξε στα εξής ευρήµατα: 1) οι ενδοοµαδικοί αστεϊσµοί 

γίνονται αποδεκτοί και, ενδεχοµένως, ενθαρρύνονται από το επίκεντρο, 2) οι 

διοµαδικοί αστεϊσµοί είναι ανεκτοί, αν είναι παρούσα η οµάδα του προσώπου 

που εισάγει το αστείο, αλλά όχι αν είναι παρούσα η οµάδα του επίκεντρου, 3) 

αν το κοινό αποτελεί την οµάδα του επίκεντρου και όχι του προσώπου που 

εισάγει το αστείο, ή / και αν το πρόσωπο που εισάγει το αστείο ανήκει σε 

χαµηλότερη βαθµίδα από αυτή του επίκεντρου, τότε το αστείο "δεν είναι 

αστείο", 4) τα πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια ή σε παρόµοια / κοντινή 

βαθµίδα διασκεδάζουν περισσότερο µε τους αστεϊσµούς, και 5) αν τα 

πρόσωπα που αποτελούν το επίκεντρο του αστείου ανήκουν σε χαµηλή 

βαθµίδα, δεν ανταποδίδουν, συνήθως, το αστείο σε πρόσωπα υψηλότερης 

βαθµίδας, ακόµα και αν το κοινό περιλαµβάνει πρόσωπα της δικής τους 

οµάδας. Οι Traylor και Duncan, επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήµατα σχετικά 

µε την βαθµίδα και το κύρος των προσώπων αναφορικά µε την θέση 

εργασίας τους και κατέληξαν σε ευρήµατα παρόµοια µε τα παραπάνω. 

 Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα ευρήµατα των ερευνών αυτών 

είναι, ότι, στα πλαίσια των σταθερών, ανθρώπινων οργανώσεων, οι αστεϊσµοί 

που κατευθύνονται σε πρόσωπα εξυπηρετούν µια κοινωνική λειτουργία. Η 

λειτουργία αυτή σχετίζεται µε τον προσδιορισµό και τον επαναπροσδιορισµό 

της διαφοροποίησης των κοινωνικών οµάδων, την ενθάρρυνση της κατάταξης 

των προσώπων σε θέσεις / βαθµίδες εντός και µεταξύ των κοινωνικών 

οµάδων και την αποσαφήνιση του κύρους µιας οµάδας έναντι µιας άλλης 

(Duncan, 1985 * Lundberg, 1969 * Traylor, 1973). 

 Ενδεικτική των παραπάνω σχηµάτων ανάλυσης (Duncan, 1985 * 

Lundberg, 1969 * Traylor, 1973) και της επίδρασης του µοντέλου του 

Radcliffe-Brown (1940) είναι και η έρευνα των Derks & Berkowitz (1989), οι 

οποίοι ασχολήθηκαν µε το πώς κάποιες πλευρές µιας κοινωνικής κατάστασης 

επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται και αντιδρούν 

προς το πρόσωπο που εισάγει ένα αστείο. Σε µία δοκιµασία συµπλήρωσης 

µιας ιστορίας χειρίστηκαν τις εξής βασικές µεταβλητές: αστειευόµενος (φύλο), 

κοινό (γνωστοί-άγνωστοι µεταξύ τους),  περιεχόµενο του αστείου ("βρώµικο" 



 37

ή "αθώο"), περιβάλλον (χώρος εργασίας-πάρτι) και αποτέλεσµα (γέλιο ή όχι). 

Επιπλέον, µε µια σειρά επιθέτων τα υποκείµενα έκριναν πόσο καλά 

περιέγραφε τον αστειευόµενο  κάθε ένα από τα επίθετα αυτά. Συνοπτικά, 

βρέθηκε ότι το φύλο του αστειευόµενου, η σύνθεση του κοινού και το είδος 

του κοινωνικού περιβάλλοντος άσκησαν µικρή, αλλά πολύπλοκη επιρροή. Οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες της κοινωνικής κατάστασης του αστεϊσµού ήταν 

το γέλιο και το περιεχόµενο του αστείου. Ειδικότερα, η εκδήλωση γέλιου και 

τα "αθώα" αστεία  έτειναν να καταλήγουν σε συνοχή και σε δεσµούς µεταξύ 

κοινού και αστειευόµενου. Αντίθετα, η µη εκδήλωση γέλιου και τα "βρώµικα" 

αστεία οδηγούσαν σε επιθετικότητα και σε διαχωρισµό κοινού-αστειευόµενου. 

Οι Derks & Berkowitz συµπέραναν ότι το χιούµορ / τα αστεία αποτελούν 

εργαλεία για κοινωνική σύγκρουση, αλλά και για κοινωνικό έλεγχο και, 

επίσης, ότι το κοινωνικό αποτέλεσµα του χιούµορ µπορεί να είναι είτε 

κοινωνικός διαχωρισµός (επιθετικότητα), είτε κοινωνικός σύνδεσµος. 

 Η επίδραση της θεωρίας του Radcliffe-Brown (1940) φαίνεται, επίσης, 

στην έρευνα της Schlegel (1979). Η Schlegel παρατήρησε τους Ινδιάνους της 

φυλής Hopi, στην Αριζόνα, και υποστήριξε ότι οι εγκαθιδρυµένες 

δραστηριότητες του αστεϊσµού αποτελούν ένα µέσο έκφρασης της 

σύγκρουσης που πηγάζει από τον ανταγωνισµό µεταξύ των φύλων 

(συγκεκριµένα, στις σχέσεις µεταξύ των συζύγων και αδελφών), ο οποίος 

εµπεριέχεται στις δοµές οργάνωσης της οικογένειας, στην φυλή αυτή. 

Ειδικότερα, οι αστεϊσµοί αποτελούν µία ασφαλή και ελεγχόµενη µορφή 

έκφρασης του ανταγωνισµού αυτού. Η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση που 

λαµβάνουν τα πρόσωπα παρατηρώντας ή και εφαρµόζοντας τους αστεϊσµούς 

οφείλεται, ακριβώς, στην ασφάλεια και στον έλεγχο της εκτέλεσής τους, αλλά 

και στο αποτέλεσµα που επιφέρουν, δηλαδή, τη βελτίωση της συγκρουσιακής 

κατάστασης / σχέσης.     

 Η βασική ερµηνεία του Radcliffe-Brown (1940) για την κοινωνική 

λειτουργία που επιτελούν οι εγκαθιδρυµένες σχέσεις αστεϊσµού άσκησε 

έντονη επίδραση και σε µελέτες που έχουν, κυρίως, γλωσσολογική θεµατική - 

στις οποίες θα αναφερθούµε συνολικά παρακάτω. Αξίζει, όµως, στο σηµείο 

αυτό να αναφέρουµε την έρευνα του McGivney (1993) που είναι ιδιαίτερα 

ενδεικτική της επίδρασης αυτής. Ο McGivney µελέτησε τις συγγενικές σχέσεις 
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στην Mijikenda της Κένυας, αναφορικά µε το σεβασµό και τους αστεϊσµούς 

που εκδηλώνονται στις σχέσεις αυτές µέσω της γλώσσας. Παρατήρησε ότι ο 

πληθυντικός αριθµός χρησιµοποιείται µεταξύ των συγγενών που οφείλουν να 

σέβονται ο ένας τον άλλον (γονείς-παιδιά), ενώ η χρήση του ενικού αριθµού 

επιβάλλεται µεταξύ των συγγενών που οφείλουν να αστειεύονται ο ένας µε 

τον άλλον (παππούδες-εγγόνια, συνοµήλικοι, ξαδέλφια). Συµπέρανε, ότι η 

χρήση του ενικού ή του πληθυντικού αριθµού στην συνοµιλία αποτελεί ένα 

µέσο πρωταρχικής, γλωσσολογικής σηµατοδότησης, επιβεβαίωσης και 

ισχυροποίησης των κοινωνικών δοµών και των κανόνων, στο καθηµερινό, 

µικρο-κοινωνικό επίπεδο. 

 Ο Kennedy (1970) έκρινε ότι το λειτουργικό µοντέλο του Radcliffe-

Brown (1940), µε άλλα λόγια, η θεωρία της αποφυγής των συγκρούσεων, 

όπως την ονόµασε, και όσα θεωρητικά µοντέλα επακολούθησαν µε ελάχιστη 

ή καθόλου τροποποίηση ως προς το βασικό της πυρήνα, είναι 

απλουστευτικά, δεν είναι δυνατό να γενικευτούν και δεν εξηγούν επαρκώς τις 

σχέσεις αστεϊσµού. Ο παραπάνω ερευνητής παρατήρησε τις σχέσεις 

αστεϊσµού µεταξύ των Ινδιάνων της φυλής Tarahumara του βορείου Μεξικού, 

υποστήριξε, ότι οι σχέσεις αστεϊσµού µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα ως 

ένας τύπος παιχνιδιού. Στην ανάλυση του δόθηκε έµφαση στις θετικές 

αµοιβές της κοινωνικότητας που εµπεριέχεται στις σχέσεις αστεϊσµού και όχι 

στις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού ελέγχου και της αποφυγής µιας 

επικείµενης σύγκρουσης.   

 Πιο ειδικά, ο Kennedy πρότεινε την εξής υπόθεση: η εγκαθίδρυση των 

σχέσεων αστεϊσµού αποτελεί ουσιαστικά µια δοµηµένη µορφή ψυχαγωγίας, 

χαρακτηριστική σε µη εγγράµµατες κοινωνίες, όπου απουσιάζουν οι 

θεσµοποιηµένες µορφές του δράµατος (κωµωδία) και του χιούµορ. 

Υιοθετώντας την υπόθεση αυτή, ο Kennedy υποστηρίζει ότι η αποφυγή της 

σύγκρουσης - όπως παρουσιάζεται από τον Radcliffe-Brown (1940) - ή οι 

λειτουργίες της κάθαρσης - όπως παρουσιάζονται από άλλες θεωρίες - 

αποτελούν επιφαινόµενα και όχι κίνητρα ή αιτίες για την εγκαθίδρυση των 

σχέσεων αστεϊσµού σε µια κοινωνία. Η βασική αιτία της εγκαθίδρυσης των 

σχέσεων αστεϊσµού είναι, για τον Kennedy, οι θετικές αµοιβές της ευφορίας 

και της χαράς που προσφέρονται µέσω της κωµωδίας και του γέλιου. 
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Ο Kennedy (1970) παραλληλίζει τη δραστηριότητα του αστεϊσµού µε 

αυτή του παιχνιδιού και παρατηρεί ότι η πρώτη πληροί τα κριτήρια της 

δεύτερης. Τα κριτήρια του παιχνιδιού εξάγει, µεταξύ άλλων, από τις µελέτες 

των Huizinga ([1938], 1989) και Caillois (1955). Συγκεκριµένα, η 

δραστηριότητα του αστεϊσµού συγκεντρώνει τις παρατηρήσιµες ιδιότητες του 

γέλιου, της ευθυµίας και της χαράς, και τυπικά, λαµβάνει χώρα σε ένα 

πλαίσιο, όπου πολλές από τις σταθερές της καθηµερινότητας έχουν 

ανασταλεί ή υποστεί αξιοσηµείωτη µεταβολή και, όπου ισχύουν διαφορετικοί 

κανόνες συµπεριφοράς.  

 Ειδικότερα, ο Kennedy υποστηρίζει πως η συµπεριφορά που 

επιδεικνύεται σε µια σχέση αστεϊσµού πληροί τα κριτήρια του παιχνιδιού 

αναφορικά µε τις συνθήκες που απαιτούνται για την επίτευξη του 

συναισθήµατος της ανακούφισης και της χαράς. Πρώτον, ο πρωταρχικός 

σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι ακριβώς η επίτευξη της ευθυµίας: τα 

κίνητρα και οι ανησυχίες της καθηµερινής ζωής δεν διαπερνούν το σηµείο µε 

το οποίο η κοινωνία οριοθετεί την παιγνιώδη κατάσταση, ή εναλλακτικά, το 

διαπερνούν έχοντας υποστεί τροποποίηση ή µεταµόρφωση. ∆εύτερον, η 

δηµιουργία του συναισθήµατος της έξαψης και του ενθουσιασµού 

επιτυγχάνεται µε την καλλιέργεια ενός κλίµατος έντασης, ανταγωνισµού και 

αβεβαιότητας. Στο κλίµα αυτό, οι κανόνες του παιχνιδιού υπαγορεύουν 

ουσιαστικά  τους όρους της "διαµάχης". Τρίτον, καλλιεργείται µια ατµόσφαιρα 

ελευθερίας από τους καθηµερινούς περιορισµούς, γεγονός απαραίτητο, 

προκειµένου να λάβει χώρα µία µη σοβαρή "διαµάχη". Τέταρτον, χρειάζεται 

απαραίτητα να ενεργοποιηθεί µια διαδικασία, ένας µηχανισµός ψυχολογικής 

παλινδρόµησης ή προσωρινής µερικής απο-κοινωνικοποίησης. Πρόκειται για 

µια διαδικασία που δεν συνεπάγεται απλώς την αλλαγή ή τροποποίηση των 

κοινωνικών, ενήλικων κανόνων, αλλά και την αλλαγή της κατεύθυνσής τους 

προς ένα παιδικό στάδιο, όπου οι κανόνες σχετικά µε την εκδήλωση των 

επιθετικών και των σεξουαλικών ενορµήσεων στην συµπεριφορά, είναι 

ελαστικότεροι. Πέµπτον, απαιτείται η ελευθερία, µε άλλα λόγια, το εκούσιο της 

συµµετοχής στο παιχνίδι.  

 Ο Kennedy επέκτεινε την επιχειρηµατολογία του στην ιδιαίτερη σχέση 

που υπάρχει µεταξύ των συντρόφων σε µια σχέση αστεϊσµού και έκανε λόγο 
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για την ειδική µορφή της "παγκόσµιας σταθεράς της αµοιβαιότητας" που 

ενέχεται στην σχέση αυτή (σελ.56). Πρόκειται για µία ιδιαίτερη οµάδα 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η οποία δεν σχετίζεται µε την ανταλλαγή 

αγαθών ή υπηρεσιών µεταξύ των συντρόφων, αλλά µε την ανταλλαγή των 

δικαιωµάτων στο παιχνίδι. Ένα από τα βασικότερα δικαιώµατα αυτού του 

τύπου είναι το δικαίωµα που αµοιβαία παραχωρείται µεταξύ των συντρόφων 

και σχετίζεται µε την εισβολή στα σύνορα του κοινωνικού εγώ ή της "ζώνης 

της οικειότητας" των συγκεκριµένων ατόµων, αλλά και µε τις υποχρεώσεις 

που απαιτούνται, προκειµένου να παραχωρηθεί, στα συγκεκριµένα άτοµα, η 

άδεια εισβολής στη ζώνη της οικειότητας των άλλων. Στα παιγνιώδη πλαίσια 

ή στα πλαίσια των σχέσεων αστεϊσµού, οι "συµπαίκτες" ενθαρρύνονται στην 

ασφαλή ικανοποίηση και στην ανταγωνιστική εκδήλωση των πιο επικίνδυνων 

κοινωνικά συγκινήσεων: της επιθετικότητας και της σεξουαλικότητας, και είναι 

µόνο µεταξύ των συµπαικτών που παραγράφονται αυτόµατα οι 

αντικοινωνικές "παρενέργειες" των δραστηριοτήτων αυτών.  

 Σύµφωνα µε τον Kennedy, η εκδήλωση των παραπάνω συγκινήσεων 

επιτελεί, βέβαια, λειτουργίες ανακούφισης της έντασης, αλλά οι λειτουργίες 

αυτές είναι δευτερεύουσες σε σχέση µε τα πρωταρχικά κίνητρα που 

καθορίζουν την ανάληψη της δραστηριότητας του αστεϊσµού. Η πρωταρχική 

κινητήρια δύναµη για την εγκαθίδρυση των σχέσεων αστεϊσµού είναι, για τον 

παραπάνω ερευνητή, περισσότερο η θετική επιθυµία για την διέγερση των 

ανταγωνιστικών αισθηµάτων και για την έξαψη των συγκινήσεων, παρά 

απλώς η ανάγκη για την διοχέτευση και την αποσυµφόρηση των συγκινήσεων 

αυτών. Οι σεξουαλικές και οι επιθετικές  συγκινήσεις αναζητούνται στο 

παιχνίδι και στα αστεία καθ' αυτές. Το γεγονός ότι πρόκειται για 

"απαγορευµένες" συγκινήσεις αυξάνει την ένταση της αµοιβής από την 

εκδήλωσή τους. ∆εν αποτελεί, όµως, απαραίτητο αξίωµα ότι η εγκαθίδρυση 

της εκδήλωσης αυτής οφείλεται σε αµυντικούς µηχανισµούς µετάθεσης της 

µαταίωσης που συνδέεται µε τις συγκινήσεις. Η αµοιβή του γέλιου είναι, 

επίσης, ουσιώδης και, κυρίως, αυθύπαρκτη, παρόλο που η ανακούφιση των 

µετατιθέµενων επιθυµιών προσδίδει ένταση στην κλιµάκωση των 

συγκινήσεων. Με άλλα λόγια, η  πρωταρχική αιτία ύπαρξης των σχέσεων 

αστεϊσµού είναι το χιουµοριστικό παιχνίδι και οι δεσµοί φιλίας µεταξύ των 
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συµπαικτών, όχι η λειτουργία κάθαρσης που µπορεί, συγχρόνως, να 

επιτελείται µέσω των σχέσεων αυτών.    

 Επιπλέον, τα παιχνίδια των σχέσεων αστεϊσµού συγκεντρώνουν 

κάποια στοιχεία της κωµικής δραµατουργίας, τουλάχιστον στον πληθυσµό 

που µελέτησε ο Kennedy: 1) την ύπαρξη ενός κοινού και τον απαραίτητο 

ρόλο που διαδραµατίζει το κοινό στην επίτευξη της ικανοποίησης µε την 

ενεργή συµµετοχή του, το ενθαρρυντικό γέλιο και τα υποκινητικά του σχόλια, 

και 2) τα χαρακτηριστικά επίδειξης στην συµπεριφορά των αστειευόµενων 

συντρόφων που προσοµοιάζουν µε αυτά της υποκριτικής τέχνης. Τα 

παραπάνω στοιχεία οδήγησαν τον Kennedy στην άποψη ότι η σχέση 

αστεϊσµού αποτελεί ένα είδος κωµικού - δραµατουργικού και συντροφικού 

παιχνιδιού που τείνει να αναπτύσσεται σε πολλές µη εγγράµµατες, κοινωνίες 

µε απλές οικονοµικές δοµές.  

 Συνοψίζοντας, ο Kennedy υπογράµµισε ότι ουσιαστικά η προσέγγιση 

του δεν είναι αντι-λειτουργική, αλλά ότι πρόθεση του ήταν να µετατοπίσει την 

έµφαση από την µία οµάδα προτεινόµενων - από τον Radcliffe-Brown (1940) 

- λειτουργιών σε µία άλλη, που έκρινε ότι δικαιολογεί πιο εύστοχα την 

εγκαθίδρυση των σχέσεων αστεϊσµού σε µια κοινωνία. Πρόκειται για τις 

ψυχοκοινωνικές λειτουργίες και ανάγκες που πανανθρώπινα επιτελούνται και 

ικανοποιούνται µέσω της κωµικής δραµατουργίας, της ψυχαγωγίας και του 

χιουµοριστικού παιχνιδιού και, πιθανότατα, εξυπηρετούν τους σκοπούς της 

κοινωνικής συνοχής τόσο αποτελεσµατικά όσο και οι λειτουργίες του 

κοινωνικού ελέγχου.  

 Οι Handelman & Kapferer (1972) παρατήρησαν τις σχέσεις αστεϊσµού 

µεταξύ συναδέλφων, σε δύο διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα: σε ένα 

µεταλλείο άνθρακα και ψευδάργυρου, στην Ζάµπια και σε ένα εργαστήριο 

κεραµικών ειδών, στο Ισραήλ. Η ανάλυση τους στόχευσε στην κατανόηση της 

δραστηριότητας του αστεϊσµού, όχι µόνο βάσει των εννοιών της δοµής του 

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο συµβαίνει και της κοινωνικής σχέσης 

των συµµετεχόντων, αλλά επιπλέον, της αναδυόµενης µορφής κάθε µιας 

ακολουθίας στην δραστηριότητα αυτή. Κεντρική θέση των παραπάνω 

ερευνητών είναι, ότι η δραστηριότητα του αστεϊσµού κατανοείται µε τους 

όρους του συνολικού προτύπου της ακολουθίας στην οποία η δραστηριότητα 
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αυτή αποτελεί µέρος. Στην ανάλυση τους, υιοθέτησαν κάποιους όρους τους 

οποίους αναφέρουµε και εξηγούµε συνοπτικά παρακάτω. 

 Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, η συµπεριφορά του 

αστεϊσµού εξαρτάται πρωταρχικά από µια εγκαθιδρυµένη συµφωνία µεταξύ 

των συµµετεχόντων ότι µπορούν να αστειευτούν ο ένας µε τον άλλον. 

Πρόκειται για µια "άδεια" που παραχωρείται µεταξύ των συµµετεχόντων, η 

οποία συνιστά τη διαδικασία στην οποία θεµελιώνεται η οργάνωση της 

διασκέδασης που απορρέει από τον αστεϊσµό. Η "άδεια" αυτή είναι ριζωµένη 

στο κοινό παρελθόν των συντρόφων και δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί 

θέµα επαναδιαπραγµάτευσης για την έναρξη κάθε νέας ακολουθίας 

αστεϊσµού. ∆εδοµένης της "άδειας" αυτής, εγκαθιδρύεται το πλαίσιο του 

αστεϊσµού, το οποίο περιλαµβάνει µια οµάδα συµφωνηµένων κανόνων που 

καθορίζουν ποιοι, για παράδειγµα, µπορούν να συµµετέχουν στον αστεϊσµό ή 

ποιο θα είναι το περιεχόµενο του λεκτικού ή µη λεκτικού αστείου. Ειδικότερα, 

στο πλαίσιο ενσωµατώνονται οι κανόνες σχετικά µε τους περιορισµούς της 

ακολουθίας και το αν οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούν "ανοιχτές" ή 

"κλειστές" λεκτικές αναφορές. Οι περιορισµοί της ακολουθίας έχουν να 

κάνουν µε την έκταση µε την οποία επιτρέπεται στους συµµετέχοντες να 

αλληλεπιδρούν εντός του πλαισίου. Σχετίζεται, µε άλλα λόγια, µε το αν 

αποκλείεται από την αλληλεπίδραση του αστεϊσµού η συµµετοχή 

συγκεκριµένων ατόµων ή ορισµένου αριθµού ατόµων από το κοινό. Ο όρος 

"ανοιχτές" λεκτικές αναφορές χρησιµοποιείται, όταν τα χαρακτηριστικά που 

έχουν επιλεγεί προς σχόλιο είναι δυνατό να αποδοθούν όχι µόνο σε ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο, αλλά και σε άλλα πρόσωπα από το κοινό της 

αλληλεπίδρασης. Αντίστοιχα, ο όρος "κλειστές" λεκτικές αναφορές 

χρησιµοποιείται, όταν τα σχόλια µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο / "στόχο" του αστείου και σε κανέναν άλλο. Οι 

Handelman & Kapferer (1972) αναλύουν δύο τύπους πλαισίου αστεϊσµών: 1) 

το ειδικό �κάποιου περιβάλλοντος- πλαίσιο (setting-specific)  και 2) το 

εγκαθιδρυµένο πλαίσιο (category-routinized).  

 Στα ειδικά �κάποιου περιβάλλοντος- πλαίσια, η έναρξη της 

δραστηριότητας του αστεϊσµού, τα µέσα που χρησιµοποιούνται και η 

"ιστορία" της κοινωνικής σχέσης των συµµετεχόντων βασίζονται σε νύξεις 
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που πηγάζουν από ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Τα αστεία, στα πλαίσια 

αυτά,  σχετίζονται µε την ταυτότητα που χαρακτηρίζει τα πρόσωπα στο 

συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον, και δεν είναι συνήθως δυνατό να 

περιγραφούν βάσει πολιτισµικών και κανονιστικών σταθερών. Οι δυνητικοί 

συµµετέχοντες δρουν, συνήθως, στιγµιαία και µε προθέσεις που είναι 

βασισµένες στην γνώση που έχουν ως µέλη µιας συγκεκριµένης κοινωνικής 

οµάδας. Η εγκαθίδρυση της δραστηριότητας του αστεϊσµού, στα πλαίσια 

αυτά, ενέχει έναν υψηλό βαθµό αβεβαιότητας για τους συµµετέχοντες. Η 

εγκαθίδρυση του πλαισίου αποτελεί θέµα διαπραγµάτευσης µεταξύ των 

δυνητικών συµµετεχόντων, οι οποίοι δικαιωµατικά µπορούν να απορρίψουν 

τις περιστασιακές νύξεις του περιβάλλοντος και να αρνηθούν την συµµετοχή 

τους στον αστεϊσµό. Το πλαίσιο είναι, µε άλλα λόγια, εύθραυστο και άκαµπτο, 

δεν παρέχει σταθερές νύξεις και εγκαθιδρυµένους συµπεριφορικούς ρόλους, 

ενώ οι κανόνες λειτουργίας του είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν έχουν 

διάρκεια στο χρόνο. Οι κανόνες του πλαισίου αυτού και η συµπεριφορά του 

αστεϊσµού αναδύονται αλληλένδετα και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 

Ειδικότερα, οι κανόνες σχετικά µε τις "ανοιχτές" ή "κλειστές" λεκτικές 

αναφορές ισχύουν για µία ή δύο λεκτικές ανταλλαγές και το περιεχόµενο τους 

µπορεί να τροποποιηθεί από τους συµµετέχοντες έως ότου πάψει να είναι 

αστείο. Προκειµένου να κατανοηθεί, στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος µε τον οποίο 

συµβαίνει η µετατόπιση από µια "σοβαρή" δραστηριότητα στην 

δραστηριότητα του αστεϊσµού, είναι απαραίτητη η γνώση της "ιστορίας" του 

συγκεκριµένου περιβάλλοντος και της κοινωνικής ταυτότητας των προσώπων 

της συγκεκριµένης οµάδας στο περιβάλλον αυτό. 

 Στα εγκαθιδρυµένα πλαίσια, η "άδεια" αστεϊσµού εµπεριέχεται στην 

κοινή αναγνώριση και αποδοχή των συµµετεχόντων ότι συγκεκριµένες 

κατηγορίες ανθρώπων µπορούν να αστειευτούν µεταξύ τους. Από τη στιγµή 

που τα πρόσωπα αυτά συµφωνήσουν στην εγκαθίδρυση των συγκεκριµένων 

κατηγοριών στην αλληλεπίδραση τους, είναι εφικτό να αστειεύονται ή και να 

προσβάλλονται µεταξύ τους, χωρίς να ανατρέπεται ή να καταστρέφεται το 

πλαίσιο της συµπεριφοράς τους αυτής, δηλαδή, χωρίς να µετατρέπεται η 

συµπεριφορά αστεϊσµού σε "σοβαρή" συµπεριφορά. Οι κανόνες του πλαισίου 

αυτού έχουν βάθος χρόνου και είναι δυνατό να διατηρηθούν σε όλη την 



 44

διάρκεια της συµπεριφορικής ακολουθίας. Με άλλα λόγια, εντός των πλαισίων 

αυτών, τα αστεία διαγράφουν µια κανονιστική-εθιµοτυπική πορεία και 

συγκεντρώνουν έναν υψηλό βαθµό κοινής γνώσης σχετικά µε το περιεχόµενό 

τους (π.χ. στερεοτυπικά αστεία), την κατηγορία των πρόσωπων που εµπλέκει  

και εµπλέκεται ( π.χ. µέλη φυλετικών οµάδων) ή τις περιστάσεις στις οποίες 

εκδηλώνεται (π.χ. κηδείες, γιορτές). Η εγκαθίδρυση του πλαισίου αυτού είναι 

ανεξάρτητη από την δραστηριότητα που επακολουθεί. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η ανατροπή του πλαισίου, οι συµµετέχοντες υιοθετούν µια 

σύµβαση, όπου οι εκφράσεις-κλειδιά, µέσω των οποίων σχηµατοποιούνται οι 

κατηγορικές νύξεις του αστεϊσµού, εισάγονται και επανεισάγονται, σε όλη τη 

διάρκεια της ακολουθίας, ιδιαίτερα στα σηµεία εκείνα που στην 

δραστηριότητα εισάγεται ένα νέο περιεχόµενο αστεϊσµού ή τροποποιείται ο 

ρόλος του "στόχου" του αστείου. 

 Συνοπτικά, η ανάλυση των Handelman & Kapferer (1972) 

επικεντρώθηκε στην σύγκριση των µορφών και των προτύπων της 

συµπεριφοράς και της δραστηριότητας του αστεϊσµού, άσχετα από το 

συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συµβαίνει και τις λειτουργίες που 

επιτελεί. Οι παραπάνω ερευνητές έδωσαν έµφαση στην δραστηριότητα του 

αστεϊσµού ως συµπεριφορά και όχι ως λειτουργία. Το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγουν και κρίνουν ως το σηµαντικότερο της εργασίας τους είναι, ότι: 

κάθε µορφή εκφραστικής, κοινωνικής δραστηριότητας, αστεϊσµού ή όχι, είναι 

ανάγκη να κατανοείται µε τους όρους της ανάδυσης και της αυτο-παραγωγής 

καθ� αυτής της µορφής της.  

 Ο Freedman (1977) έκανε µια ανασκόπηση στις κριτικές που δέχτηκε 

το θεωρητικό µοντέλο του Radcliffe-Brown (1940) και, µε τη σειρά του, 

άσκησε την δική του κριτική, προβάλλοντας µία βασική ένσταση. Η ένστασή 

του σχετίστηκε µε το γεγονός, ότι οι υποθέσεις του Radcliffe-Brown 

επαναθεωρήθηκαν από ερευνητές που µελέτησαν κοινωνικά περιβάλλοντα 

διαφορετικά από αυτά στα οποία βασίστηκαν οι υποθέσεις του Radcliffe-

Brown - συγκεκριµένα, ο Kennedy (1970) στο Μεξικό, η Bradney (1957) στο 

Λονδίνο, και ο Howell (1973) στην Καλιφόρνια. Επίσης, έκρινε χρήσιµη την 

συνεισφορά των Handelman & Kapferer (1972), αλλά υπογράµµισε το 

γεγονός ότι  η ανάλυση τους διαχωρίζει τις αναδυόµενες µορφές της 
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δραστηριότητας του αστεϊσµού από την κοινωνική τους σηµασία. Ο 

Freedman (1977), βασιζόµενος σε παρατηρήσεις ενός κοινωνικού 

περιβάλλοντος που θεώρησε ότι είναι συγκρίσιµο µε αυτό το οποίο µελέτησε 

ο Radcliffe-Brown (1940), ανέλαβε την επανεκτίµηση της θεωρίας του 

δεύτερου. Συγκεκριµένα, οι παρατηρήσεις του έλαβαν χώρα στην φυλή Kiga 

της βόρειας Ρουάντα.  

 Ο Freedman ανέφερε δύο, τουλάχιστον, τύπους αστεϊσµού, που χωρίς 

να είναι αµοιβαία αποκλειόµενοι, εν τούτοις διαφοροποιούνται σε σχέση µε το 

περιβάλλον, στο όποιο λαµβάνουν χώρα: 1) τις οικείες και χιουµοριστικές 

ανταλλαγές, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου οι σχέσεις δεν είναι, σε 

υψηλό βαθµό, καθορισµένες και, όπου οι αστεϊσµοί αποτελούν ένα µέσον 

αλληλεπίδρασης, προκειµένου τα άτοµα να δηµιουργούν, να τροποποιούν και 

να δοµούν τις κοινωνικές τους σχέσεις, και 2) τους αστεϊσµούς και τα 

πειράγµατα, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου οι κοινωνικές σχέσεις είναι, 

σε µεγάλο βαθµό, καθορισµένες και, όπου οι αστεϊσµοί αποτελούν έναν από 

τους πολλούς συµβατικούς τρόπους µε τους οποίους εκφράζονται τα 

δεδοµένα αυτά σχήµατα κοινωνικών σχέσεων. Ο παραπάνω ερευνητής 

υποστήριξε, ότι είναι ακατάλληλο να ασκεί κανείς κριτική στις θεωρητικές 

έννοιες των οποίων η εµβέλεια και η σχετικότητα περιορίζεται σε ένα 

ορισµένο κοινωνικό περιβάλλον, επιστρατεύοντας έννοιες που, αντίστοιχα, 

σχετίζονται µε κάποιο άλλο, διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον. Με άλλα 

λόγια, υπογράµµισε την διαπολιτισµική ποικιλότητα των σχέσεων αστεϊσµού 

και, συνεπώς, των θεωριών µε τις οποίες πρέπει να ερµηνεύονται οι σχέσεις 

αυτές αναφορικά µε το περιβάλλον στο οποίο συµβαίνουν.  

 Η βασική λειτουργική υπόθεση του Freedman ήταν ότι: η 

δραστηριότητα του αστεϊσµού στις παραδοσιακές κοινωνίες διαφέρει από 

αυτή, στις µη παραδοσιακές κοινωνίες, και εποµένως, οι ενδείξεις που 

προκύπτουν από τις πρώτες έχουν µικρή σηµασία για τις δεύτερες, και 

αντίστροφα. Ο βασικός στόχος της µελέτης του ήταν να εκτιµήσει τη 

δραστηριότητα του αστεϊσµού όχι ως µια αφηρηµένη, θεωρητική ιδέα, άλλα 

ως µια δραστηριότητα που εκδηλώνεται σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.  

 Συνοπτικά, ο Freedman καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα. Πρώτον, η 

σηµασία της συµπεριφοράς των αστεϊσµών πρέπει να αναζητείται στο 
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πλαίσιο των συνολικών εκδηλώσεων µιας σχέσης, εφόσον η συµπεριφορά 

αυτή αποτελεί, συνήθως,  µέρος µιας σύνθετης ανάµειξης υποχρεώσεων και 

προνοµίων µεταξύ των µελών µίας οικογένειας ή συγγενικής οµάδας. Κάθε 

κυριολεκτική "ανάγνωση" της συµπεριφοράς αυτής θα ήταν παραπλανητική. 

∆εύτερον, η συµπεριφορά των αστεϊσµών είναι µέρος ενός σύνθετου συνόλου 

τελετουργικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που έχουν αυθύπαρκτη 

υπόσταση και δεν οριοθετούνται στο "ανάµεσα" ή στο "µεταξύ" των οµάδων. 

Με άλλα λόγια, δηλαδή, δεν παράγονται, ούτε εξαρτώνται από τους δεσµούς 

της συγγένειας µεταξύ των συντρόφων. Τρίτον, η σχέση αστεϊσµού δεν είναι 

απλώς ένας συγγενικός δεσµός ή ένα κοινωνικό γεγονός. Όπως 

παρατηρήθηκε από τον Freedman, στην φυλή Kiga της βόρειας Ρουάντα, τα 

πρόσωπα που αστειεύονται µεταξύ τους, επίσης, παντρεύονται µεταξύ τους 

και εκτελούν αµοιβαία κάποιες κοινωνικές και θρησκευτικές λειτουργίες. Ο 

βαθµός επένδυσης στην σχέση αυτή αποτελεί ένα µέτρο της υπευθυνότητας 

που επιδεικνύεται απέναντι σε ουσιώδη ζητήµατα της καθηµερινής τους ζωής: 

την αναπαραγωγή του είδους και των ζώων, και την παραγωγή της 

συγκοµιδής. Οι σύντροφοι µιας σχέσης αστεϊσµού φαίνεται ότι µοιράζονται 

πολύ περισσότερα από την ελευθερία αυτού που λέγεται ή γίνεται: 

µοιράζονται αµοιβαία την ευθύνη για την εγγύηση της γονιµότητας του 

συντρόφου τους, των ζώων τους και της γης τους.  

 Ο Johnson (1978) ανέλαβε την παρουσίαση και την κριτική της 

ανθρωπολογικής θεωρίας, ιδιαίτερα της στρουκτουραλιστικής,  πάνω στο 

φαινόµενο της δραστηριότητας του αστεϊσµού. Ειδικότερα, ο παραπάνω 

ερευνητής έκανε µια ανασκόπηση στις θεωρίες της "διπλής σύνδεσης" 

(bisociation theories), όπως κρίνει ότι παρουσιάζονται από τους Bergson 

(1901), Freud (1905), Koestler (1949, 1964), Watzlawick (1968), Milner 

(1972) και Douglas (1968), για το αστείο, και όπως παρουσιάζονται στις 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, αρχικά του Griaule (1948) και ακολούθως των 

Radcliffe-Brown (1968), Beidelman (1966), Rigby (1968) και άλλων, για τις 

σχέσεις αστεϊσµού.  

 Οι παραπάνω θεωρίες για το αστείο συνοψίζονται, από τον Johnson, 

στην άποψη, ότι το αστείο είναι το προϊόν ενός είδους "διπλής σύνδεσης"  

µεταξύ δύο πλαισίων-"περιοχών" νοήµατος, µε άλλα λόγια, δύο πόλων. Ως 
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τέτοιο, αφενός αποτελεί την απόδειξη της ύπαρξης των δύο νοηµάτων, 

αφετέρου συνιστά το ίδιο µια τρίτη "περιοχή" νοήµατος, η οποία είναι ένα 

είδος κοινωνικού συµβιβασµού. Αντίστοιχα, οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 

συνοψίζονται στην άποψη, ότι η σχέση αστεϊσµού µεταξύ ατόµων, συγγενών, 

οικογενειών ή φυλών αποτελεί την τρίτη "περιοχή" που µεσολαβείται µεταξύ 

της κοινωνικής τάξης (στοιχεία συνδέσµου) και της αντι-κοινωνικής τάξης 

(στοιχεία διαχωρισµού). Η έµφυτη αντίφαση, όπως προκύπτει από τις 

παραπάνω απόψεις, εµπεριέχεται στις µορφές που λαµβάνει το αστείο 

γλωσσικά, κοινωνικά και σηµασιολογικά. Ο Johnson συζήτησε τις µορφές 

αυτές, παραλλήλισε τα αστεία µε τα αινίγµατα ως σηµαίνουσες δοµές, και 

κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα. 

 Ειδικότερα, ο Johnson υποστήριξε ότι το αστείο (σε αντίθεση µε τα 

αινίγµατα) δεν έχει µια σηµαίνουσα, αυτοαναφορική, λογική δοµή. Συνεπώς, 

το αστείο προσλαµβάνει την σηµασία του ως πράξη "διπλής σύνδεσης" ή ως 

µορφή,   η οποία εµπεριέχει την σύγκρουση που λαµβάνει χώρα εντός του 

θεωρητικού συστήµατος µε βάση το οποίο ταξινοµείται εννοιολογικά. Έκρινε, 

επίσης, ότι ο όρος "αστείο", όπως παρουσιάστηκε στις δοµικές θεωρίες, 

αποτελεί το προϊόν της εφαρµογής ενός στρουκτουραλιστικού αναγωγισµού, 

µέσω του οποίου το αστείο ταξινοµείται συνολικά ως αντι-δοµή. Το 

αποτέλεσµα είναι να µην διαφωτίζονται οι σηµαντικές πλευρές των 

επικοινωνιακών διαδικασιών που ενέχει το αστείο και η ουσιώδης χρήση του 

ως µέσο µετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον, εξαιτίας της ενσωµάτωσης του 

σε διαφορετικά εννοιολογικά συστήµατα, αποκτά αποκλίνοντα νοήµατα, 

διαφορετικά κάθε φορά ανάλογα µε την θεωρία και την κοινωνική ιδεολογία 

που συµπεριλαµβάνεται στα συστήµατα αυτά. 

 Ο Johnson πρότεινε, ως τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης των 

φαινοµένων της δραστηριότητας του αστεϊσµού, τη δόµηση ενός µοντέλου 

του σκελετού των αστεϊσµών, µε άλλα λόγια, την κατασκευή της 

"σκηνογραφίας" της κοινωνικής δραµατουργίας των αλληλεπιδράσεων του 

αστεϊσµού από την οποία θα µπορούσαν να δοµηθούν όλα τα θεωρητικά 

µοντέλα. Το µοντέλο αυτό συγκροτείται από τις εξής µεταβλητές: 1) το 

αντικείµενο του αστείου, 2) τον αστειευόµενο, 3) το κοινό, 4) το πλαίσιο, 5) 

την κοινή, µοιρασµένη γνώση, και 6) το αστείο.  
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 Ειδικότερα, ο αστειευόµενος είναι το πρόσωπο που λέει ή κάνει το 

αστείο, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις υπόλοιπες µεταβλητές, προκειµένου το 

αστείο να γίνει κατανοητό από το κοινό.  Το κοινό αποτελεί τον δέκτη-ακροατή 

του αστείου. Το πλαίσιο συµπεριλαµβάνει τον αστειευόµενο, το κοινό, το 

αστείο και, συνεπώς, το αντικείµενο του αστείου. Η κοινή γνώση είναι, 

ουσιαστικά, η αµοιβαία επίγνωση της κατάστασης, η κοινωνική κατανόηση 

της γλώσσας, των θεωρητικών κατηγοριών, των ρόλων. Αποτελεί µέρος των 

διαδικασιών της κατασκευής των αστείων εντός ενός συγκεκριµένου 

περιβάλλοντος και αναφέρεται στην συνολική έκταση του αντιληπτού 

"κόσµου" της κοινωνίας µέσα στην οποία αναδύεται το αστείο. Τέλος, το 

αστείο είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των παραπάνω µεταβλητών. 

Η οποιαδήποτε επίδραση που µπορεί να ασκήσει το αστείο, αποκτάται από 

τον βαθµό της ιδιαιτερότητάς / ειδικότητάς του αναφορικά µε το πλαίσιο στο 

οποίο χρησιµοποιείται ως µέσον επικοινωνίας.  

 Ο Johnson θεώρησε ότι, µε την παρουσίαση των παραπάνω 

µεταβλητών, περιγράφεται η κοινωνική διαδικασία µέσω της οποίας το αστείο 

αναδύεται ως µια επικοινωνιακή έκφραση, σε µια οποιαδήποτε δεδοµένη 

κοινωνική κατάσταση. Επίσης, υποστήριξε ότι οι µεταβλητές αυτές 

συνεπάγονται τα πολλαπλά νοήµατα που εµπεριέχονται στην κατασκευή και 

άρθρωση των αστείων.  

 

 Περίληψη 

 Ο θεωρητικός ερµηνευτικός πυρήνας των περισσότερων από τις 

παραπάνω ερευνητικές προσεγγίσεις έχει ως αντικείµενο τις κοινωνικά 

εγκαθιδρυµένες δραστηριότητες και σχέσεις αστεϊσµών - κυρίως, σε µη 

δυτικές κοινωνίες - και σχετίζεται µε τις λειτουργίες που εκτελούνται µέσω των 

αστεϊσµών. Πρόκειται για λειτουργίες κοινωνικής υφής που εξυπηρετούν την 

διατήρηση και ισχυροποίηση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών δοµών και την 

αποφυγή των συγκρούσεων στις σχέσεις εκείνες µεταξύ των µελών µιας 

κοινωνικής ή συγγενικής οµάδας που εµπεριέχουν ανταγωνισµό / αµφιθυµία. 

Πρόκειται, επίσης, για ψυχοκοινωνικές λειτουργίες που επιτελούνται µέσω της 

κωµικής δραµατουργίας και του ψυχαγωγικού διαπροσωπικού παιχνιδιού, 

που αποτελούν µέρος µιας σύνθετης ανάµειξης υποχρεώσεων και προνοµίων 
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µεταξύ των αστειευόµενων και που µορφώνουν ιδιαίτερους, αυθύπαρκτους 

διαπροσωπικούς δεσµούς. Επιπλέον, περιγράφηκαν προσεγγίσεις που 

προτείνουν σχήµατα ανάλυσης των δραστηριοτήτων του αστεϊσµού και 

υπογραµµίζουν, είτε τις µορφές των αστεϊσµών αναφορικά µε τον τύπο του 

πλαισίου στο οποίο αναδύονται, είτε την κοινωνική δυναµική που εµπεριέχει η 

εκδήλωση τους. 

1.4. Αστεϊσµοί: κοινωνικές - γλωσσολογικές προσεγγίσεις 
 Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά σε µελέτες που εξετάζουν 

τους τρόπους µε τους οποίους αντανακλώνται οι αστεϊσµοί και τα λεκτικά 

πειράγµατα στην γλώσσα, µε το πώς, δηλαδή, οι σύντροφοι µιας σχέσης 

αστεϊσµού διαπραγµατεύονται το χιουµοριστικό στοιχείο στις λεκτικές τους 

ανταλλαγές. Οι µελέτες που αναφέρονται, επικεντρώνονται στις 

πραγµατολογικές / σηµειωτικές πλευρές της γλώσσας των αστεϊσµών στις 

καθηµερινές, φυσικές συνοµιλίες και όχι στους κοινωνικά εγκαθιδρυµένους 

τύπους αστεϊσµών στους οποίους επικεντρώνονται οι προαναφερθείσες 

έρευνες. Επιπλέον θέµα των ερευνών που θα περιγραφούν είναι οι τρόποι µε 

τους οποίους οι ποµποί και οι δέκτες των λεκτικών αστείων ή των 

πειραγµάτων οργανώνουν και διαχειρίζονται διαπροσωπικά και κοινωνικά τα 

αστεία αυτά, αλλά και οι σκοποί που επιτελούνται µέσω των λεκτικών 

αστείων. 
 Ο Siegel (1995) παρατήρησε, συγκεκριµένα, τους ιθαγενείς κατοίκους 

των νησιών Φίτζι οι οποίοι, προκειµένου να αστειευτούν µεταξύ τους, 

χρησιµοποιούν τα γλωσσικά ιδιώµατα του ινδικού πληθυσµού της περιοχής, 

τα οποία συνοδευόµενα από τυπικές ινδικές χειρονοµίες, ενέχουν 

χιουµοριστικές προσβολές. Μελέτησε την αλλαγή του γλωσσικού κώδικα, ως 

µέσο σηµατοδότησης ότι ένας αστεϊσµός λαµβάνει χώρα, αλλά και ως 

πρακτική των αστεϊσµών, λόγω της ίδιας της αλλαγής ή και λόγω της 

µετατροπής της σε µια συγκεκριµένη γλώσσα. 

 O Norrick (1993) εξέτασε τον κωµικό ρόλο που διαδραµατίζει η 

επανάληψη των λέξεων και των δράσεων στα ανέκδοτα και τους αστεϊσµούς 

των αυθόρµητων συνοµιλιών. Έκανε λόγο για την διττή φύση της 

επανάληψης, όπως επιδεικνύεται στις µορφές που λαµβάνει: στον 

αυτοµατισµό της αναπαραγωγής - στον οποίο αναφέρονται οι θεωρίες του 
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Bergson (1901), του Hobbes (1968) και, γενικά, οι θεωρίες της ανωτερότητας-  

και στη δηµιουργική επανάληψη µε ποικιλία του πρωτότυπου - στην οποία 

αναφέρονται ο Freud (1905), o Koestler (1964) και γενικά, οι θεωρίες της 

διπλής σύνδεσης. Ειδικότερα, ο Norrick διερεύνησε το διττό χαρακτήρα της 

επανάληψης και υποστήριξε, ότι ο αυτοµατισµός και η δηµιουργική 

επανάληψη συνυπάρχουν στην τεχνική των αστείων και στη δηµιουργία της 

χιουµοριστικής βάσης τους. Επίσης, περιέγραψε τις λειτουργίες που επιτελεί 

η επανάληψη στο λεκτικό χιούµορ και υιοθέτησε την προοπτική και των δύο 

παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων, για τις οποίες υποστηρίζει ότι δεν 

είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες, αλλά αντίθετα συνιστούν συµπληρωµατικά 

εργαλεία ανάλυσης.  

 Ο Norrick κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 1) η µηχανική 

επανάληψη, στα ανέκδοτα, και οι ευφυείς απαντήσεις, στους αυθόρµητους 

αστεϊσµούς καθιστούν τον δέκτη του αστείου "θύµα", στα µάτια του 

αστειευόµενου και του κοινού, 2) στα ανέκδοτα, η επανάληψη εγκαθιδρύει το 

πλαίσιο του "σεναρίου", του οποίου η χιουµοριστική βάση βρίσκεται στη 

σύγκρουσή του µε την έκβαση του ανέκδοτου που αποτελέσει ένα νέο, 

τροποποιηµένο "σενάριο", 3) στους αυθόρµητους αστεϊσµούς, οι 

συµµετέχοντες τροποποιούν ή επαναπλαισιώνουν την προηγούµενη λεκτική 

πρόταση για να εξάγουν ένα νέο µήνυµα που βρίσκεται σε ασυµφωνία µε το 

τρέχον "σενάριο". Η επανάληψη στους αστεϊσµούς, επίσης, αποτελεί ένα 

µέσο αναγνώρισης και επισήµανσης των ακατάλληλων τρόπων οµιλίας, 

επιτελεί, δηλαδή, µεταγλωσσικές λειτουργίες σχολιασµού των δοµών και του 

λεξιλογίου των τρεχόντων συνοµιλιών. Η αναγνώριση ενός λάθους ή µια 

προσποιητή παρεξήγηση και διόρθωση της πρότασης του "πρώτου" 

συνοµιλητή από τον "δεύτερο" αποτελεί την πρόκληση της επαναδόµησης 

του λάθους ή της αποκάλυψης ενός µη εµπρόθετου νοήµατος. Στον "δεύτερο" 

συνοµιλητή δίνεται, µε άλλα λόγια, η ευκαιρία της διόρθωσης ή της 

αποσαφήνισης και, εποµένως, της συµµετοχής στη χιουµοριστική ανταλλαγή 

(Norrick, 1993). 

 Ο ίδιος ερευνητής (Norrick, 1994) µε επίκεντρο της παρατήρησής του 

τις καθηµερινές συνοµιλίες,  θέλησε να συσχετίσει τις έννοιες της εµπλοκής 

και των συνοµιλητικών αστεϊσµών. Η έννοια της εµπλοκής αναφέρεται στην 
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συντονισµένη λεκτική ανταλλαγή των συνοµιλητών. Για την διατήρηση της, οι 

συνοµιλητές ανταλλάσσουν και ερµηνεύουν τις πλαισιακές νύξεις 

(contextualizing cues) της συνοµιλίας τους: ρυθµό, τονισµό, ένταση, 

λεξιλογικές επιλογές, "συναισθηµατικά κλειδιά" (λεκτικά µέσα σηµατοδότησης, 

έµφασης και διασαφήνισης ενός συναισθήµατος) κ.α. Η διατήρηση της 

εµπλοκής στην συνοµιλία, δηλαδή, η ανταλλαγή και η ερµηνεία των 

πλαισιακών νύξεων είναι µια αναπτυξιακή διαδικασία, ένα ζήτηµα 

συνεχόµενων διαπραγµατεύσεων. Με τον όρο των συνοµιλητικών αστεϊσµών, 

ο Norrick αναφέρεται σε όλες τις λεκτικές µορφές ή στρατηγικές (λογοπαίγνια, 

πείραγµα - κοροϊδία - ειρωνεία, ανέκδοτα, αφήγηση αστείων προσωπικών 

ιστοριών) που στοχεύουν στην πρόκληση του γέλιου των ακροατών.   

 Ο Norrick θέλησε να διακρίνει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους 

οποίους οι αστεϊσµοί στις καθηµερινές συνοµιλίες διασπούν ή καλλιεργούν 

την συνοχή των σχέσεων, εκφράζουν επιθετικότητα ή δοµούν αρµονικές 

σχέσεις, πληροφορούν για την ευγένεια και την απόσταση, την δύναµη και 

την αλληλεγγύη των σχέσεων. Ο Norrick ανέλυσε τα παιχνίδια µε τις λέξεις 

(λογοπαίγνια, υπερβολές, µεταφορές, πνευµατώδεις υπαινιγµοί), την 

ειρωνεία, τον σαρκασµό / κοροϊδία και την ατοµική ή οµαδική αφήγηση 

αστείων προσωπικών ιστοριών.  

 Τα συµπεράσµατα του Norrick (1994) µπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 1) η ανάλυση κάθε συγκεκριµένου πλαισίου αστεϊσµού διευκρινίζει τον 

ρόλο που διαδραµατίζει το κοινό στην πρόκληση, παρεµβολή, 

επανακατεύθυνση και εκτίµηση της συµπεριφοράς του αστειευόµενου, 2) η 

ατοµική και η οµαδική αφήγηση αστείων προσωπικών ιστοριών και συνολικά, 

τα παιχνίδια µε τις λέξεις εξυπηρετούν άµεσα την ρύθµιση της εµπλοκής στην 

συνοµιλία και, εποµένως, την προαγωγή της αρµονίας στην αλληλεπίδραση, 

3) τα λογοπαίγνια, ως ειδικός τύπος λεκτικού παιχνιδιού, επιτελούν 

λειτουργίες είτε ψυχαγωγίας, είτε προσωπικής λεκτικής επίθεσης, 4) ο 

σαρκασµός και η κοροϊδία είναι εξ' ορισµού επιθετικά αστεία παραβίασης των 

σταθερών της ευγένειας, βρίσκονται, ωστόσο, εντός παιγνιωδών πλαισίων 

(επιθετικό µήνυµα - αλληλέγγυο µεταµήνυµα): άµεσα, συµβάλλουν σε µικρό 

βαθµό στην συνοχή της συνοµιλίας, αλλά βοηθώντας στην εκτίµηση των 

κοινωνικών σταθερών συµβάλουν, τελικά, στην εµπλοκή των συνοµιλητών, 
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και 5) οι επιθετικές µορφές λεκτικών αστείων βασίζονται σε µια 

εγκαθιδρυµένη σχέση αστεϊσµού "πέρα" από τους κανόνες της τυπικής 

ευγένειας: οι συνοµιλητές συµµετέχουν ισότιµα σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι 

που προάγει συνολικά την εµπλοκή τους στην αλληλεπίδραση.  

 Ο Attardo (1993) ασχολήθηκε µε την παράδοξη επικοινωνιακή φύση 

των αστείων, µε το γεγονός, δηλαδή, ότι παρόλο που παραβιάζουν την αρχή 

της συνεργασίας µεταξύ των συνοµιλητών και τα αξιώµατα της συνοµιλίας, εν 

τούτοις διατηρούν τον επικοινωνιακό τους χαρακτήρα στις διαπροσωπικές 

λεκτικές ανταλλαγές και µεταβιβάζουν πληροφορίες και µηνύµατα στους 

συνοµιλητές.  

 Ο Attardo, δανείστηκε την ιδέα της αρχής της συνεργασίας (coperative 

principle) και των συνοµιλητικών αξιωµάτων (conversational maxims) από τον 

Grice (1967). Τα συνοµιλητικά αξιώµατα είναι τέσσερα, µπορούν όλα να 

παραβιαστούν και να επιφέρουν χιουµοριστικά αποτελέσµατα και 

αναφέρονται στα εξής: 1) ποσότητα, 2) σχέση, 3) τρόπος, 4) ποιότητα. Η 

ποσότητα αφορά στην παροχή του κατάλληλου ποσού πληροφόρησης από 

τον ένα συνοµιλητή στον άλλον. Η σχέση αφορά στον βαθµό σχετικότητας 

µιας πρότασης µε το θέµα της συνοµιλίας (περίπτωση "παράδοξων" 

αστείων). Ο τρόπος σχετίζεται µε την αποφυγή της αµφισηµίας, των 

ασαφειών στην συνοµιλία (περίπτωση λογοπαίγνιων). Η ποιότητα σχετίζεται 

µε την ειλικρίνεια των δηλώσεων των συνοµιλητών. Τα βασικά ερωτήµατα 

που έθεσε ο Attardo είναι δύο. Πρώτον, πώς γίνεται να παραβιάζονται τα 

παραπάνω αξιώµατα, να ενσωµατώνεται, δηλαδή, στο λεκτικό µέρος των 

αστείων η παραβίαση  της αρχής της συνεργασίας καταργώντας την "καλή 

πίστη" (bona-fide) της επικοινωνίας και, συγχρόνως, οι συνοµιλητές να 

διατηρούν µια επιτυχηµένη, επικοινωνιακή αλληλεπίδραση; ∆εύτερον, πώς 

συνυπάρχει η παραπάνω παραβίαση µε την µετάδοση πληροφοριών µέσω 

των αστείων; 

 Ο Attardo απάντησε στην πρώτη ερώτηση προτείνοντας την άποψη 

του Raskin (1985), ότι δηλαδή οι αστεϊσµοί κυβερνώνται από µια διαφορετική 

οµάδα αξιωµάτων και εµπλέκουν ένα διαφορετικό επικοινωνιακό τρόπο (non-

bona-fide mode). Σε µια πρώτη ανάγνωση των αστείων, ο δέκτης σηµειώνει 

την παραβίαση  των παραπάνω αξιωµάτων  του Grice (1967), ενώ σε µια 
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δεύτερη ανάγνωση επανερµηνεύει το λεκτικό περιεχόµενο ως αστείο, 

αποδέχεται τα περίεργα, µη ρεαλιστικά σηµεία του, ενεργοποιεί συγκεκριµένα 

στερεότυπα και, γενικά, συντονίζεται στην ιδιαίτερη επικοινωνιακή, non-bona-

fide φύση του χιούµορ. Συνεπώς, διατηρείται η επικοινωνιακή ανταλλαγή 

µεταξύ των συνοµιλητών. 

 Η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση, τη συνύπαρξη, δηλαδή, της 

παραβίασης των συνοµιλητικών αξιωµάτων µε τη µετάδοση πληροφοριών 

µέσω των αστείων, δόθηκε από τον Attardo σε τρία επίπεδα. Πρώτον, ο 

δέκτης του αστείου, ακόµα και αν δεν γνωρίζει ό,τι προϋποτίθεται από το 

αστείο να γνωρίζει, προκειµένου να το εκλάβει ως τέτοιο, προσθέτει, ωστόσο, 

στις γνώσεις του το κείµενο του αστείου. ∆εύτερον, τα αστεία δεν φέρουν 

µόνο το µεταµήνυµα  (µε την έννοια της θεωρίας του Bateson, 1955)  ότι 

"αυτό είναι παιχνίδι", αλλά, συγχρόνως, µεταδίδουν µηνύµατα σχετικά µε το 

κοινωνικό περιβάλλον / πλαίσιο της αλληλεπίδρασης στην οποία λαµβάνουν 

χώρα. Τρίτον, ο δέκτης του αστείου µπορεί να πληροφορηθεί από το αστείο 

και να οδηγηθεί σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα για τον ποµπό, τη λεκτική 

δήλωση ή το κοινωνικό πλαίσιο, λαµβάνοντάς το κυριολεκτικά, δηλαδή, ως 

"σοβαρό", αγνοώντας τις παραβιάσεις των συνοµιλητικών αξιωµάτων, 

αρνούµενος να δεχτεί το µεταµήνυµα του αστείου.  

 Ο Attardo (1993) κλείνει την αναφορά του στους αστεϊσµούς κάνοντας 

λόγο για την κοινωνική λειτουργία της αποδέσµευσης που επιτελείται µέσω 

των αστεϊσµών και του χιούµορ. Η βάση της αποδέσµευσης έγκειται στο ότι η 

χιουµοριστική επικοινωνία διακρίνεται από την δυνατότητα που παρέχει για 

ανάκληση των λεχθέντων. Από τη µία πλευρά, στα χιουµοριστικά 

επικοινωνιακά πλαίσια, οι δηλώσεις που ενέχουν "σοβαρό" περιεχόµενο 

µεταδίδονται αποκτώντας νέα αξία: το χιούµορ χρησιµοποιείται ως εργαλείο 

διαπραγµάτευσης θεµάτων τα οποία θα ήταν εξαιρετικά απειλητικά αν 

αποτελούσαν αντικείµενο "σοβαρών", ανοιχτών χειρισµών µεταξύ ατόµων ή 

οµάδων. Από την άλλη πλευρά, το χιούµορ / οι αστεϊσµοί παρέχουν τη 

δυνατότητα στον αστειευόµενο να "σώσει" µια κατάσταση από το να λάβει 

δυσάρεστη τροπή για τον ίδιο ή τους άλλους. Η "διάσωση" αυτή σχετίζεται µε 

την απόπειρα κάποιου προσώπου να δηλώσει ότι αυτό που προτάθηκε, 
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πράχθηκε ή ειπώθηκε "ήταν αστείο", δηλαδή, ήταν κάτι που δεν εννοούσε στα 

σοβαρά.  

 Η Pawluk (1989) µελέτησε τα πειράγµατα, ως µια ιδιαίτερη µορφή 

λεκτικών αστείων, αποπειράθηκε να δώσει τον ορισµό της έννοιας του 

πειράγµατος και να περιγράψει τους τρόπους που τα πειράγµατα δοµούνται 

κοινωνικά στις καταστάσεις στις οποίες εκδηλώνονται.  

 Η Pawluk πρότεινε ότι το πείραγµα είναι θεµελιωµένο πάνω στην 

δυναµική αλληλεπίδραση των δύο βασικών γνωρισµάτων που εµπεριέχει. Η 

παραπάνω ερευνήτρια ανέδειξε τα γνωρίσµατα αυτά µέσω της ετυµολογίας 

της λέξης teasing, στην αγγλοσαξονική (taesan: κοµµατιάζω) και στην γαλλική 

γλώσσα (attiser: βάζω φωτιά, αναζωπυρώνω): στην πρώτη, το πείραγµα 

σχετίζεται µε την υποτίµηση του δέκτη του πειράγµατος, ενώ στη δεύτερη 

σχετίζεται µε τη διέγερση του δέκτη. Το πείραγµα, ως κοινωνική 

αλληλεπίδραση, εµπεριέχει, δηλαδή, δύο ποιότητες: την υποτίµηση και την 

διέγερση. Το στοιχείο της υποτίµησης παρουσιάζεται σε µορφές πειράγµατος 

που στοχεύουν στην ανάδειξη σφαλµάτων του δέκτη ή στην απόδοση 

ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών σε αυτόν, όπως π.χ. στο υβρεολόγιο, τα 

παρατσούκλια, την γελοιοποίηση. Το στοιχείο της διέγερσης παρουσιάζεται 

σε µορφές πειράγµατος που στοχεύουν στην πρόκληση της αµηχανίας του 

δέκτη  αναφορικά µε το αν πρέπει η αντίδραση του στο πείραγµα να είναι 

σοβαρή ή όχι, όπως π.χ. στα πειράγµατα που ο δέκτης "πιάνεται κορόιδο", 

στα σεξουαλικά πειράγµατα κ.α. Τα δύο παραπάνω γνωρίσµατα του 

πειράγµατος έχουν ουσιαστικά ως κοινή τους βάση το στοιχείο του ερεθισµού 

του δέκτη.  

 Η "καρδιά" του πειράγµατος, βρίσκεται, κατά την Pawluk, ακριβώς 

στην  συνύπαρξη του ερεθισµού µε διαδικασίες που επιτρέπουν ή και 

απαιτούν να µην αποδίδεται µέγιστη σηµασία ή να µην έχει σοβαρές 

συνέπειες το δυσάρεστο στοιχείο που ενέχεται στον εξερεθισµό αυτό. Με 

άλλα λόγια, θεωρεί ότι στο πείραγµα ως µορφή αστεϊσµού συνυπάρχουν 

πολύ περισσότερα στοιχεία από το στοιχείο του ερεθισµού, όπως το 

παιγνιώδες στοιχείο ή το στοιχείο της διασκέδασης, στοιχεία που διαφωτίζουν 

ακριβέστερα τον αντίκτυπό του και που συνηγορούν στην "ελαφριά" αποδοχή 

του δυσάρεστου συστατικού του εξερεθισµού. Ενδεικτική της άποψης αυτής 
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είναι και το εύρηµα που αναφέρει ο  La Gaipa (1977), ότι το πείραγµα είναι η 

επικρατέστερη µορφή ενδοοµαδικού χιούµορ αναφορικά µε την πρόκληση 

γέλιου στα µέλη µιας οµάδας. Η Pawluk αναζήτησε τα συστατικά στοιχεία της 

"ελαφριάς" αποδοχής του πειράγµατος στον παραλληλισµό του µε το παιχνίδι 

και το χιούµορ, στο περιεχόµενο του και στη φύση της σχέσης των 

προσώπων που εµπλέκονται στην πειρακτική δραστηριότητα.  

 Στο πείραγµα, όπως και στο παιχνίδι, απουσιάζει εµφανώς η 

"σοβαρότητα". Και στις δύο δραστηριότητες περιλαµβάνονται το ψέµα, η 

υπερβολή, ασυνήθιστοι-περίεργοι ήχοι και χειρονοµίες, γκριµάτσες, 

παιδαριώδεις δραστηριότητες, παιχνίδια, παίξιµο ρόλων και εναλλαγές ρόλων 

µε ασυνεχείς ή ανολοκλήρωτες συµπεριφορικές ακολουθίες. Επιπλέον, οι 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται ως παιχνίδια δεν συνεπάγονται τις 

σοβαρές συνέπειες που θα µπορούσαν να έχουν υπό άλλες συνθήκες. 

Παροµοίως, οι συµµετέχοντες σε µια πειρακτική δραστηριότητα πιθανότατα 

δεν φέρουν τις "σοβαρές" ευθύνες των πράξεων τους:  "απλώς αστειεύονται", 

και όπως οι συµπαίκτες "απλώς παίζουν". 

 Παράλληλα, το πείραγµα αποτελεί, κατά την Pawluk, µια ποικιλία του 

χιούµορ και των αστεϊσµών. Το χιουµοριστικό στοιχείο έγκειται στην 

αντίδραση του αστειευόµενου, στο ότι, δηλαδή, ο αστειευόµενος "κάνει 

πλάκα" ή χαριτολογεί πάνω στην σοβαρή πρόσληψη της πειρακτικής του 

δήλωσης από τον δέκτη του πειράγµατος.  

 Το περιεχόµενο του πειράγµατος διαδραµατίζει, επίσης, ρόλο στην 

"ελαφριά" αποδοχή του, στο µετριασµό, µε άλλα λόγια, του δυσάρεστου 

στοιχείου του εξερεθισµού που εµπεριέχει. Η Pawluk αναφέρεται στον Labov 

(1972) σύµφωνα µε τον οποίο, αν η πειρακτική δήλωση είναι υποβιβαστική ή 

δυσφηµητική, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι είναι ψευδής, τότε το πείραγµα είναι 

πιθανότερο να τύχει "ελαφριάς" αποδοχής, γεγονός που δεν ισχύει στην 

αντίθετη περίπτωση, όπου είναι πιθανότερο το πείραγµα να απορριφθεί ως 

τέτοιο ή να υπερισχύσουν τα δυσάρεστα στοιχεία του ερεθισµού του δέκτη. 

Αξίζει, στο σηµείο αυτό, να αναφέρουµε την έρευνα του Kochman (1983) που 

δεν θεωρεί τον παραπάνω κανόνα ως µέγιστης σηµασίας. Ο Kochman 

βασιζόµενος στην παρατήρηση των τελετουργικών λεκτικών µονοµαχιών των 

νεαρών Αµερικανών µαύρων, κατέληξε ότι βαρύνουσας σηµασίας δεν είναι 
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τόσο η αλήθεια ή όχι των δηλώσεων, αλλά η αντίδραση του δέκτη στις 

δηλώσεις αυτές, ο οποίος διαχωρίζει το παιγνιώδες του πειράγµατος από το 

µη παιγνιώδες των προσβολών.  Επιπλέον, όπως θα δείξουµε παρακάτω 

(Drew, 1987), το περιεχόµενο του πειράγµατος, συνηθέστερα,  περιέχει έναν 

"σπόρο" αλήθειας. 

 Τέλος, αναφορικά µε την φύση της σχέσης των προσώπων που 

εµπλέκονται στην πειρακτική δραστηριότητα, η Pawluk υποστήριξε ότι 

σηµασία δεν έχει τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. Με άλλα λόγια, η φύση της 

σχέσης των προσώπων είναι που καθορίζει αν η πειρακτική δήλωση θα 

ληφθεί κυριολεκτικά ή µη, εννοώντας ότι το πείραγµα αποτελεί, ενδεχοµένως, 

έναν δείκτη της οικειότητας των σχέσεων. 

 Η Pawluk, επίσης, ανέφερε και ανέλυσε τρία επιµέρους συµβάντα που 

λαµβάνουν χώρα στην κοινωνική σκηνογραφία του πειρακτικού επεισοδίου: 

1) πειρακτική δήλωση - σχόλιο, 2) αντίδραση του δέκτη της δήλωσης, 3) 

αντίδραση του κοινού. Καθένα από τα παραπάνω συµβάντα συµβάλλει 

δυναµικά στην εξέλιξη της πειρακτικής αλληλεπίδρασης, κάθε πείραγµα, µε 

άλλα λόγια, δοµείται από την αλληλεπίδραση των συµβάντων αυτών.   

 Ειδικότερα, η πειρακτική δήλωση αποτελεί την "πρόσκληση" στην 

πειρακτική αλληλεπίδραση, είναι ένα κράµα ενοχλητικών, εξερεθιστικών και 

παιγνιωδών, χιουµοριστικών στοιχειών που στοχεύει σε ένα πρόσωπο παρόν 

στην τρέχουσα αλληλεπίδραση, κατασκευασµένο έτσι ώστε να προκαλέσει 

την αντίδραση του ίδιου και του κοινού. Το πείραγµα µπορεί να είναι η 

απάντηση σε κάτι που είπε ένας προηγούµενος συνοµιλητής, να αποτελεί, 

δηλαδή, µια δεύτερη αντίδραση / σειρά σε µια προηγούµενη δήλωση 

(στοιχείο της υποτίµησης) ή να αποτελεί µια δήλωση εισαγωγής σε ένα νέο 

για την τρέχουσα κουβέντα θέµα (στοιχείο της διέγερσης). Το πειρακτικό 

σχόλιο γίνεται έτσι ώστε να ληφθεί µετεπικοινωνιακά, ως µη κυριολεκτικά 

εννοούµενο. Για τον σκοπό αυτό συνοδεύεται από τις λεγόµενες πλαισιακές 

νύξεις (π.χ. γέλιο, γκριµάτσες, µονότονος ή τραγουδιστός τονισµός), οι οποίες 

είναι περισσότερο εµφατικές όσο νεαρότερος είναι ο δέκτης του πειράγµατος. 

Πολύ συχνά, όχι πάντα ωστόσο, το πειρακτικό σχόλιο εµπεριέχει αµφισηµία, 

δηµιουργεί στον δέκτη αβεβαιότητα. Η Pawluk θεωρεί ότι το στοιχείο της 

αµφισηµίας ως βασικό διαγνωστικό στοιχείο του πειρακτικού µιας δήλωσης 
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έχει υπερεκτιµηθεί, ενώ δεν χαρακτηρίζει πάντα τα πειράγµατα. Η αµφισηµία 

ενός πειράγµατος σχετίζεται, ενδεχοµένως, µε το αν η πειρακτική δήλωση 

είναι µέρος µιας επαναλαµβανόµενης, τυποποιηµένης-τελετουργικής 

συµπεριφοράς ή εισάγεται για πρώτη φορά, κατά µια συγκεκριµένη 

περίσταση. Τέλος, το πειρακτικό σχόλιο µπορεί να είναι λεκτικό ή και µη 

λεκτικό (αστείες γκριµάτσες, παντοµίµα), να κατευθύνεται άµεσα ή έµµεσα 

(µέσω ενός τρίτου προσώπου) στον δέκτη ή ο στόχος του πειράγµατος να 

είναι ο ίδιος ο αστειευόµενος. 

 Η αντίδραση του δέκτη ποικίλλει: µπορεί να απορρίψει το πειρακτικό 

της δήλωσης και να αντιδράσει σοβαρά (βλ. παρακάτω, Emerson, 1969 * 

Drew, 1987), να αγνοήσει ή να µην κατανοήσει το πείραγµα (συνοδεία 

ευγενικού τυπικού χαµόγελου και µη ενεργής εµπλοκής στο λεκτικό παιχνίδι), 

να τηρήσει στάση αναµονής (παρακολούθηση της αντίδρασης του κοινού) ή 

να αποδεχτεί το πείραγµα και να συµµετάσχει λεκτικά και συναισθηµατικά στο 

παιγνιώδες της αλληλεπίδρασης (γέλιο, ανταπάντηση, χιουµοριστική 

συµπεριφορική εκδήλωση του αποδιδόµενου σε αυτόν πειρακτικού σχόλιου).  

 Ο ρόλος του κοινού είναι ουσιώδης στην εξέλιξη του επεισοδίου και 

αφορά στην εκτίµηση της αλληλεπίδρασης, στην ενεργή συµµετοχή, στην 

κατάλληλη αντίδραση στο τρέχον πείραγµα. Το κοινό µπορεί να εκτιµήσει το 

πειρακτικό σχόλιο είτε θετικά, είτε αρνητικά συµβάλλοντας καίρια στην 

έκβαση του επεισοδίου. Η αντίδραση του, επίσης, µπορεί να προηγείται, να 

γίνεται συγχρόνως ή να ακολουθεί την αντίδραση του δέκτη.  

 Συνοψίζοντας, η Pawluk (1989) υποστήριξε ότι το πείραγµα είναι ένα 

σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο, ένας συνδυασµός παιχνιδιού και χιούµορ. 

Ανέλυσε την δραστηριότητα του πειράγµατος δίνοντας έµφαση στις 

κοινωνικές παραµέτρους της εκδήλωσης της, στον δυναµικό ρόλο των 

συµµετεχόντων ως προς την έκβαση µιας αρχικής "πρόσκλησης" σε 

πείραγµα. 

 Η Alberts (1992) ασχολήθηκε, επίσης, µε το πείραγµα ως έναν 

ιδιαίτερο τύπο χιούµορ, ως µια γλωσσική πλευρά του χιούµορ, µια λεκτική 

πράξη σύνθετη ως προς την ερµηνεία της λόγω των σοβαρών, αλλά και 

παιγνιωδών στοιχείων που συγχρόνως εµπεριέχει. Ο στόχος της ανάλυσής 

της ήταν η εξέταση του τρόπου που οι δέκτες του πειράγµατος ερµηνεύουν το 
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πείραγµα και δοµούν αναλόγως τις αντιδράσεις τους σε αυτό. Τα δεδοµένα 

της ανάλυσης της αφορούσαν σε φυσικές, συνοµιλητικές αλληλεπιδράσεις 

εντός ποικίλων κοινωνικών πλαισίων (εργασία, σπίτι, σχολείο).  

 Η παραπάνω ερευνήτρια θεώρησε το πείραγµα ως µια δραστηριότητα 

που συµπεριλαµβάνει δύο πόλους: την σοβαρότητα και το παιγνιώδες. Τα 

αλληλοσυγκρουόµενα αυτά συστατικά καθιστούν το πείραγµα "δύσκολη" 

λεκτική πράξη ως προς τη λύση της αµφισηµίας της. Με άλλα λόγια, 

δεδοµένου ότι το πείραγµα µπορεί να έχει διττή λειτουργία σε µια 

αλληλεπίδραση, οι δέκτες των πειραγµάτων έχουν να αντιµετωπίσουν την 

επίλυση ενός προβλήµατος που αφορά στον καθορισµό του στόχου του 

πειράγµατος: τον αστεϊσµό, την επίκριση ή και τα δύο. Η προσέγγιση που 

υιοθέτησε η Alberts είναι ερµηνευτική, το επίκεντρο της ανάλυσής της δεν 

βρίσκεται στην δόµηση του πειράγµατος από τον αστειευόµενο, αλλά στην 

ερµηνευτική διαδικασία του πειράγµατος από τον δέκτη. Πρόκειται για µια 

κοινωνική - ψυχολογική προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη  τις συνθήκες υπό 

τις οποίες συντελείται η µετάβαση των πειρακτικών επεισοδίων σε παιγνιώδη 

ή σε σοβαρή αλληλεπίδραση. Είναι, δηλαδή, ένα κοινωνικά προσδιορισµένο 

µοντέλο ανάλυσης που δεν στέκεται αποκλειστικά στην επιφανειακή δοµή, 

αλλά και στην βαθιά δοµή της λεκτικής πειρακτικής πράξης.  

 Η Alberts πρότεινε τρεις παράγοντες που επιδρούν στις ερµηνευτικές 

διαδικασίες των δεκτών ενός πειράγµατος: την κοινωνική γνώση, το 

επικοινωνιακό πλαίσιο και τις παραγλωσσικές νύξεις. Η κοινωνική γνώση 

σχετίζεται µε το γνωστικό "υπόβαθρο" του δέκτη και αφορά σε ποικίλους 

τύπους πληροφόρησης, όπως π.χ. την γνώση του δέκτη σχετικά µε τις 

απόψεις του αστειευόµενου, το αν, δηλαδή, πιστεύει ειλικρινά στα 

χαρακτηριστικά που αποδίδει µέσω των πειρακτικών του δηλώσεων, γεγονός 

που επιδρά στην πρόσληψη του πειράγµατος ως καλυµµένο παράπονο από 

τον αστειευόµενο προς τον δέκτη ή ως µια δήλωση αστεϊσµού µε  

χιουµοριστική βάση.  Επιπλέον, η κοινωνική γνώση αφορά στην 

πληροφόρηση που έχουν οι δέκτες σχετικά µε την τυπική συµπεριφορά του 

αστειευόµενου, το αν, δηλαδή, είναι συχνά "πειραχτήρι" ή όχι. Το 

επικοινωνιακό πλαίσιο συµβάλλει, επίσης, στην ερµηνεία του πειράγµατος. Η 

συµβολή του είναι διττή. Από τη µία πλευρά, ο δέκτης του πειράγµατος 
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πρέπει να λάβει υπόψη του το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συµβαίνει το 

πείραγµα (τυπικό ή φιλικό, σοβαρό ή παιγνιώδες), να εξηγήσει, δηλαδή τον 

τρόπο λειτουργίας της γλώσσας εντός του πλαισίου. Από τη άλλη πλευρά, 

πρέπει να λάβει υπόψη του την ίδια την συνοµιλία που λαµβάνει χώρα, να 

εξηγήσει, δηλαδή, τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας καθ' αυτής ως 

πλαίσιο, της γλώσσας ως γενεσιουργό παράγοντα του πλαισίου. Επιπλέον 

παράγοντας του επικοινωνιακού πλαισίου είναι το κοινό και ο ρόλος που µε 

την στάση του διαδραµατίζει στην ερµηνεία του πειράγµατος από το δέκτη. 

Τέλος, οι παραγλωσσικές νύξεις αποτελούν µια οµάδα ενδείξεων του 

πειρακτικού στοιχείου µιας δήλωσης και, συνεπώς, επιδρούν στην 

αναγνωρισιµότητα και ερµηνεία των πειραγµάτων.  

 Συνοπτικά, η Alberts (1992) πρότεινε µια κοινωνική προσέγγιση των 

πειραγµάτων και, ειδικότερα, της ερµηνείας και της αντίδρασης στα 

πειράγµατα. Ο αναλυτικός της πυρήνας θα µπορούσε να συµπυκνωθεί στην 

άποψη ότι η αντίδραση των δεκτών µιας πράξης (πείραγµα) δεν καθορίζεται 

από την πράξη καθ'αυτή, αλλά µάλλον από την αντίληψη της πρόθεσης του 

αστειευόµενου, από τους σκοπούς, δηλαδή, που - οι δέκτες θεωρούν ότι - 

επικοινωνούνται µέσω της πράξης αυτής.  

 Βασικός σκοπός της έρευνας των Alberts, Kellar-Guenther & Corman 

(1996) ήταν η περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών εκείνων µιας 

πειρακτικής αλληλεπίδρασης που επιδρούν στον καθορισµό της - όχι 

λεκτικής, αλλά γνωστικής- αντίδρασης των δεκτών του πειράγµατος. Οι 

παραπάνω ερευνητές επικεντρώθηκαν στην ανάλυση της επίδρασης 

παραγόντων, όπως το περιεχόµενο του πειράγµατος, την αντίληψη του δέκτη 

σχετικά µε την πρόθεση του αστειευόµενου (χιουµοριστική-θετική, επιθετική-

αρνητική) και τις νύξεις που χρησιµοποιήθηκαν από τους δέκτες, προκειµένου 

να προσδιορίσουν την πρόθεση του αστειευόµενου (παραγλωσσικές νύξεις, 

επικοινωνιακό πλαίσιο, κοινωνική γνώση, εαυτός / προσωπικότητα του 

δέκτη). 

 Συνοπτικά, οι Alberts και συν. βρήκαν ότι υπήρξε συσχέτιση µεταξύ 

της εκτίµησης της πρόθεσης του αστειευόµενου από τον δέκτη και της 

αντίδρασης του δέκτη στο πείραγµα.  Η κοινωνική γνώση του δέκτη, το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, τα παραγλωσσικά στοιχεία και, επιπλέον, η 
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προσωπικότητα - οι προσωπικές τάσεις του δέκτη απέναντι στα αστεία- 

αποτέλεσαν τις νύξεις στις οποίες βασίστηκε η γνωστική αντίδραση των 

δεκτών. Η προσωπικότητα του δέκτη ήταν η πιο ισχυρά διαµεσολαβούµενη 

νύξη µεταξύ της εκτίµησης της πρόθεσης του αστειευόµενου και της 

αντίδρασης του δέκτη στο πείραγµα: οι δέκτες φάνηκε να αντιδρούν 

περισσότερο στην εσωτερική τους κατάσταση παρά στο λεκτικό περιεχόµενο 

του πειράγµατος, γεγονός που υπογραµµίζει το ρόλο που διαδραµατίζουν οι 

διαδικασίες της κοινωνικής απόδοσης, στα πειρακτικά επεισόδια.  

 Οι Alberts και συν. (1996) θεώρησαν το ζήτηµα της αντίδρασης των 

δεκτών ενός πειράγµατος ζωτικό, διότι είναι η αντίδραση στο πείραγµα που 

κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία του. Συµπέραναν ότι είναι απαραίτητη η 

διερεύνηση, όχι µόνο των λεκτικών, αλλά και των γνωστικών αντιδράσεων 

των δεκτών ενός πειράγµατος. Με άλλα λόγια, υποστήριξαν την σηµασία της 

ανάλυσης, όχι µόνο των συνοµιλητικών ακολουθιών του πειράγµατος, αλλά 

και των κοινωνικών στάσεων των συµµετεχόντων, προκειµένου να απαντηθεί 

το "γιατί" της συγκεκριµένης αντίδρασης σε ένα συγκεκριµένο πείραγµα. 

 H Eisenberg (1986) ασχολήθηκε µε τα λεκτικά πειράγµατα των 

ενηλίκων προς τα παιδιά. Τα πειράγµατα αυτά, παραβιάζοντας το 

συνοµιλητικό αξίωµα του Grice (1967) (βλ.παραπάνω) που αφορά στην 

ποιότητα, δηλαδή, στην ειλικρίνεια των δηλώσεων των συνοµιλητών, 

δηµιουργούν αβεβαιότητα στο δέκτη, εµπεριέχουν, δηλαδή, την πιθανότητα / 

τον κίνδυνο να τα εκλάβει ο δέκτης ως αληθινές, κυριολεκτικές δηλώσεις. 

Επίσης, τα πειράγµατα, ενώ µοιράζονται συνολικά τα ίδια χαρακτηριστικά, 

επιτελούν συγκεκριµένους σκοπούς που ποικίλουν, κάθε φορά που 

συµβαίνουν. Η παραπάνω ερευνήτρια αναζήτησε την αιτία για την οποία οι 

ενήλικες αψηφούν τον κίνδυνο της κυριολεκτικής λήψης των πειρακτικών τους 

δηλώσεων και επιδίδονται στο να πειράζουν τα παιδιά. Με άλλα λόγια, 

ασχολήθηκε µε τους σκοπούς που επιτελεί το ενήλικο πείραγµα προς τα 

παιδιά. Επιπλέον στόχοι της έρευνας της ήταν τι µαθαίνουν τα παιδιά και πώς 

µαθαίνουν να συµµετέχουν ενεργά, εντός των πλαισίων του πειράγµατος.  

 Οι παρατηρήσεις της Eisenberg έλαβαν χώρα σε δύο οικογένειες 

µεξικάνων µεταναστών στην Καλιφόρνια. Τα δύο παιδιά των οικογενειών 

αυτών ήταν πρωτότοκα κορίτσια. Οι παρατηρήσεις πραγµατοποιήθηκαν 
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διαχρονικά, σε ηλικίες 21-32 µηνών και 24-38 µηνών, αντίστοιχα για κάθε 

οικογένεια. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε η ακολουθία του πειράγµατος η οποία 

ορίστηκε ως κάθε συνοµιλητική ακολουθία που άρχιζε µε µια κοροϊδευτική 

πρόκληση, προσβολή ή απειλή. Ένα χαρακτηριστικό "κλειδί" της ακολουθίας 

αυτής ήταν η µη κυριολεκτική σηµασία των λεκτικών πειραγµάτων. Ο 

ενήλικας, τελικά, δήλωνε την πειρακτική, µη κυριολεκτική, παιγνιώδη του 

πρόθεση, είτε λεκτικά, είτε µε την χρήση παραγλωσσικών ή άλλων νύξεων 

(υπερβολικό ή τραγουδιστό τονισµό, γέλιο, νεύµατα του µατιού, παιγνιώδεις 

γκριµάτσες του προσώπου). Τα θέµατα που αποτελούσαν τους στόχους των 

πειρακτικών δηλώσεων ποίκιλλαν και αφορούσαν στα εξής: επιβολή 

σωµατικής βλάβης, διάσπαση σηµαντικών σχέσεων, αναχαίτιση θετικών 

συναισθηµάτων, εκτίµηση ικανοτήτων, απόδοση χαρακτηριστικών σχετικά µε 

τους παιδικούς φόβους, τις συµπάθειες και τις αντιπάθειες.  Συχνότερα, 

πείραζαν τα παιδιά οι µητέρες τους και ακολουθούσαν σε συχνότητα οι 

άνδρες (οι θείοι του παιδιού). Οι πρώτες πείραζαν συχνότερα τα παιδιά 

απειλώντας τα µε απόσυρση της αγάπης τους ή µε διάσπαση µιας 

σηµαντικής σχέσης, ενώ οι δεύτεροι συχνότερα απειλούσαν πειρακτικά για 

πρόκληση σωµατικής βλάβης ή απέδιδαν στα παιδιά ανεπιθύµητα 

χαρακτηριστικά. Επίσης, οι πειρακτικές ακολουθίες ήταν, συχνά, τριαδικές ή 

πολυαδικές: η πειρακτική δήλωση που είχε ως στόχο το παιδί  κατευθυνόταν 

προς ένα τρίτο µέλος (ενήλικα ή παιδί) το οποίο ενθαρρυνόταν στην 

συµµετοχή, την συνέχιση ή την επανάληψη του πειράγµατος. 

 Η Eisenberg διέκρινε τρεις λειτουργίες στο ενήλικο πείραγµα προς τα 

παιδιά: 1) το πείραγµα ως παιχνίδι, 2) το πείραγµα ως µέσον κοινωνικού 

ελέγχου και 3) το πείραγµα ως ενισχυτική δύναµη των σχέσεων. Παρακάτω 

θα αναφερθούµε σε κάθε µια από τις λειτουργίες αυτές, όπως, επίσης, και 

στα ευρήµατα της παραπάνω ερευνήτριας σχετικά µε την παιδική συµµετοχή 

στα πειράγµατα. 

 Στο πλαίσιο της µελέτης της, η Eisenberg συµπέρανε ότι το πείραγµα, 

στην πιο απλή µορφή του, είναι πρωταρχικά ένας τύπος κοινωνικού 

παιχνιδιού. Το παιγνιώδες του πειράγµατος αναδεικνύεται στα παρακάτω 

στοιχεία του. Πρώτον, συνέβαινε, συχνότερα, όταν οι ενήλικοι έκαναν το 

διάλειµµά τους από τις καθηµερινές εργασίες. ∆εύτερον, στην εκδήλωσή του 
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συνυπήρχαν, αφενός και άλλες παιγνιώδεις µορφές (αστεϊσµοί), αφετέρου οι 

παιγνιώδεις νύξεις (υπερβολικός ή τραγουδιστός τονισµός, γέλιο, νεύµατα του 

µατιού, παιγνιώδεις γκριµάτσες του προσώπου) που σηµατοδοτούσαν το 

παιγνιώδες της εκδήλωσης. Επιπλέον, υπήρχε επανάληψη / "ρουτίνα" στις 

µορφές των εισαγωγών και των περιεχοµένων του πειραγµάτων, γεγονός 

που βοηθούσε τα παιδιά να κατανοούν ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι, αλλά 

και να προβλέπουν την έκβαση του παιχνιδιού αυτού. Τέλος, ένας σταθερός 

κανόνας για την παιδική συµπεριφορά παραγραφόταν: στην διάρκεια των 

πειραγµάτων, τα παιδιά µπορούσαν να ανταπαντήσουν προκλητικά ή 

αναιδώς στον πάντοτε οικείο προς αυτά ενήλικα που συνήθιζε να τα πειράζει. 

  Επιπλέον, το πείραγµα εµπεριέχει το στοιχείο της αµφισηµίας: ο 

δέκτης του πειράγµατος πρέπει να "αποφασίσει" αν αυτός που τον πειράζει 

είναι σοβαρός αν, απλώς, αστειεύεται. Η αµφισηµία αυτή οδηγούσε σε δύο 

µορφές πειράγµατος. Στη µία µορφή, η "επιτυχία" του πειράγµατος βασιζόταν 

στο ότι οι συµµετέχοντες διασκέδαζαν µαζί, αναγνωρίζοντας τη 

δραστηριότητα που λάµβανε χώρα ως παιχνίδι. Στην άλλη µορφή,  οι 

συµµετέχοντες διασκέδαζαν, επειδή ο στόχος του πειράγµατος "πιάστηκε 

κορόιδο". Στα δυαδικά πλαίσια του πειράγµατος, ο ενήλικας, συνήθως, έπαιζε 

µαζί µε το παιδί: η εισαγωγή ήταν απλή και δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 

γλωσσικές δεξιότητες από το παιδί, προκειµένου να συµµετάσχει και να 

διασκεδάσει. Στα τριαδικά ή πολυαδικά πλαίσια, το κοινό -συνήθως, ενήλικες- 

διασκέδαζαν "εις βάρος" του παιδιού, το πείραγµα εισαγόταν, στοχεύοντας 

ακριβώς στην ενήλικη διασκέδαση: οι γλωσσικοί κώδικες ήταν πιο 

πολύπλοκοι και το παιδί δεν ήταν ικανό να αυτοαµυνθεί. Ωστόσο, το 

πολυαδικό πλαίσιο των πειραγµάτων ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, 

"ασφαλέστερο" για το παιδί: κάποιος µπορούσε να βοηθήσει το παιδί στην 

αυτοάµυνα, να το επιβεβαιώσει για το παιγνιώδες της κατάστασης και να το 

στηρίξει στην συµµετοχή του. 

 Παράλληλα, το ενήλικο πείραγµα επιτελούσε λειτουργίες κοινωνικού 

ελέγχου: µετέφερε παιγνιωδώς ένα υπογραµµισµένο µήνυµα σχετικά µε το 

ανάρµοστο µιας παιδικής συµπεριφοράς. Η πειρακτική απειλή, όταν, βέβαια, 

η προς επίκριση παιδική συµπεριφορά δεν απειλούσε σοβαρά την ενήλικη 

εξουσία, χρησιµοποιούνταν ως ένας ήπιος τρόπος επίκρισης και µεταφοράς 
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ενός µηνύµατος αποδοκιµασίας. Εναλλακτικά, στα πολυαδικά πλαίσια, το 

νεαρό παιδί χρησιµοποιούνταν ως µέσο επίδρασης στην συµπεριφορά 

κάποιου άλλου: ένα µεγαλύτερο παιδί που είχε ανάρµοστη συµπεριφορά 

γινόταν, πολλές φορές, δέκτης µιας οµαδικής "επίθεσης" (από ενήλικες και 

παιδιά), ή ακόµα και ένας ενήλικας µε µη αποδεκτή συµπεριφορά δεχόταν 

πειράγµατα από το νεαρό παιδί το όποιο ενθαρρυνόταν στην εισαγωγή των 

πειραγµάτων αυτών από έναν άλλο ενήλικα.   

 Επιπλέον, το πείραγµα ενίσχυε τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις και τους 

δεσµούς µεταξύ των προσώπων, µέσω του περιεχοµένου του (πηγή 

πληροφόρησης για τις διαπροσωπικές σχέσεις), αλλά και µέσω της δοµής 

των σχέσεων που δηµιουργούνταν, καθώς αναπτύσσονταν οι ακολουθίες του 

πειράγµατος (δηµιουργία συµµαχιών, παροχή βοήθειας στον στόχο, 

πρόσκληση για συµµετοχή στο παιχνίδι). Με άλλα λόγια, το πείραγµα 

σηµατοδοτούσε µια ιδιαίτερη εγγύτητα µεταξύ των προσώπων, εγγύτητα 

ενδεικτική της "ασφάλειας" στην ανάληψη της πειρακτικής δραστηριότητας και 

του µοιράσµατος του αισθήµατος της ευχαρίστησης και της διασκέδασης. 

 Η Eisenberg (1986) υπογράµµισε το πείραγµα ως µέσο κοινωνικής 

µάθησης και γλωσσικής δεξιότητας. Τα παιδιά µέσω των επεισοδίων του 

πειράγµατος µαθαίνουν να χειρίζονται τον ενήλικο λόγο και να µιλούν όπως οι 

ενήλικες. Ευαισθητοποιούνται σε µη λεκτικές νύξεις και καλλιεργούν την 

ικανότητα να ξεπερνούν το επιφανειακό µήνυµα του λεκτικού µηνύµατος, 

προκειµένου να προσδιορίζουν τις προθέσεις των συνοµιλητών τους. 

Επιπλέον, µαθαίνουν σύνθετους κοινωνικούς κανόνες σχετικά µε το αρµόζον 

της συµπεριφοράς, το ποιος µπορεί να πειράξει ποιον και σε ποιες συνθήκες.  

 Η  Miller (1982, 1986) ασχολήθηκε, επίσης, µε το ενήλικο πείραγµα 

προς τα παιδιά. Θεώρησε το πείραγµα ως µια σύνθετη µορφή λεκτικού 

παιχνιδιού που σηµατοδοτείται ως τέτοια λόγω των τροποποιήσεων στα 

γλωσσικά σχήµατα που εµπεριέχει. Υποστήριξε, επίσης ότι το πείραγµα 

παρέχει ένα "κλειδί" της κοινωνικοποίησης του παιδιού µέσω της γλώσσας, 

ως µια διαφορετικού τύπου ευκαιρία µάθησης και χρήσης της γλώσσας στην 

δόµηση του κοινωνικού κόσµου. Παρατήρησε ότι, όπως και άλλες ποικιλίες 

του κοινωνικού παιχνιδιού (παιχνίδι προσποίησης, συµβολικό παιχνίδι), το 

πείραγµα λαµβάνει χώρα κατ� αρχήν στο σπίτι µεταξύ µητέρων - παιδιών και, 
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επίσης, ότι τα παιδιά τουλάχιστον στο δεύτερο χρόνο της ζωής τους 

επιδεικνύουν κατανόηση κάποιων από τα στοιχεία του πειράγµατος.  

 Η παραπάνω ερευνήτρια παρατήρησε τις δραστηριότητες του λεκτικού 

πειράγµατος στις αλληλεπιδράσεις τριών κοριτσιών µε τη µητέρα και άλλα 

µέλη της οικογένειας, σε τρεις οικογένειες της εργατικής τάξης, στη νότια 

Βαλτιµόρη. Η παρατήρηση ήταν διαχρονική και το ηλικιακό εύρος των 

παιδιών κυµαινόταν από 19-25 µηνών.  

 Το πείραγµα ορίστηκε από την Miller ως µια συνοµιλητική ακολουθία 

µε δύο τουλάχιστον εναλλαγές σειράς (µια από αυτές, ενδεχοµένως, µη 

λεκτική) που αφορούσε σε ένα θέµα διαφωνίας. Οι ενήλικες εισήγαγαν το 

πείραγµα, προκειµένου να επανακατευθύνουν την παιδική δραστηριότητα ή 

να εξασφαλίσουν την παιδική υπακοή στο πρόσωπό τους. Η παιγνιώδης 

διαφωνία αφορούσε σε: παιδικές διεκδικήσεις (για αντικείµενα ή φαγητό), 

σχέσεις (προσκόλληση µητέρας-παιδιού), ικανότητες ή χαρακτηριστικά του 

παιδιού. Μια τυπική ακολουθία ξεκινούσε µε µια ενήλικη κοροϊδευτική απειλή, 

πρόκληση ή προσβολή στην οποία το παιδί αντιδρούσε µε άρνηση, 

ανταπαίτηση ή µη λεκτική αντίπραξη. Η αρχική αυτή ανταλλαγή συνεχιζόταν 

στον ίδιο τόνο µέχρι την υποχώρηση του ενός από τους συνοµιλητές, την 

κατάληξη σε αδιέξοδο, τη διαπραγµάτευση µιας αµοιβαία συµφωνηµένης 

λύσης, την κλιµάκωση της διαφωνίας µε ανταλλαγή τυπικών-τελετουργικών 

χτυπηµάτων (άγριο φυσικό παιχνίδι), ή τη µείωση του ενδιαφέροντος και την 

αλλαγή του θέµατος. Το παιγνιώδες πλαίσιο των πειραγµάτων, η µη 

κυριολεκτική σηµασία των απειλών επιδεικνύεται µέσω των νύξεων, 

γλωσσικών και µη, όπως: εµφατικός, τραγουδιστός ή µονότονος τονισµός, 

δυνατή ένταση φωνής, προκλητικός τόνος στη φωνή, ραγδαίες εκφορές του 

λόγου, συχνή χρήση λέξεων που αναφέρονται σε πάλη (π.χ. γροθιά), συχνή 

χρήση λέξεων που δηλώνουν κτήση, γέλιο και συνοδευτικά χαµόγελα, 

ιδιαίτερες χειρονοµίες (ύψωµα της γροθιάς, προβολή του δείκτη προς τον 

συνοµιλητή), σωµατικά χτυπήµατα και επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη 

βλεµµατική επαφή.  

 Συνοπτικά και όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το πείραγµα 

υπαινίσσεται διαφωνίες, διαµάχες, εκδηλώσεις επιθετικότητας και, µάλιστα, 

µετατρέπει µια φιλονικία σε µια πλαστή φιλονικία. Τα παιδιά, από το δεύτερο 
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χρόνο της ηλικίας τους, γνωρίζουν, τουλάχιστον, το µη λεκτικό τρόπο 

αντίδρασης στα ενήλικα πειράγµατα: υψώνουν τη γροθιά τους, προτάσσουν 

το δάχτυλό τους, χτυπούν τον "αντίπαλο". Επίσης, εµφανίζουν λεκτικές 

δεξιότητες αντίδρασης, αποδίδοντας χαρακτηριστικά στον "αντίπαλο" και 

χρησιµοποιώντας λέξεις µε διεκδικητικό-κτητικό και επιθετικό-µαχητικό 

περιεχόµενο. 

 Τι σηµαίνουν τα παραπάνω πειράγµατα για τις µητέρες; Η Miller 

υποστήριξε ότι οι µητέρες, µέσω των πειραγµάτων, καλλιεργούν στα παιδιά 

τους δεξιότητες και αξίες που θα χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους, τα 

βοηθούν να συµµετέχουν σε συζητήσεις, τα ενθαρρύνουν στο να 

συναισθάνονται τον συνοµιλητή τους. Επιπλέον, τα εµπνέουν µε δύναµη, 

διεκδικητικότητα και ανεξαρτησία. Τα µαθαίνουν, µε άλλα λόγια, να ελέγχουν 

τα πληγωµένα τους συναισθήµατα, να αυτοαµύνονται, όταν βρίσκονται σε 

κατάσταση θυµού, σε πραγµατικές, µελλοντικές φιλονικίες. Οι ακολουθίες του 

πειράγµατος αποτελούν ένα πλαίσιο στο οποίο µπορούν να µεταδοθούν οι 

παραπάνω αξίες και δεξιότητες.  

 Παράλληλα, τα παιδιά µέσω του πειράγµατος κατανοούν τη στενή 

σύνδεση γλώσσας και δράσης,  ευαισθητοποιούνται στη δυνατότητα χρήσης 

της γλώσσας για διαφωνία, αυτοάµυνα, αυτοδιάθεση. Αντιλαµβάνονται, 

επίσης, την πιθανότητα που έχουν να παίζουν µε τους κανόνες χρήσης της 

γλώσσας, προκειµένου να εξάγουν µια επικοινωνιακή πράξη από το 

συνηθισµένο της πλαίσιο και να την χειριστούν µη κυριολεκτικά. Με άλλα 

λόγια, µαθαίνουν να "αναγιγνώσκουν" το µεταµήνυµα "αυτό είναι παιχνίδι".  

 Η Miller κλείνει την αναφορά της µε µια άποψη που, πιστεύουµε, 

συνοψίζει εύστοχα τα παραπάνω: 

  "Το παιδί του οποίου η λεκτική φαντασία έχει τις ρίζες της στο 
  πείραγµα κερδίζει όχι µόνο ένα εργαλείο επιβίωσης, αλλά και 
µια   εκτίµηση κάποιων από τις παιγνιώδεις και µεταµορφωτικές  
  δυνατότητες της γλώσσας" (Miller, 1986, σελ.211).   
  

 Ο Schieffelin (1986) είχε ως θέµα της έρευνάς του το λεκτικό πείραγµα 

και τις πειρακτικές ή όχι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δηµιουργία 

του συναισθήµατος της ντροπής,  ως ενήλικες λεκτικές τεχνικές ελέγχου της 

παιδικής συµπεριφοράς, στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ενηλίκων (µητέρων) 

και παιδιών. Επίσης, ασχολήθηκε µε το πώς τα παιδιά µαθαίνουν να 



 66

ερµηνεύουν και να αντιδρούν κατάλληλα στις παραπάνω ενήλικες 

συµπεριφορές. Οι παρατηρήσεις του έλαβαν χώρα στην φυλή Kaluli, στους 

Παπούα της Νέας Γουινέας. Στην ανάλυση του, το πείραγµα ορίστηκε ως:  

 "..µια ακολουθία γλωσσικών πρακτικών µε ιδιαίτερη ρητορική ισχύ,  
 όπου οι οµιλητές  προσπαθούν να αναχαιτίσουν ή να αλλάξουν τις  
 πράξεις ενός προσώπου και, επίσης, να µεταδώσουν ένα ιδιαίτερο  
 συναισθηµατικό µήνυµα σχετικά µε την σχέση µεταξύ των προσώπων 
 που εµπλέκονται και του κοινού ή ενός δυνητικού κοινού της  
  οικογένειας, των συνοµηλίκων,  της κοινότητας" 
(Schieffelin,1986,   σελ. 166). 
Τα πειράγµατα, που ανέλυσε ο παραπάνω ερευνητής, εµπεριέχουν ένταση 

προερχόµενη από την ασταθή, αµφίσηµη φύση τους, από το γεγονός, δηλαδή 

ότι η έκβαση της ακολουθίας των πειραγµάτων δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστή, η κατάληξή της έχει πολλές αποδεκτές, πιθανές πλευρές. Η σηµασία 

και το νόηµα της πειρακτικής ανταλλαγής δοµείται από τους συµµετέχοντες, 

από κοινού. ∆εδοµένης της αµφισηµίας των πειραγµάτων, ο δέκτης µπορεί να 

αντιδράσει µε εξίσου αµφίσηµο τρόπο ωθώντας το πρόσωπο που εισήγαγε 

το πείραγµα σε περαιτέρω πειρακτικές δηλώσεις, ενδεχοµένως, σοβαρότερες 

της αρχικής. Η ανταλλαγή συνεχίζεται µε αυτόν τον τρόπο και κάθε 

συνοµιλητής συµµετέχει ισότιµα στις απόπειρες ορισµού της κατάστασης.  

 Στον πληθυσµό που µελέτησε ο Schieffelin, τα πειράγµατα γίνονταν µε 

τη χρήση ποικίλων γλωσσικών µέσων, σε ποικίλες σχέσεις (µεταξύ ενηλίκων, 

µεταξύ παιδιών, µεταξύ ενηλίκων και παιδιών) και σε κοινωνικά πλαίσια που 

αφορούσαν σε οικιακές δραστηριότητες (προετοιµασία και µοίρασµα 

φαγητού),  στην εργασία, στο παιχνίδι και σε φιλονικίες. Τις ακολουθίες των 

πειραγµάτων εισήγαγαν οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά. Τα γλωσσικά µέσα 

που χρησιµοποιούνταν στο πείραγµα ήταν τα εξής: ρητορικές ερωτήσεις, 

τυποποιηµένες εκφράσεις, σαρκαστικές δηλώσεις, υβρεολόγιο, απειλές και 

χρήση της προστακτικής. Οι πλαισιακές νύξεις και τα συναισθηµατικά κλειδιά 

των λεκτικών πειραγµάτων σηµατοδοτούσαν τον τρόπο ερµηνείας των 

πειρακτικών δηλώσεων.  

 Ο Schieffelin παρουσίασε την αναπτυξιακή πορεία των πειραγµάτων, 

στην διάρκεια της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας έως τα τρία χρόνια. Οι 

ενήλικες εισήγαγαν τα παιδιά στις ρουτίνες των πειραγµάτων  και της ντροπής 

από την ηλικία των έξη µόλις µηνών. Το πείραγµα των εξάµηνων βρεφών 

εµπεριείχε µη λεκτικά µέσα, αλλά και ήπιο υβρεολόγιο που συνοδευόταν από 
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ενήλικο γέλιο ή χαµόγελο ώστε να σηµατοδοτείται το µη "σοβαρό" του 

πειράγµατος. Στην ηλικία των τριών χρόνων, τα παιδιά δέχονταν σοβαρότερο 

υβρεολόγιο, σε συνθήκες όπου ο ενήλικας δήλωνε την απογοήτευση ή τον 

θυµό του από την παιδική συµπεριφορά. Ωστόσο, οι ύβρεις που 

κατευθύνονταν στα παιδιά δεν στόχευαν στον ψυχικό τραυµατισµό ή τον 

στιγµατισµό τους: κανένα παιδί δεν περιθωριοποιούνταν, ενώ οι σχέσεις 

θεωρούνταν δεδοµένες και παρέµεναν οικείες. Καθώς αύξανε η ηλικία των 

παιδιών αυξανόταν και η χρήση των τυποποιηµένων εκφράσεων (π.χ. 

κοροϊδευτικές προσφορές φαγητού κυρίως ή αντικειµένων που δεν ανήκαν 

στο παιδί). Ακολουθίες πειραγµάτων παρατηρήθηκαν, επίσης, και µεταξύ των 

παιδιών. Στα πειράγµατα αυτά, από τα µεγαλύτερα παιδιά αναµενόταν να 

είναι επιδέξια στην δηµιουργία της απαιτούµενης συναισθηµατικής έντασης 

και, συγχρόνως, να µην χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης και να 

τερµατίζουν το πείραγµα, όταν έπρεπε.  

 Γενικότερα, το πείραγµα αύξανε σε ένταση, καθώς µεγάλωνε το παιδί: 

το ευγενικό, ήπιο πείραγµα προς τα βρέφη του 1ου χρόνου εντατικοποιούταν 

σταδιακά και στόχευε στην πρόκληση ακόµα και του κλάµατος του δίχρονου 

παιδιού, κλάµα που όσο αιφνίδια προκαλείτο, εξίσου αιφνίδια ανακουφιζόταν 

από τους ενήλικες. Επιπλέον, το πείραγµα παρατηρήθηκε, πολύ συχνά, σε 

τριαδικά πλαίσια µεταξύ της µητέρας, του µεγαλύτερου παιδιού της και του 

νεαρού βρέφους της. Στις περιπτώσεις αυτές, το πείραγµα, από το 

µεγαλύτερο παιδί προς το βρέφος υπό τις µητρικές οδηγίες, αποτελούσε ένα 

µέσο γλωσσικής µάθησης (µάθηση των ρητορικών ερωτήσεων και της 

λειτουργίας τους, χρήση της προστακτικής), αλλά και κοινωνικής µάθησης 

(περιεχόµενο των πειραγµάτων, κατανόηση του συναισθήµατος που 

αναµένεται από κάποιον να εκδηλώσει, όταν συµβαίνει µια συγκεκριµένη 

πράξη). 

 Συνοπτικά, ο Schieffelin (1986) αποδίδει στο πείραγµα λειτουργίες 

κοινωνικού ελέγχου, κοινωνικοποίησης και µάθησης των κανόνων του 

"ανήκειν" σε µια κοινωνία, λειτουργίες τόσο ουσιώδεις που η εκκίνηση τους 

οργανώνεται πριν καν τα παιδιά κατακτήσουν την γλώσσα.   

 Τα αστεία, όπως φάνηκε έµµεσα παραπάνω, δεν εκλαµβάνονται, 

βέβαια, πάντα ως τέτοια. Είναι δυνατό να γίνουν δεκτά µε "σοβαρές" 
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αντιδράσεις, ακόµα και αν οι δέκτες τους αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για 

δηλώσεις µε χιουµοριστικό, µη κυριολεκτικό περιεχόµενο.  Οι έρευνες των 

Emerson (1969) και Drew (1987) έχουν ως θέµα τους, ακριβώς, αυτές τις 

"σοβαρές" αντιδράσεις στα αστεία. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε συνοπτικά 

τις έρευνες αυτές. 

  Η Emerson (1969) ασχολήθηκε µε την κοινωνική λειτουργία της 

αποδέσµευσης που αναφέρεται παραπάνω από τον Attardo (1993) και 

ειδικότερα, µε την χρήση του χιούµορ ως εργαλείο διαπραγµάτευσης 

σοβαρών θεµάτων. Η παραπάνω ερευνήτρια ασχολήθηκε µε τις µεταβάσεις 

µιας αλληλεπίδρασης στις οποίες η αντίδραση του δέκτη του αστείου προς 

τον ποµπό του αστείου είναι σοβαρή, παρόλο που ο πρώτος γνωρίζει ότι 

αυτό που ειπώθηκε από τον δεύτερο ήταν αστείο. Όταν ένα θέµα ταµπού 

εισάγεται στην αλληλεπίδραση µε τον παραπάνω τρόπο, οι επικοινωνούντες 

σύντροφοι διαπραγµατεύονται µεταξύ τους µια ιδιωτική, ανεπίσηµη 

συµφωνία. ∆ύο βασικά θέµατα διαπερνούν την διαπραγµάτευση αυτή: 1) 

πόση "ελευθερία" / άδεια αποκτούν οι σύντροφοι µε το πρόσχηµα του 

χιούµορ, δηλαδή, µε την αµφίσηµη διαχωριστική γραµµή που χωρίζει το 

αποδεκτό από το µη αποδεκτό χιουµοριστικό περιεχόµενο, και 2) ποιος θα 

επωµιστεί την ευθύνη για την παραβίαση των κανόνων.  

 Η Emerson διακρίνει και αναλύει δύο τύπους διαπραγµάτευσης που 

στοχεύουν, αντίστοιχα, στη µετάθεση του θέµατος και στη διαβεβαίωση του 

χιουµοριστικού περιεχοµένου της αρχικής δήλωσης της λεκτικής ανταλλαγής. 

Στη διαπραγµάτευση της µετάθεσης του θέµατος, ο δέκτης του αστείου κάνει 

µια ξεκάθαρη έκκληση µετάβασης και ο αστειευόµενος αναγκάζεται να την 

αποδεχτεί. Με άλλα λόγια, ο δέκτης του αστείου, σηµειώνοντας το "σοβαρό" 

περιεχόµενο του αστείου, επισπεύδει µια στιγµή αλήθειας, η οποία 

αντιµετωπίζεται από τον ποµπό µε την αποκήρυξη του λεχθέντος. 

Εναλλακτικά και σπανιότερα, ο αστειευόµενος αρνείται ότι πρόκειται να λάβει 

χώρα µια µετάβαση στην συνοµιλία, µε αποτέλεσµα η διαπραγµάτευση να 

είναι αδιέξοδη. Στη διαβεβαίωση του χιουµοριστικού περιεχοµένου της 

αρχικής δήλωσης της λεκτικής ανταλλαγής, η έκκληση µετάβασης από τον 

δέκτη του αστείου είναι αµφίσηµη: η διαπραγµάτευση επικεντρώνεται γύρω 

από το αν η αρχική παρατήρηση ήταν αστεία ή είχε ως στόχο τη µετάδοση 
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σοβαρών µηνυµάτων. Στον αστειευόµενο αφήνεται "χώρος", προκειµένου να 

αποκαταστήσει τη χιουµοριστική του πρόθεση και το αστείο των λεκτικών του 

δηλώσεων. 

 Ο Drew (1987) ασχολήθηκε µε τις λεκτικές δραστηριότητες του 

"πειράγµατος",  τις οποίες όρισε ως κοροϊδευτικές, αλλά παιγνιώδεις 

ειρωνικές ή χλευαστικές δηλώσεις προς κάποιον. Ειδικότερα, ασχολήθηκε µε 

τις σοβαρές αντιδράσεις των προσώπων που δέχονται τα πειράγµατα αυτά, 

ακόµα και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αναγνωρίζουν το χιουµοριστικό τους 

νόηµα. Οι ενδείξεις σχετικά µε το αναγνωρίσιµο των πειραγµάτων βρίσκονται 

στους τρόπους κατασκευής τους, ειδικότερα, στις προφανέστατα υπερβολικές 

εκδοχές της πράξης που σχολιάζουν ή προτείνουν, στην άµεση αντίθεση µε 

κάτι το οποίο ο ποµπός και ο δέκτης γνωρίζουν ως πραγµατικό και στα 

αποκλίνοντα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον δέκτη από τον ποµπό του 

πειράγµατος.  

 Η ερώτηση που έθεσε ο Drew είναι η εξής: πώς οι δέκτες των 

πειραγµάτων χειρίζονται τα πειράγµατα αυτά ως εάν να απαιτούσαν 

"σοβαρή" αντίδραση, παρόλη την αναγνωρισιµότητα τους ως αστεία; 

Μεθόδευσε την απάντηση της παραπάνω ερώτησης, αναλύοντας 

καθηµερινές συνοµιλητικές ακολουθίες πειραγµάτων. Η ανάλυση των 

ακολουθιών αυτών οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: 1) το πείραγµα το ίδιο 

δεν εισάγει ένα θέµα, αλλά, τυπικά,  αποτελεί µια δεύτερη αντίδραση σε µια 

προηγούµενη δήλωση, 2) ο οµιλητής της προηγούµενης δήλωσης είναι, 

σχεδόν πάντα, ο δέκτης του πειράγµατος, 3) οι προηγούµενες δηλώσεις 

τείνουν να προέρχονται από ένα περιορισµένο εύρος τύπων δραστηριότητας 

(π.χ. παράπονο, εξύµνηση, καύχηµα) που έχουν την ιδιότητα να µπορούν να 

τονιστούν µε υπερβολικό τρόπο, να µη ληφθούν σοβαρά υπόψη, δηλαδή, να 

χλευαστούν, 4) το πείραγµα εκµεταλλεύεται "παρασιτικά" το υλικό των 

προηγούµενων δηλώσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιδεικνύεται 

σκεπτικισµός για την "αλήθεια" των δηλώσεων αυτών (του δέκτη του 

πειράγµατος), 5) ο δέκτης αντιδρά "σοβαρά": απορρίπτει ή διορθώνει το 

πείραγµα, "βάζει τα πράγµατα στη θέση τους", επιµένοντας στις αρχικές του 

δηλώσεις και παρουσιάζοντάς τις ως τις πραγµατικές εκδοχές. 
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  Το πείραγµα, για τον Drew (1987), αποτελεί, µε άλλα λόγια, ένα είδος 

απόδοσης αποκλινόντων χαρακτηριστικών στο δέκτη του πειράγµατος και, 

συνεπώς, µια µορφή κοινωνικού ελέγχου των "µικρών" συνοµιλητικών 

υπερβάσεων. Οι δέκτες, παρόλο που αναγνωρίζουν την αστειότητα των 

πειραγµάτων, αντιδρούν, τις περισσότερες φορές, αµυντικά και σοβαρά, 

αποκαθιστώντας την "αλήθεια". Στην συζήτηση της µελέτης του, ο παραπάνω 

ερευνητής κάνει λόγο για την θεωρία του Radcliffe-Brown (1940) και τους 

περιορισµούς που εµφανίζει στην εφαρµογή της. Πρόκειται για µια 

παρατήρηση που θα µπορούσε να συνοψιστεί στην άποψη του Drew ότι αν 

το πείραγµα επιτελεί λειτουργία κοινωνικού ελέγχου, η λειτουργία αυτή 

παράγεται αλληλεπιδραστικά και όχι δοµικά. Επίσης, η λειτουργία αυτή 

συναντά τις αντιστάσεις αυτών προς τους οποίους αποβλέπει ο έλεγχος, 

αντιστάσεις που λαµβάνουν τη µορφή των "σοβαρών" αντιδράσεων στα 

πειράγµατα. 

 

Περίληψη. 

 Οι λεκτικές χιουµοριστικές αλληλεπιδράσεις, οι αστεϊσµοί και τα 

πειράγµατα, αποτελούν, όπως φάνηκε από τις προαναφερθείσες έρευνες, 

σύνθετα φαινόµενα ως προς την γλωσσική τεχνική που επιστρατεύουν και τα 

συνοδευτικά παραγλωσσικά στοιχεία που εµπεριέχουν, αλλά και ως προς την 

κοινωνική τους "σκηνογραφία", τους τρόπους διαχείρισης και 

διαπραγµάτευσης των κοινωνικών τους παραµέτρων, τους κοινωνικούς 

σκοπούς και τις λειτουργίες που επιτελούν. Συγκεκριµένα, στα πειράγµατα και 

στους αστεϊσµούς η χρησιµοποιούµενη γλώσσα, οι γλωσσικές τεχνικές και οι 

παραγλωσσικές, πλαισιακές νύξεις που τις συνοδεύουν αποτελούν 

γενεσιουργούς ή ενδεικτικούς παράγοντες του χιουµοριστικού επικοινωνιακού 

πλαισίου µιας αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, οι χιουµοριστικές λεκτικές 

ανταλλαγές, συνιστούν µια πολυπαραγοντική, αναπτυσσόµενη, "ζωντανή" - 

και απρόβλεπτη ως προς την έκβασή της - επικοινωνία που αναδεικνύει και 

ενισχύει την ήδη υπάρχουσα ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων και 

µορφώνει ένα σύνθετο πλέγµα ατοµικών - γνωστικών, κοινωνικών και 

διυποκειµενικών διαδικασιών ερµηνείας και ανταλλαγής κοινωνικών 

µηνυµάτων. Το λεκτικό χιούµορ, ιδιαίτερα τα πειράγµατα, επιτελεί κοινωνικές 
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λειτουργίες: αποτελεί ενήλικη στρατηγική για την παιδική (γνωστική, 

γλωσσική και συναισθηµατική) κοινωνικοποίηση, είναι ένα είδος κοινωνικού, 

ψυχαγωγικού παιχνιδιού που επιφέρει απόλαυση, αποτελεί ένα "ακίνδυνο" 

µέσο µεταφοράς κοινωνικών µηνυµάτων και συγχρόνως, µια ουδέτερη, 

"τρίτη", µετεπικοινωνιακή πραγµατικότητα στην οποία "όλα" επιτρέπονται, 

επικρίνονται, διορθώνονται, µε λίγα λόγια, επικοινωνούνται χάρη στον 

χιουµοριστικό τους "µανδύα".   
 
1.5. Το γέλιο 
 Στο πρώτο υποκεφάλαιο επιχειρήσαµε µια σύντοµη ανασκόπηση στις 

κλασικές, κυρίως, θεωρίες που όρισαν και ερµήνευσαν το χιούµορ και το 

κωµικό. Στις θεωρίες αυτές, το χιούµορ και το κωµικό είναι, άλλοτε άµεσα και 

άλλοτε έµµεσα, άρρηκτα δεµένα µε το γέλιο.  

 Στο δεύτερο υποκεφάλαιο που περιγράψαµε την αναπτυξιακή πορεία 

του χιούµορ, το γέλιο αποτέλεσε το δείκτη εκτίµησης και κατανόησης του 

κωµικού / χιουµοριστικού στοιχείου των αστείων, τη χιουµοριστική αντίδραση 

σε δοσµένα χιουµοριστικά υλικά.  

 Με άλλα λόγια, το γέλιο συγχέεται µε το χιούµορ, παρουσιάζεται ως 

"συνώνυµο" του κωµικού ή, ακριβέστερα, αποτελεί τον συµπεριφορικό δείκτη 

και την έκβαση των κωµικών και των χιουµοριστικών καταστάσεων. 

∆ιαφορετικά, το γέλιο αποτελεί το κριτήριο του χιούµορ, ενώ το κωµικό 

ορίζεται, πολλές φορές, βάσει της παρουσίας ή όχι του γέλιου. Το γεγονός 

αυτό, ωστόσο, δεν είναι τόσο σαφές, ούτε τόσο απλό. Καµία από τις 

ερµηνείες που δόθηκαν στο κωµικό δεν αποτελεί απαραίτητη και 

αποκλειστική συνθήκη για την εκδήλωση του γέλιου. Επιπλέον, το γέλιο δεν 

συνοδεύει πάντοτε χιουµοριστικές, κωµικές ή διασκεδαστικές καταστάσεις, 

αλλά, αντίθετα είναι δυνατό να ξεσπάσει υπό συνθήκες που µόνο κωµικές ή 

ευχάριστες δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, τη στιγµή, τουλάχιστον 

που µας συµβαίνουν: γελάµε π.χ. από ταραχή (εκνευρισµό, φόβο), επειδή 

ενοχλούµαστε από κάτι, από αµηχανία ή ντροπή, για να κερδίσουµε την 

αποδοχή  µιας οµάδας, απολογούµενοι για µια πράξη µας ή ακόµα και αν δεν 

έχουµε καταλάβει το αστείο. Τα διαφορετικά είδη γέλιου και οι ποικίλες 

κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούνται µέσω αυτών συνηγορούν µε την 
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παραπάνω άποψη. Με άλλα λόγια, το γέλιο δεν είναι πάντα ένας αξιόπιστος, 

λειτουργικός δείκτης της διασκέδασής µας ή της χιουµοριστικής πρόσληψης 

µιας κατάστασης (Foot & Chapman, 1976 * La Fave, Haddad & Maesen, 

1976). 

 Στα υποκεφάλαια που ακολούθησαν, το γέλιο εξακολούθησε να θίγεται 

έµµεσα: ήταν ο σκοπός εισαγωγής των αστείων, η νύξη ότι κάτι γίνεται ή 

λέγεται "στα αστεία", η ένδειξη ότι το αστείο "πέτυχε". Το γέλιο, µε άλλα λόγια, 

στις έρευνες που προαναφέρθηκαν σχετικά µε τους αστεϊσµούς, ήταν ένας 

από τους παράγοντες που "κινούσε τα νήµατα" στις κοινωνικές 

"παραστάσεις" -αλληλεπιδράσεις των αστεϊσµών και των λεκτικών 

πειραγµάτων. 

 Σε αυτό το τελευταίο µέρος του πρώτου κεφαλαίου, επικεντρωνόµαστε 

στο γέλιο, όχι βέβαια για να επιχειρήσουµε την απάντηση στην παραπάνω 

προβληµατική, απάντηση επίπονη, το εύρος της οποίας θα έπρεπε σίγουρα 

να είναι διεπιστηµονικό (φιλοσοφία, κοινωνικές επιστήµες, φυσιολογία), αλλά 

για να αναφέρουµε κάποιες έρευνες που είχαν ως βασικό και αποκλειστικό 

τους θέµα το γέλιο. Οι έρευνες που θα αναφερθούν, σχετίζονται µε την 

φυλογενετική και την οντογενετική πορεία του γέλιου και του χαµόγελου, µε 

την ανάπτυξη του γέλιου στην διάρκεια του πρώτου χρόνου και µε κάποιες 

κοινωνικές παραµέτρους του (ενήλικου) γέλιου.  

 Ο van Hooff (1989) συζήτησε την πολύπλοκη σχέση µεταξύ φύσης και 

πολιτισµού, όπως αυτή αναδεικνύεται, συνολικά, στις συµπεριφορές του 

χιούµορ και του γέλιου και ειδικότερα, στα παρακάτω ευρήµατα της έρευνάς 

του. Υποστήριξε ότι η οντογένεση είναι µια σύνθετη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης, στην οποία κάθε ακόλουθο αναπτυξιακό βήµα καθορίζεται 

από νέες, περιβαλλοντικές και γενετικές, πληροφορίες, ��αναγνώσιµες�� από 

τον φαινότυπο που έχει ήδη σχηµατιστεί ως ένα δεδοµένο στάδιο. Ο 

ισχυρισµός ότι ένα συµπεριφορικό χαρακτηριστικό είναι γενετικά (έµφυτο) ή 

περιβαλλοντικά (µαθηµένο) καθορισµένο είναι δυνατόν να γίνει µόνο σε 

σχέση µε την ποικιλία που παρουσιάζει. Στην πραγµατικότητα, µάλιστα, η 

ποικιλία που παρατηρείται σε σχέση µε συγκεκριµένες δοµές και ιδιότητες 

συχνά συντίθεται από περιβαλλοντικά, αλλά και από γενετικά καθορισµένη 

ποικιλότητα. Οι διαδικασίες µε τις οποίες ένα άτοµο αποκτά και ενσωµατώνει 
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τις πολιτισµικές πληροφορίες αντανακλά µια ευαισθησία του είδους του. Με 

άλλα λόγια, οι διαδικασίες "εκπολιτισµού" λειτουργούν σε συµφωνία µε 

ειδικούς, προϋπάρχοντες κανόνες, οι οποίοι είναι παγκόσµιοι και ειδικοί σε 

κάθε είδος. Ο πολιτισµός είναι µέρος της φύσης µας, όπως µπορεί να είναι 

µέρος της φύσης στην τάξη των πρωτευόντων, σε ποιοτικά και ποσοτικά 

διαφορετική, βέβαια, έκταση. Από τη στιγµή που µια συγκεκριµένη κίνηση 

δρα ως σήµα πληροφόρησης των άλλων σχετικά µε συγκεκριµένες πλευρές 

του αποστολέα ή τις απόψεις του για τον κόσµο, και εφόσον, η µεταβίβαση 

µιας τέτοιας πληροφορίας παρέχει πλεονεκτήµατα στον αποστολέα, ο 

µηχανισµός της φυσικής επιλογής θα δράσει έτσι ώστε  η σηµατοδοτική αυτή 

κίνηση να γίνει περισσότερο σαφής και λιγότερο αµφίσηµη.  

 Ο van Hooff (1989) υποστήριξε ότι το συµπεριφορικό σχήµα του 

γέλιου και οι ψυχολογικοί µηχανισµοί που υπογραµµίζουν και κινητοποιούν 

την συµπεριφορά αυτή στα πλαίσια του χιούµορ, της ευθυµίας και της χαράς 

παρουσιάζουν αναλογίες µε τις συµπεριφορές των µη ανθρώπινων ειδών και, 

εποµένως, αντανακλούν µια µακρά ιστορία φυλογενετικής ανάπτυξης. Σε µια 

συγκριτική µελέτη των εκφράσεων του προσώπου στα πρωτεύοντα, υπέθεσε 

ότι το γέλιο και το χαµόγελο µπορούν να κατανοηθούν ως εκφράσεις 

διαφορετικής φυλογενετικής καταγωγής, οι οποίες, στο ανθρώπινο είδος, 

έχουν, σε αξιοσηµείωτη έκταση, υποστεί σύγκλιση (van Hooff, 1972). Στο 

φυλετικό εύρος των πρωτευόντων, ανιχνεύτηκαν δύο κινήσεις / εκφράσεις 

παρόµοιες µορφολογικά µε τις εκφραστικές κινήσεις του ανθρώπινου είδους: 

1) το "µειδιάζον" πρόσωπο ("grin" face) ή, διαφορετικά, η σιωπηλή έκφραση 

στην οποία επιδεικνύονται τα δόντια (silent bared-teeth display) και 2) το 

παιγνιώδες πρόσωπο (play-face), ή, διαφορετικά, η έκφραση του χαλαρά 

ανοιχτού στόµατος (relaxed open-mouth display).  

 Το "µειδιάζον" πρόσωπο είναι µια έκφραση µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

γωνίες του στόµατος (χειλιών) πλήρως τραβηγµένες προς τα πίσω, ώστε να 

φαίνεται ένα µεγάλο µέρος των ούλων, κλειστό ή ελαφρά ανοιχτό στόµα, 

απουσία φωνοποιήσεων, αναχαίτιση σωµατικών κινήσεων και µάτια 

φυσιολογικά ανοιχτά ή ορθάνοιχτα, ευθέως ή πλαγίως κατευθυνόµενα προς 

τον αλληλεπιδρώντα σύντροφο. Ο van Hooff (1972) υποστήριξε ότι, στην 

ανιούσα κλίµακα που οδηγεί από τα πρωτεύοντα στον άνθρωπο, η σηµασία 
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της παρουσίασης της οδοντοστοιχίας έχει προοδευτικά διευρυνθεί, 

αποτελώντας, αρχικά, µέρος µιας κυρίως αµυντικής ή προστατευτικής 

συµπεριφοράς και, σταδιακά, σηµατοδοτώντας µια συµπεριφορά υποταγής ή 

την απουσία εχθρικών διαθέσεων. Σε ορισµένα είδη, η σηµατοδότηση της 

απουσίας εχθρικών διαθέσεων, µέσω της έκφρασης αυτής, µπορεί να 

κυριαρχεί και, τελικά, να καταλήγει στην σηµατοδότηση της φιλικής διάθεσης. 

Το ανθρώπινο χαµόγελο φαίνεται να ταιριάζει στο τελευταίο αυτό κοµµάτι της 

εξελικτικής κλίµακας.  

 Το παιγνιώδες πρόσωπο χαρακτηρίζεται από ανοιχτό στόµα και χείλια 

που καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει την οδοντοστοιχία. Συνοδεύεται από 

χαλαρές κινήσεις των µατιών και του σώµατος, από γρήγορη και βαθιά 

αναπνοή η οποία, σε ορισµένα είδη (π.χ. χιµπατζήδες) συνοδεύεται και από 

φωνοποίηση. Η έκφραση αυτή συνοδεύει τυπικά την "πλαστή" µάχη και το 

κυνηγητό που περιλαµβάνεται στο κοινωνικό παιχνίδι. Επίσης, µπορεί να 

λειτουργεί ως ένα µετεπικοινωνιακό σήµα που δηλώνει ότι η τρέχουσα 

συµπεριφορά δεν εννοείται "σοβαρά". Στους χιµπατζήδες, η έκφραση αυτή 

µπορεί να προκληθεί εύκολα µε το γαργάληµα. Η µορφή και το πλαίσιο στο 

οποίο εκδηλώνεται η έκφραση του παιγνιώδους προσώπου, στα 

πρωτεύοντα, προσοµοιάζει µε τη µορφή και το πλαίσιο στο οποίο 

εκδηλώνεται το ανθρώπινο γέλιο. 

 Ο van Hooff (1972) πρότεινε ότι η οµοιότητα που παρατηρείται µεταξύ 

της "φιλικής" εκδοχής του "µειδιάζοντος" προσώπου και του ανθρώπινου 

χαµόγελου, και µεταξύ του παιγνιώδους προσώπου και του ανθρώπινου 

γέλιου, αντανακλά µια φυλογενετική σχέση. Από καθαρά µορφολογικής 

απόψεως, το ανθρώπινο γέλιο µπορεί να θεωρηθεί ότι διαµεσολαβεί ανάµεσα 

στην κλασική έκφραση του χαλαρά ανοιχτού στόµατος και στη σιωπηλή 

έκφραση στην οποία φαίνονται τα δόντια στα πρωτεύοντα, µε το χαµόγελο να 

αποτελεί µια ασθενέστερη εκδοχή του γέλιου. Υποστήριξε, δηλαδή, ότι το 

ανθρώπινο γέλιο και το χαµόγελο έχουν διαφορετική φυλογενετική καταγωγή, 

αλλά έχουν υποστεί σύγκλιση και αλληλοεπικαλύπτονται. ∆εν είναι, βέβαια, το 

γέλιο και το χαµόγελο απαραιτήτως ανταλλάξιµα µεταξύ τους. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, οι αιτιώδεις και οι λειτουργικές πλευρές που αντιστοιχούν στην 

διαφορετική τους καταγωγή γίνονται εµφανείς. Το χαµόγελο, δηλαδή, µπορεί 
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τυπικά να χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να εκφράσει συµπάθεια, 

επιβεβαίωση ή καθησυχασµό (σε συµφωνία µε την έκφραση του 

"µειδιάζοντος" προσώπου), ενώ το γέλιο τυπικά εκδηλώνεται σε µια 

ατµόσφαιρα ελευθερίας και άνεσης, όπου "όλα" γίνονται µε σκοπό την 

επίτευξη της ευθυµίας και τη διασκέδαση (σε συµφωνία µε την έκφραση του 

"παιγνιώδους" προσώπου). Το χαµόγελο, στην τελευταία περίπτωση, 

αποτελεί, ενδεχοµένως, ένα χαµηλής έντασης γέλιο που διαφέρει από το 

"τυπικό" - αναφορικά µε την καταγωγή του- χαµόγελο.  

 Η οντογενετική πορεία του χαµόγελου και του γέλιου, µε έµφαση στο 

χαµόγελο, αποτέλεσε το θέµα της συνοπτικής παρουσίασης των ερευνητικών 

δεδοµένων από τους Sroufe & Waters (1976). Οι ερευνητές αυτοί θεώρησαν 

ότι οι αναπτυξιακές αλλαγές των µορφολογικών και των δυναµικών 

γνωρισµάτων του χαµόγελου, από τις απαρχές του (τα λεγόµενα ενδογενή 

χαµόγελα των νεογέννητων) έως την εξέλιξη του γέλιου γύρω στον τέταρτο 

βρεφικό µήνα, αποκαλύπτουν µια αξιοσηµείωτη σχέση µεταξύ του χαµόγελου 

και των µηχανισµών της διέγερσης, της προσοχής και της αποφόρτισης της 

έντασης. Η σηµασία των µηχανισµών αυτών ακόµα και µετά την ωρίµανση 

του χαµόγελου και του γέλιου είναι προφανής στις προοδευτικές αλλαγές της 

φύσης των ερεθισµάτων που δυνάµει προκαλούν θετικά συναισθήµατα.  

 Η ανάπτυξη των αντιδράσεων του χαµόγελου και του γέλιου ενέχει µια 

προοδευτική, στον χρόνο, πορεία της βρεφικής αντίδρασης: αρχικά, το 

βρέφος αντιδρά σε παρεισδυτικές διεγέρσεις (ερεθίσµατα που δεν απαιτούν 

την κατευθυνόµενη προσοχή προς αυτά ή την ανάλυση του περιεχοµένου 

τους), αργότερα σε ερεθίσµατα στα οποία µεσολαβείται η ενεργός του 

προσοχή, µετέπειτα στο περιεχόµενο του ερεθίσµατος και τελικά, εµπλέκεται 

το ίδιο ενεργά στην παραγωγή των ερεθισµάτων και της διέγερσης που 

επιφέρουν. Συνοπτικά, πρόκειται για µια πορεία από την αναγνώριση των 

ερεθισµάτων στην κυριαρχία (mastery) πάνω στα ερεθίσµατα, µε άλλα λόγια, 

για µια πορεία από την παθητική αποδοχή στην ενεργή δράση, από τη 

διέγερση που γεννούν τα ερεθίσµατα στη γνωστικά παραγόµενη ένταση 

(Sroufe & Waters, 1976).  

 Οι Sroufe & Waters κατέληξαν στις εξής αρχές αναφορικά µε την 

εξελικτική πορεία του χαµόγελου και του γέλιου: 1) συνολικά, η ανάπτυξη 
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σηµατοδοτείται από επαναλήψεις παρόµοιων τάσεων, σε διαφορετικές 

αναπτυξιακές περιόδους και ειδικότερα, η πρόοδος στην ανάπτυξη του 

χαµόγελου παρουσιάζει οµοιότητες µε την µετέπειτα ανάπτυξη του γέλιου, 2) 

το βρέφος έχει την τάση να προσεγγίζει νέα ερεθίσµατα που εµπεριέχουν 

ασύµφωνα στοιχεία και να αντλεί ευχαρίστηση από τις προκλήσεις στην 

γνωστική του ικανότητα, 3) η αποφόρτιση - µέσω του χαµόγελου και του 

γέλιου - της έντασης που παράγεται από την προσέγγιση των νέων 

ερεθισµάτων υπογραµµίζει το χαµόγελο και το γέλιο ως σηµαντικούς 

µηχανισµούς συναλλαγής µε τις καινοφανείς πλευρές του περιβάλλοντος, 4) 

όπως η θετική έκφραση των συναισθηµάτων (και η αποφόρτιση της 

παραγόµενης έντασης που παρέχει), όµοια και το κοινωνικό περιβάλλον 

(µητέρα) υποστηρίζει τη βρεφική τάση διατήρησης της επαφής µε τα νέα 

ερεθίσµατα και την ελαστικότητα της βρεφικής αντοχής στην ένταση, 

προωθώντας την ανάπτυξη και την επέκταση των γνωστικών σχηµάτων.  

 Σκοπός των τριών συνολικά - δύο συγχρονικών και µίας διαχρονικής - 

ερευνών των Sroufe & Wunsch (1972) ήταν η ανίχνευση της αναπτυξιακής 

πορείας του γέλιου, στην διάρκεια του πρώτου βρεφικού χρόνου. Οι 

παραπάνω ερευνητές υπέθεσαν ότι το γέλιο είναι το αποτέλεσµα της επαφής 

των βρεφών µε τα απροσδόκητα, τα οικεία και, συγχρόνως, µη οικεία 

ερεθίσµατα τα οποία εµπεριέχουν στοιχεία ασυµφωνίας. Οι παρατηρήσεις 

τους πραγµατοποιήθηκαν στο σπίτι των βρεφών και επικεντρώθηκαν στις 

αλληλεπιδράσεις του βρέφους µε την µητέρα του στην οποία είχαν δοθεί 

ακριβείς οδηγίες αναφορικά µε την παρουσίαση των υπό έλεγχο ερεθισµάτων 

ως προς την πρόκληση του βρεφικού γέλιου. Τα ερεθίσµατα αυτά ήταν: 

ακουστικά (π.χ. φωνοποιήσεις, ψιθύρισµα), απτικά (π.χ. γαργάληµα), 

κοινωνικά (π.χ. κυνηγητό, κου-κου-τσα) και οπτικά (π.χ. εξαφάνιση και 

ραγδαία επανεµφάνιση αντικειµένου, "αστείο" µητρικό περπάτηµα, ή µητρικό 

µπουσούληµα).  Οι µετρήσεις της βρεφικής αντίδρασης στα ερεθίσµατα 

αφορούσαν σε: κλάµα, δυσθυµία, ουδέτερο συναίσθηµα, χαµόγελο, έντονο 

χαµόγελο και γέλιο. Τα βρέφη που παρατηρήθηκαν ήταν µεταξύ τεσσάρων 

και δώδεκα µηνών.  

 Τα ευρήµατα των ερευνών των Sroufe & Wunsch ήταν, συνοπτικά, τα 

εξής: 1) τα ερεθίσµατα που προκαλούσαν το βρεφικό γέλιο αυξήθηκαν στον 
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χρόνο, ιδιαίτερα µεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριµήνου, δηλαδή, µεταξύ 

4ου-6ου και 7ου-9ου µήνα, 2) µε την αύξηση της ηλικίας, υπήρξε αλλαγή στη 

φύση των ερεθισµάτων που προκαλούσαν το γέλιο: τα βρέφη, µεγαλώνοντας, 

γελούσαν περισσότερο µε τα ερεθίσµατα εκείνα που απαιτούσαν τη 

µεγαλύτερη γνωστική δεξιότητα (πρώτα, κοινωνικά και αργότερα, οπτικά 

ερεθίσµατα έναντι ακουστικών και απτικών), 3) όταν τα ερεθίσµατα 

παρουσιάζονταν µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, παρατηρήθηκε ελάττωση του 

γέλιου, γεγονός που ανέδειξε τη σηµασία παραγόντων, όπως το αυθόρµητο 

της µητέρας, την διακύµανση στην παρουσίαση των ερεθισµάτων και την 

αβεβαιότητα αναφορικά µε τον τερµατισµό της παρουσίασης, 4) για τα 

µεγαλύτερα βρέφη, το γέλιο, συχνά, ήταν προβλεπτικό του τερµατισµού της 

παρουσίασης των ερεθισµάτων, ενώ, για τα µικρότερα βρέφη, το γέλιο, 

γενικά, προκαλείτο από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των ερεθισµάτων.  

 Στη µελέτη τους, το 1972, οι Sroufe & Wunsch συζήτησαν τα 

αποτελέσµατα των ερευνών τους, χρησιµοποιώντας τέσσερις βασικές όψεις 

µε τις οποίες έκριναν ότι µπορούν να προσδιορίσουν την σηµασία που έχει το 

γέλιο ως µέσο αλληλεπίδρασης του βρέφους µε το περιβάλλον του: την 

αµφιθυµία, τους γνωστικούς παράγοντες, το πλαίσιο και το λειτουργικό ρόλο 

του γέλιου.  

 Η αµφιθυµία, µε το γέλιο ως εκφραστικό της µέσο, είναι το συναίσθηµα 

που παράγεται, όταν οι καταστάσεις προκαλούν, συγχρόνως, την τάση για 

την συνέχιση ενός ερεθίσµατος και για τον τερµατισµό του, µε την πρώτη να 

υπερισχύει. Κατά µία έννοια, υπάρχει κάτι το τροµακτικό ή ερεθιστικό στην 

κατάσταση και, συγχρόνως, κάτι το θετικό, ενδεχοµένως, το οικείο µητρικό 

πρόσωπο. Οι Sroufe & Wunsch θεώρησαν ότι η έννοια της αµφιθυµίας είναι 

ένα αρκετά πειστικό - ερµηνευτικό του βρεφικού γέλιου - εργαλείο, ειδικότερα 

για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου το ερέθισµα προκαλούσε µια ραγδαία 

εναλλαγή στην βρεφική αντίδραση από το γέλιο στο κλάµα. Ωστόσο, πολλές 

από τις παρατηρήσεις τους δεν ήταν σύµφωνες µε το συναίσθηµα αυτό και, 

ειδικότερα µε την συµπεριφορική του εκδήλωση. Με άλλα λόγια, δεν βρέθηκε 

ότι ο τερµατισµός του ερεθίσµατος µείωνε την αρνητική πλευρά της 

κατάστασης οδηγώντας στο γέλιο, ενώ, αντίθετα το γέλιο σηµειωνόταν, 

γενικά, στην κορύφωση της παρουσίασης του ερεθίσµατος. Επιπλέον, τα 
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µεγαλύτερα βρέφη αναζητούσαν, συχνά, την αναπαραγωγή του 

"γελωτοποιού" ερεθίσµατος. Η επιλογή, από  τους Sroufe & Wunsch, όχι 

ιδιαίτερα έντονων ή ξαφνικών ερεθισµάτων, αλλά µάλλον ερεθισµάτων που 

εµπεριείχαν το στοιχείο της ασυµφωνίας, έπαιξε, ενδεχοµένως, κάποιο ρόλο. 

 Οι Sroufe & Wunsch πρότειναν ότι το γέλιο παρέχει ένα "ευρετήριο" 

των εγγεγραµµένων,  αναπτυσσόµενων εννοιών των βρεφών. Η άποψη αυτή 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την κλασική άποψη για το γέλιο ως αποτέλεσµα 

της παραβίασης κάποιας προσδοκίας και µε το γεγονός ότι οι προσδοκίες 

σχετίζονται απαραίτητα µε τα διαθέσιµα γνωστικά σχήµατα. Θεώρησαν ως 

ενισχυτικό της άποψης αυτής, το εύρηµα της έρευνάς τους σύµφωνα µε το 

οποίο βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας στην οποία τα βρέφη ξεκινούσαν 

να µπουσουλάνε και του  βρεφικού γέλιου στο µητρικό µπουσούλισµα. 

Επιπλέον, θεώρησαν ότι το γέλιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

γνωστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, όταν συµβαίνει ένα απροσδόκητο ή 

ασύµφωνο γεγονός, κατάλληλο, ωστόσο, του βρεφικού γνωστικού επιπέδου 

και µη εµπλεκόµενο µε τα τρέχοντα αναπτυσσόµενα γνωστικά σχήµατα, τότε 

συµβαίνει, επίσης, δραµατική προσοχή και ενεργητική επεξεργασία του 

ερεθίσµατος από το βρέφος, µε αποτέλεσµα να παράγεται ένταση. Αν η 

βρεφική "ερµηνεία" του ερεθίσµατος είναι αρνητική, λόγω παραγόντων του 

πλαισίου ή άλλων προϋπάρχοντων όψεων του ερεθίσµατος, η αντίδραση θα 

είναι, επίσης, αρνητική (κλάµα, συµπεριφορά αποφυγής). Αν η βρεφική 

ερµηνεία είναι θετική, η αντίδραση θα είναι, αντίστοιχα, θετική και ανάλογη 

του πλαισίου και του ποσού της παραγόµενης έντασης (χαµόγελο, γέλιο, 

συµπεριφορά προσέγγισης). Οι παραπάνω ερευνητές βρήκαν ότι το βρεφικό 

γέλιο "χτίζεται" από τις αντιδράσεις του χαµόγελου, στην αρχική παρουσίαση 

του "γελωτοποιού" ερεθίσµατος και ότι "ξεθυµαίνει" και πάλι σε χαµόγελο, 

στις τελευταίες παρουσιάσεις.  Πρότειναν ότι τα βρέφη γελούν στις 

παρουσιάσεις εκείνες, όπου τα στοιχεία της ασυµφωνίας βρίσκονται υπό 

πλήρη επεξεργασία (µέγιστη ένταση), ενώ χαµογελούν, όταν η ασυµφωνία 

έχει εναρµονιστεί µε τα υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα. 

 Ο ρόλος του πλαισίου σε συνδυασµό µε τους γνωστικούς παράγοντες 

είναι, επίσης, σηµαντικός στην πρόκληση του γέλιου συγκριτικά µε την 

πρόκληση του φόβου. Ερεθίσµατα που δυνητικά προκαλούν φόβο στα 
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βρέφη, µπορούν εξίσου, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, να προκαλέσουν 

γέλιο, π.χ. το συνολικό στήσιµο της παρουσίασής τους, την προηγούµενη 

εµπειρία του βρέφους µε αυτά, το αν θα παρουσιαστούν από την µητέρα ή 

τον πειραµατιστή. 

 Οι Sroufe & Wunsch κατέληξαν ότι το γέλιο σηµατοδοτεί µια σηµαντική 

συναλλαγή του βρέφους µε το περιβάλλον και διαδραµατίζει ένα λειτουργικό 

ρόλο στην συναλλαγή αυτή. Η αποφόρτιση της έντασης που παρέχει το γέλιο 

επιτρέπει την προσέγγιση των ασύµφωνων περιβαλλοντικών ερεθισµάτων 

και τον συνεχιζόµενο προσανατολισµό προς αυτά. Ανάµεσα στη γνωστική και 

την συναισθηµατική ανάπτυξη υπάρχει ένας ισχυρός δεσµός, 

περιλαµβανοµένης της σχέσης µεταξύ ασφάλειας και εξερεύνησης. Το γέλιο, 

ένα σε πολύ µεγάλο βαθµό στερεοτυπικό σχήµα συµπεριφοράς, είναι 

λειτουργικό για την ανθρώπινη προσαρµογή: η προσέγγιση προς τα 

ασύµφωνα ερεθίσµατα αποτελεί, ενδεχοµένως, µέρος της προσαρµογής 

αυτής.  

 Η Davids (1987), βασιζόµενη στη νατουραλιστική παρατήρηση 

παιδιών, στον χώρο του παιδικού σταθµού, κατέγραψε τις "φευγαλέες", όπως 

τις χαρακτήρισε, εκφράσεις ευφορίας που εµπεριέχονται στο προνηπιακό 

παιχνίδι, τις περιέγραψε και ξεχώρισε τα διαφορετικά είδη των καταστάσεων 

που κατέληγαν στο γέλιο. Τα είδη των αστείων και των καταστάσεων που 

καταγράφηκαν, προκαλούσαν το γέλιο σχετιζόµενα µε τα εξής: 1) µε τις λέξεις 

(ασυνήθιστοι συνδυασµοί ήχων σε λέξεις, οµοιοκαταληξίες, άγνωστα ονόµατα 

µε δύσκολη προφορά), όπου το γέλιο είναι ένας τρόπος αποφόρτισης του 

άγχους που πηγάζει από τη δυσκολία των λέξεων ή ένα µέσο έκφρασης της 

ευχαρίστησης που επιφέρει ο ρυθµός της οµοιοκαταληξίας, 2) µε τις 

σωµατικές εκκρίσεις, όπου το γέλιο εκφράζει τη χαρά της επίτευξης του 

αυτοελέγχου στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την τουαλέτα, 3) µε τις 

σωµατικές διεγέρσεις (φυσική επαφή, κίνηση), όπου το γέλιο αναδύεται από 

την χαρά της εξερεύνησης και του πειραµατισµού µε τις φυσικές συγκινήσεις, 

4) µε τα ονόµατα (των συνοµηλίκων), όπου το γέλιο είναι η κατάληξη µιας 

δραστηριότητας που προσοµοιάζει µε τα λογοπαίγνια, 5) µε τη διάπραξη ενός 

λάθους από το ίδιο το παιδί ή από κάποιον συνοµήλικο. Στην πρώτη 

περίπτωση, συχνά το λάθος "µετατρέπεται"  από το παιδί ως σκόπιµα 
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γενόµενο και, εποµένως, γελωτοποιός αιτία. Στην δεύτερη περίπτωση, το 

γέλιο εκφράζει τα συναισθήµατα της ανωτερότητας του παρατηρητή, 6) µε 

τους "µεγάλους" και τις εξωτερικές -ενήλικες- απαγορεύσεις, όπου το γέλιο 

εκφράζει την ευχαρίστηση της αταξίας και της ανυπακοής, τις εχθρικές-

επιθετικές επιθυµίες, το άγχος του να "πιαστείς στα πράσα", την επιθυµία του 

προνηπίου να αποκτήσει την ενήλικη εξουσία και 7) µε εσκεµµένα αστεία / 

αστεϊσµούς. 

 Η Davids, συζητώντας τα παραπάνω, θεώρησε ως πιο ενδιαφέρον 

ζήτηµα την πολύπλοκη σχέση µεταξύ της ανάδυσης της γλώσσας και της 

ικανότητας για αστεϊσµούς. Υποστήριξε, επίσης, ότι στην προνηπιακή 

παιγνιώδη φαντασία, µπορεί κανείς να ανιχνεύσει τους προδρόµους του 

ενήλικου λεκτικού χιούµορ.  

 Το γέλιο είναι µια συστηµατικά παραγόµενη, κοινωνικά οργανωµένη 

δραστηριότητα. Σε µια πρώτη προσέγγιση, το γέλιο θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένας µη λεκτικός ήχος -ανάµεσα σε άλλους (π.χ. το βήξιµο)-  

που συµβαίνει στην διάρκεια µιας τρέχουσας συνοµιλίας και που, 

ενδεχοµένως, συνιστά τη διακοπή της. Οι ήχοι αυτοί έχουν συστηµατικά 

χαρακτηριστικά τα οποία χρησιµοποιούν οι οµιλητές, προκειµένου να 

διευκολύνουν την οµιλία τους, να την συµβιβάσουν, δηλαδή, µε τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Οι µη λεκτικοί ήχοι παράγονται µε την παράλληλη 

προσοχή των οµιλητών στο περιεχόµενο της τρέχουσας συνοµιλίας, την 

οποία και µπορεί να διακόψουν. Με άλλα λόγια, η παραγωγή των µη λεκτικών 

ήχων έχει αλληλεπιδραστική βάση. Σε µια δεύτερη προσέγγιση, ωστόσο, το 

γέλιο διακρίνεται από τους υπόλοιπους µη λεκτικούς ήχους, επειδή  

προσλαµβάνει το κύρος µιας επίσηµης συνοµιλητικής δραστηριότητας και 

είναι µια επόµενη πράξη, αποτελεί, δηλαδή, την αντίδραση σε µια λεκτική 

αναφορά.  Ένας οµιλητής που µιλά λαµβάνοντας υπόψη το γέλιο κάποιου 

άλλου συνοµιλητή, δεν συµβιβάζει απλώς τον λόγο του µε έναν µη λεκτικό 

ήχο που έχει διασπαστικές-της-συνοµιλίας ιδιότητες, αλλά µάλλον συντονίζει 

την συνοµιλητική του πράξη µε µια άλλη σχετική, συνοµιλητική πράξη (γέλιο). 

Η µετάβαση από την οµιλία στο γέλιο και από το γέλιο στην οµιλία γίνεται, 

συνήθως, µε οµαλό και τακτικό τρόπο: οι συνοµιλητές δεν συντονίζουν µόνο 

την οµιλία τους µε το γέλιο, αλλά και τα µεταξύ τους γέλια, παράγοντας έτσι 
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συνεκτικές και παρακολουθήσιµες συνοµιλητικές ενότητες (Jefferson, Sacks & 

Schegloff, 1987). 

 Το θέµα της έρευνας του Glenn (1989) ήταν ο τρόπος οργάνωσης του 

γέλιου στις καθηµερινές, φυσικές συνοµιλίες των ενήλικων σε πολυαδικές 

αλληλεπιδράσεις.  Ειδικότερα, µελέτησε το πώς ξεκινάει το µοιρασµένο γέλιο, 

από ποιον, (ποιος, δηλαδή, γελάει πρώτος) και πώς επικυρώνεται στην 

παρέα (πώς, δηλαδή, τα µέλη της παρέας προσανατολίζονται στον αριθµό 

των συµµετεχόντων σε αυτήν, αναφορικά µε την οργάνωση του οµαδικά 

µοιρασµένου γέλιου). 

 Τα ευρήµατα της έρευνας του Glenn έδειξαν ότι, στην πλειονότητα των 

δυαδικών συνοµιλιών, το γέλιο εισήγαγε ο τρέχων οµιλητής, ενώ, στην 

πλειονότητα των πολυαδικών συνοµιλιών, το γέλιο εκδηλωνόταν από κάποιον 

άλλον και όχι από τον τρέχοντα οµιλητή. Ο Glenn εξήγησε την διαφορά αυτή, 

αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι τα πολυαδικά πλαίσια, συγκριτικά µε τα 

δυαδικά, παρέχουν κάποιον βαθµό ελευθερίας στους συνοµιλητές. Με άλλα 

λόγια, όταν δύο άτοµα συνοµιλούν πρέπει και οι δύο να συµµετέχουν, 

προκειµένου να µοιραστούν το γέλιο σχετικά µε τη γελωτοποιό δήλωση του 

ενός. Στα πολυαδικά πλαίσια, ωστόσο, δεν απαιτείται συνολική συµµετοχή, 

γεγονός που επιφέρει µεγαλύτερη ποικιλία στους πιθανούς 

αλληλεπιδραστικούς σχηµατισµούς των συνοµιλητών, η συνηθέστερη εκ των 

οποίων είναι αυτή στην οποία το γέλιο δεν εισάγεται από τον τρέχοντα 

οµιλητή.  

 Ο Glenn υπέθεσε ότι ο λόγος που, στις πολυαδικές συνοµιλίες, ο 

τρέχων οµιλητής συνήθως δεν γελάει πρώτος, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι 

συνοµιλητές, ενδεχοµένως, τρέφουν µια προκατάληψη προς τον οµιλητή που 

θα γελάσει πρώτος µε ένα αστείο που ο ίδιος είπε, αστείο που τυπικά λέγεται 

µε σκοπό να προκαλέσει το εθελοντικό, δυνητικό γέλιο των ακροατών. 

∆ιαφορετικά, ένας οµιλητής που γελάει πρώτος µε τη γελωτοποιό του 

δήλωση µοιάζει, στα µάτια των ακροατών, µε κάποιον που αυτοεξυµνείται. Η 

προκατάληψη αυτή δεν ισχύει, όταν ο οµιλητής γελάσει µεν πρώτος, αλλά όχι 

µε ένα αστείο που διατείνεται ότι του ανήκει ή, όταν το γέλιο του πηγάζει από 

προηγούµενο γελωτοποιό υλικό της συνοµιλίας.    
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 Ο κλασικός κανόνας της εναλλαγής σειράς (ένας οµιλητής, κάθε φορά) 

δεν ισχύει, στην πολυαδική οργάνωση του γέλιου, αφού πολλοί από τους 

συνοµιλητές ή και όλοι γελούν συγχρόνως, χωρίς αυτή η επικάλυψη να 

θεωρείται προβληµατική. Το γέλιο έχει παρόµοια δράση µε αυτήν του 

χειροκροτήµατος ενός κοινού. Στις πολυαδικές συνοµιλητικές καταστάσεις, οι 

συµµετέχοντες εξερευνούν και εκµεταλλεύονται τις απόψεις του γέλιου, 

χωριζόµενοι στους ρόλους αυτών που παράγουν το αστείο ("ερµηνευτές") και 

αυτών που γελούν µε το αστείο (κοινό). Αντίθετα, σε µια δυαδική 

αλληλεπίδραση, ο ρόλος του "ερµηνευτή" και του κοινού αναλαµβάνεται, 

συγχρόνως, από το ίδιο άτοµο. ∆ιαφορετικά, το γέλιο µπορεί να θεωρηθεί 

καλύτερα ως ένα φαινόµενο οµάδας-κοινού, παρά ως ένα διαπροσωπικό 

φαινόµενο: παράγεται σε ποικίλες µορφές από διαφορετικούς οµιλητές και 

αποτελεί, παρά την επικάλυψή του, ένα συνεκτικό και µοιρασµένο "επίτευγµα"  

µε το οποίο η παρέα "δηλώνει", ως εάν να χειροκροτά, την αποδοχή του 

γελωτοποιού στοιχείου αυτού που λέγεται ή λαµβάνει χώρα, την επικρότηση 

του προσώπου που είπε το αστείο, αλλά και την από κοινού διασκέδασή της. 

     Ο Provine (1992) υποστήριξε ότι, παρόλο τον πλούτο των ερευνών 

σχετικά µε τον ρόλο του γέλιου στα χιουµοριστικά, επικοινωνιακά πλαίσια και 

µε την κοινωνική δυναµική της εκδήλωσής του, δεν έχει υπογραµµιστεί 

ερευνητικά το γεγονός ότι το γέλιο είναι µεταδοτικό, ότι, δηλαδή, αποτελεί 

καθ'αυτό ένα επαρκές ερέθισµα για την πρόκλησή του, ή για την εκδήλωση 

του χαµόγελου. Ο παραπάνω ερευνητής µελέτησε πειραµατικά τη δυνατότητα 

του γέλιου να προκαλεί γέλιο: κατέγραψε την αντίδραση των υποκειµένων του 

πειράµατος σε προ-ηχογραφηµένο γέλιο το οποίο ακούστηκε από τα 

υποκείµενα, συνολικά, δέκα φορές (18 δευτερόλεπτα, η καθεµία) µε περίοδο 

διακοπής (42 δευτερολέπτων) µεταξύ της κάθε µιας φοράς. Στην περίοδο των 

διακοπών, τα υποκείµενα απαντούσαν αν γέλασαν ή χαµογέλασαν µε το 

προηγούµενο ακουστικό ερέθισµα (γέλιο). Στο τέλος του πειράµατος (µετά 

την 10η φορά) απάντησαν αν έκριναν το γέλιο απωθητικό ή όχι.  

 Ο Provine (1992) υποστηρίζει πως το εύρηµα ότι το γέλιο είναι ένα 

δυνάµει ερέθισµα για την πρόκληση γέλιου έχει σηµαντικές γλωσσολογικές, 

ψυχολογικές, ηθολογικές, νευρολογικές και κοινωνικές εφαρµογές. Η 

πρόκληση γέλιου εξαιτίας, ακριβώς του γέλιου αποτελεί κάτι περισσότερο 
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από µια απλή αντίδραση σε ένα ερέθισµα. Η µεταδοτική του ιδιότητα 

οφείλεται, πιθανώς, στην ενεργοποίηση ενός ειδικού-του-γέλιου, ανιχνευτή 

του ακουστικού µας συστήµατος. Το γέλιο, ενδεχοµένως, αποτελεί, δηλαδή, 

ένα ηθολογικό ερέθισµα έκφρασης της στερεοτυπικής, ειδικής-του-είδους 

φωνοποίησης του γέλιου. Το µεταδοτικό γέλιο περιλαµβάνει την ακριβή 

αντιγραφή και επανάληψη του κινητικού σχήµατος, που αρχικά παρήγαγε το 

γέλιο του αποστολέα, από τον δέκτη.  Με τη µετάδοση του γέλιου µεταδίδεται 

παράλληλα και η φυσιολογική κατάσταση που το συνοδεύει (αναπνευστικές, 

καρδιαγγειακές, αυτόνοµες λειτουργίες). Οι φυσιολογικές συσχετίσεις, 

ενδεχοµένως, είναι "παθητικά" υποπροϊόντα του γέλιου ή/και συµβάλλουν 

ενεργά στην αντίληψη και παραγωγή της συναισθηµατικής κατάστασης που 

συνδέεται µε το γεγονός που προκαλεί το γέλιο.  

 Το µεταδοτικό γέλιο αποτελεί - όπως και το µεταδοτικό χασµουρητό - 

ένα εξαιρετικό παράδειγµα των διαδικασιών κοινωνικής σύζευξης που 

συγχρονίζουν τη βιολογική και την συµπεριφορική κατάσταση του 

οργανισµού. Μέσω της µεταδοτικής ιδιότητας του γέλιου υπενθυµίζεται ότι η 

συµπεριφορά του σύγχρονου, έλλογου ανθρώπου διατηρεί εξέχοντα, 

ασυνείδητα κυρίως και ελάχιστα κατανοητά ίχνη της µακρινής εξελικτικής του 

πορείας. Η δυσκολία του προσδιορισµού της φύσης του γέλιου και των 

σχετικών µε αυτό θεµάτων, όπως του χιούµορ, είναι, ενδεχοµένως, η 

συνέπεια της απόπειράς µας να επιχειρηµατολογήσουµε για µια 

προγλωσσική, σε µεγάλο βαθµό ασυνείδητη διαδικασία του συναισθηµατικού 

τοµέα. Η γλώσσα, ένα ακριβές εργαλείο της νόησης, ίσως δεν είναι το 

καταλληλότερο εργαλείο µελέτης στους τοµείς των συγκινήσεων, της 

ενσυναίσθησης ή της διαίσθησης (Provine, 1992).  

 

 Περίληψη 

 Το γέλιο, ένα, σε µεγάλο βαθµό, στερεοτυπικό συµπεριφορικό σχήµα, 

αντανακλά, όπως φάνηκε, µια µακρά πορεία φυλογενετικής ανάπτυξης και 

οντογενετικής ποικιλίας που αναδεικνύεται στην σύγκλισή του µε το χαµόγελο 

και στον λειτουργικό ρόλο που διαδραµατίζει στην ανθρώπινη προσαρµογή, 

ιδιαίτερα του πρώτου χρόνου. Είναι, παράλληλα, µια συστηµατικά 

παραγόµενη, κοινωνικά οργανωµένη δραστηριότητα, µια µη λεκτική 



 84

συµπεριφορά που προσλαµβάνει, ωστόσο, το κύρος της συνοµιλητικής 

δραστηριότητας και που επιδιώκεται από τα µέλη µιας οµάδας (ενήλικων ή 

ανήλικων µελών), προκειµένου να επιτευχθεί η από κοινού διασκέδαση ή η 

επικρότηση της "γελωτοποιού" ιδιότητας µιας πράξης, λεκτικής ή µη λεκτικής, 

εσκεµµένης ή όχι.  

 

 

 

 
1.6. Συζήτηση  

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε τις θεωρίες και τα ερευνητικά 

δεδοµένα αναφορικά µε το κωµικό και ειδικότερα, µε το χιούµορ, όπως αυτό 

αντανακλάται στην ανθρώπινη ανάπτυξη, στις κοινωνικές σχέσεις των 

(λεκτικών, κυρίως) αστεϊσµών και σε έναν από τους τρόπους µε τους οποίους 

εκφράζεται η πρόσληψή του, δηλαδή, το γέλιο. 

 Στο πρώτο υποκεφάλαιο, αναφέρθηκαν συνοπτικά οι κλασικές θεωρίες 

σχετικά µε την φύση του κωµικού. Κάθε µια από τις θεωρίες αυτές 

επικεντρώθηκε σε ένα ή σε περισσότερα κοµµάτια του "ψηφιδωτού" της 

κωµωδίας: το αίσθηµα της ανωτερότητας που βιώνουµε µε τις διαδικασίες της 

κοινωνικής σύγκρισης, το στοιχείο της ασυµφωνίας σε έννοιες και 

συναισθήµατα που παραβιάζει προσδοκίες και κανόνες, τις αυξοµειώσεις των 

επιπέδων διέγερσης του οργανισµού, την οικονοµία σε ψυχική ενέργεια και 

την αντίληψη του "όλου" των αστείων ή την αποδοχή των λογικών 

παράδοξων. Οι ποικίλες απαντήσεις που δίνονται από τις παραπάνω θεωρίες 

φαίνεται να µοιράζονται ένα κοινό: τείνουν να αλληλοεπικαλύπτονται µάλλον 

παρά να αλληλοαποκλείονται. Κάθε µία µοιάζει να απαντά σε ένα επιµέρους 

σκέλος µιας συνολικής ερώτησης του τύπου: "τι κάνει κάποιον ή κάτι κωµικό;" 

Ίσως, µάλιστα, να απαντούν σε διαφορετικά υποερωτήµατα του τύπου: "τι 

αλλαγές παρατηρούνται στα επίπεδα διέγερσης του οργανισµού στη θέαση, 

στο άκουσµα ή στο βίωµα του αστείου;", "πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η 

γνωστική και η αντιληπτική επεξεργασία του κωµικού;" κ.ο.κ. Ως επιµέρους 

απαντήσεις, συνεπώς, δίνουν επιµέρους λύσεις. Σίγουρα αυτό που µένει, 

τελικά, ως πιο αινιγµατικό είναι οι σχέσεις αίτιου και αιτιατού στις οποίες η 
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φύση της κωµωδίας των προσώπων, των εικόνων, της γλώσσας, των 

δράσεων (αίτιο;) αλληλοεµπλέκεται ή αλληλεπιδρά µε την αντίδραση (αιτιατό;) 

του ατόµου ή της οµάδας στο "κωµικό", αντίδραση διαµεσολαβούµενη από 

πλείστους άλλους παράγοντες που φαίνεται, πολλές φορές, να παίζουν τον 

κρισιµότερο ρόλο. 

 Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, επικεντρωθήκαµε στην αναπτυξιακή πορεία 

του χιούµορ: την ανάπτυξη της πρόσληψης (εκτίµησης και κατανόησης) του 

κωµικού, την ανάδυση της παραγωγής των λεκτικών αστείων και τις 

κοινωνικές διαστάσεις της εκδήλωσης των χιουµοριστικών αντιδράσεων (του 

χαµόγελου και του γέλιου). Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για την ερευνητική 

ανίχνευση µιας πορείας που τονίζει τις γνωστικές όψεις της ανάπτυξης, της 

γνωστικής επεξεργασίας των χιουµοριστικών στοιχείων µιας "πληροφορίας" 

και, µάλιστα, ενός δοσµένου, κατασκευασµένου ή πειραµατικά 

τροποποιηµένου χιουµοριστικού υλικού. Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται από 

στάδια, ιεραρχικά δοµηµένα, έτσι ώστε η χρονική µετάβαση από το ένα 

στάδιο στο άλλο να "απαιτεί" προαπαιτούµενες ικανότητες. Θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι στις ερευνητικές προσεγγίσεις (και τις µεθοδολογικές τους 

τακτικές) που αναφέρθηκαν, η επίδραση της θεωρίας του Piaget είναι τόσο 

εµφανής που η ανίχνευση της ανάπτυξης του χιούµορ, στην παιδική ηλικία, 

µοιάζει να εξυπηρετεί σκοπούς επαλήθευσης και επιβεβαίωσης της θεωρίας 

αυτής και επιπλέον, ότι οι έννοιες του Piaget αποτελούν τα (προαπαιτούµενα) 

µεθοδολογικά και  ερµηνευτικά εργαλεία των ερευνών που αναφέρθηκαν και 

των ευρηµάτων τους (για τη θεωρία του Piaget, βλ. σχετικά Πανοπούλου-

Μαράτου, 2000).  

 Στις αναπτυξιακές θεωρήσεις του χιούµορ που αναφέρθηκαν, οι 

έννοιες της εκτίµησης, της κατανόησης και της αντίδρασης στο κωµικό 

αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, παρουσιάζονται διαφοροποιηµένες µεταξύ τους 

και αποτελούν, κάθε µία ξεχωριστά, ένα ειδικό θέµα ανάλυσης και έρευνας. Οι 

επιµέρους ερωτήσεις που τις αφορούν αποκτούν, δηλαδή, σαφέστερο νόηµα 

απ' ό,τι στο πλαίσιο των προαναφερθέντων κλασικών θεωριών για το κωµικό. 

Η σαφήνεια αυτή, ωστόσο, φαίνεται να αφήνει απέξω τις κοινωνικές και 

διαπροσωπικές όψεις του παιδικού χιούµορ. Όταν οι κοινωνικές παράµετροι 

του παιδικού χιούµορ αποτελούν αντικείµενο έρευνας, παρατηρούνται (ή 
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µάλλον εξετάζονται) σε εργαστηριακό περιβάλλον, µε πειραµατική 

µεθοδολογία. Η επισήµανση, από τους ίδιους τους ερευνητές, του 

εύθραυστου πλαισίου στην πρόσληψη και την αντίδραση στο χιούµορ, 

αναδεικνύει την ανάγκη για νατουραλιστικές µελέτες, σε οικεία και καθηµερινά 

περιβάλλοντα, όπου τα αστεία και η επεξεργασία τους δεν θα είναι 

απαραιτήτως παρόµοια µε τα προβλήµατα και την επίλυσή τους. 

 Οι κοινωνικές-ανθρωπολογικές προσεγγίσεις αναφορικά µε τις 

εγκαθιδρυµένες δραστηριότητες και τις σχέσεις των αστεϊσµών, που 

παρουσιάστηκαν στο τρίτο υποκεφάλαιο, επικεντρώθηκαν στην κοινωνική 

δυναµική των αστεϊσµών και στις λειτουργίες που επιτελούνται µέσω αυτών. 

Οι προσεγγίσεις αυτές διαφοροποιούνται συγκριτικά µε τις προαναφερθείσες: 

το κωµικό / χιούµορ δεν αναλύεται καθ'αυτό, δηλαδή ως έννοια που χρήζει 

ιδιαίτερης ερµηνείας λόγω της συνθετότητάς της, αλλά αναλύεται και 

ερµηνεύεται η λειτουργική του "µετουσίωση" στους κανόνες που ορίζουν την 

σχέση µεταξύ των αστειευόµενων και οι ρόλοι που διαδραµατίζει η σχέση 

αυτή, στην εκάστοτε κοινωνία. Πρόκειται για ρόλους στους οποίους 

αναµειγνύονται οι υποχρεώσεις και τα προνόµια µεταξύ των αστειευόµενων 

και µε τους οποίους επιτελούνται λειτουργίες αποφυγής των κοινωνικών 

συγκρούσεων ή/και εκφράζονται ψυχοκοινωνικές ανάγκες που 

πανανθρώπινα ικανοποιούνται µέσω της κωµικής δραµατουργίας, της 

ψυχαγωγίας και του χιουµοριστικού παιχνιδιού. 

 Στο τέταρτο υποκεφάλαιο, οι ερευνητικές προσεγγίσεις που 

αναφέρθηκαν έδωσαν, επίσης, έµφαση στις κοινωνικές διαστάσεις των 

αστεϊσµών (και του πειράγµατος ως ιδιαίτερο είδος τους), όπως αυτές 

αναδεικνύονται στις σηµειωτικές πλευρές της γλώσσας και των 

παραγλωσσικών νύξεων που χρησιµοποιούνται µεταξύ των αστειευόµενων. 

Η ανάλυση των ερευνών αυτών δεν σκοπεύει στον προσδιορισµό των µακρο-

κοινωνικών λειτουργιών των αστεϊσµών, αλλά στην αποσαφήνιση των µέσων 

και των σκοπών που αναλαµβάνουν οι αστειευόµενοι, σε µικρο-κοινωνικό και 

διαπροσωπικό επίπεδο. Τα αστεία εδώ όπως και παραπάνω είναι 

διαπροσωπικά µετα-µηνύµατα µετάδοσης πληροφοριών που δοµούν ή 

ισχυροποιούν την υπάρχουσα δοµή µιας σχέσης. Οι κανόνες της σχέσης των 

αστειευόµενων, ωστόσο, δεν είναι προεγκαθιδρυµένοι τουλάχιστον στον 
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βαθµό που φαίνεται στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις: αποτελούν µια 

εύθραυστη διαπραγµάτευση στιγµιαίας ή ραγδαίας φύσης, ευαίσθητη στις 

παραµέτρους και τις διακυµάνσεις  της εκάστοτε κοινωνικής "σκηνογραφίας" 

στην οποία εκτυλίσσονται. 

 Η γλώσσα, στις παραπάνω προσεγγίσεις, φαίνεται να παίζει σηµαντικό 

ρόλο. Εν τούτοις, τα "νήµατα" της έκβασης των χιουµοριστικών 

αλληλεπιδράσεων κινούνται µάλλον από µη λεκτικούς "πρωταγωνιστές": τις 

παραγλωσσικές νύξεις που µεταδίδουν τη µετεπικοινωνιακή διάσταση του 

πλαισίου των αλληλεπιδράσεων και το γέλιο, µια "αινιγµατική", όπως 

φαίνεται, συµπεριφορά, ιδιαίτερα σύνθετη στον καθορισµό του αν πρόκειται 

για το αρχικό κίνητρο ή/ και τον τελικό αποδέκτη µιας χιουµοριστικής 

αλληλεπίδρασης. Το γέλιο, όπως φάνηκε στο πέµπτο υποκεφάλαιο, προϊόν 

φυλογενετικής ανάπτυξης και οντογενετικής ποικιλίας, πρωταγωνιστεί στις 

χιουµοριστικές ανταλλαγές, προσλαµβάνοντας, µάλιστα, το κύρος µιας 

συνοµιλητικής δραστηριότητας σε ενήλικες αλληλεπιδράσεις και µιας ιδιαίτερα 

σηµαντικής επικοινωνιακής συµπεριφοράς των βρεφών στην  αλληλεπίδρασή 

τους µε οικείους συντρόφους. 

 Αν οι µη λεκτικοί "πρωταγωνιστές" του χιούµορ και των αστεϊσµών 

δρουν καθοριστικά, αλλά "παρασκηνιακά" στις αλληλεπιδράσεις εκείνες όπου 

επίκειται ή έχει επέλθει η γλωσσική κατάκτηση των επικοινωνούντων 

συντρόφων, τι γίνεται µε τις αλληλεπιδράσεις ενηλίκων και βρεφών; Πώς 

επικοινωνείται το κωµικό στα βρέφη, µε άλλα λόγια, µε ποιον τρόπο οι 

ενήλικες κάνουν κάτι στ' αστεία, όταν έχουν απέναντί τους το βρέφος τους; Τα 

βρέφη, αν έχουν την ικανότητα να λαµβάνουν το µετα-µήνυµα "αυτό είναι για 

πλάκα", µπορούν να εισάγουν τα ίδια ένα τέτοιο µετα-µήνυµα στους ενήλικες; 

Και αν ναι, µε ποιους τρόπους; 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε 

τα παραπάνω ερωτήµατα. Για την απάντησή τους, επιλέγουµε το πλαίσιο του 

παιχνιδιού. Ειδικότερα, επικεντρωνόµαστε στην παιγνιώδη διάθεση ή τον 

παιγνιώδη τρόπο των συντρόφων. Το παιγνιώδες αναδεικνύεται σε παιχνίδια 

λιγότερο µελετηµένα απ' ό,τι άλλα (π.χ. συµβολικό παιχνίδι). Παρεισδύει, 

επίσης, στα διαπροσωπικά παιχνίδια, προσδίδοντάς τους µια κωµική / 

χιουµοριστική απόχρωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
2. Από το παιχνίδι στο "παιγνιώδες" µιας αλληλεπίδρασης 

��Το πιο ερεθιστικό γνώρισµα του                             
 παιχνιδιού, ωστόσο, δεν είναι η άβυσσος, ούτε η 
αντιληπτική ασυναρτησία ως τέτοια, αλλά µάλλον ότι 
το παιχνίδι µας χλευάζει µε το απρόσιτό του. 
Αισθανόµαστε ότι κάτι κρύβεται πίσω του, αλλά δεν 
γνωρίζουµε, ή έχουµε ξεχάσει, τον τρόπο να το 
κοιτάµε." (Fagen, R. (1981), Animal Play Behaviour,  
N.Y.: Viking, pp. 493) 

  
Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε το παιχνίδι: τις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, τα πλαίσια στα οποία εκδηλώνονται (κυρίως, των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ γονέων και παιδιών), τον τρόπο µε τον οποίο 

επικοινωνείται το παιχνίδι ή την διάθεση µε την οποία υπογραµµίζεται. 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού δεν είναι να αναφερθούµε επισταµένως στην 

έννοια του παιχνιδιού και στις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για αυτό. Η 

αναφορά µας στο παιχνίδι θα γίνει µε επιλεκτικό και συνοπτικό τρόπο, 

βασιζόµενο σε κεντρικές µόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, παρόλο που 

γνωρίζουµε ότι η αναφορά αυτή είναι ίσως ελλιπής. Ο λόγος για το είδος της 

αναφοράς που επιλέγουµε να κάνουµε για το παιχνίδι είναι ότι τα ερωτήµατα 

που σκοπεύουµε να θίξουµε δεν σχετίζονται τόσο µε το παιχνίδι ως 

δραστηριότητα από µόνη της, όσο µε µια παιγνιώδη ποιότητα, µια απόχρωση 

του παιχνιδιού στην συµπεριφορά και, µάλιστα, όχι στην ατοµική 

συµπεριφορά, αλλά στη διαπροσωπική.  

 Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε, αναφορικά µε τις ενήλικες σχέσεις 

αστεϊσµού, οι αστεϊσµοί κρίθηκαν από ορισµένους ερευνητές ως µορφές 

ψυχαγωγικού, διαπροσωπικού παιχνιδιού ανάµεσα σε ιδιαίτερα 
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συνδεδεµένους αστειευόµενους "συµπαίκτες". Με αφετηρία την κρίση αυτή, 

θελήσαµε να επικεντρωθούµε σε ευρύτερους, επιεικέστερους, κατά µια 

έννοια, ορισµούς του (διαπροσωπικού) παιχνιδιού στους οποίους, κατά τη 

γνώµη µας, την βαρύτητα δεν έχει η ίδια η δραστηριότητα ή οι λειτουργίες 

που επιτελούνται µέσω αυτής, αλλά η σχέση που προϋπάρχει ή/και 

διαµορφώνεται µέσω της δραστηριότητας αυτής και οι τρόποι µε τους 

οποίους παρεισδύει και επικοινωνείται, στα πλαίσια της, το στοιχείο της 

ευθυµίας, της "πλάκας", της διασκέδασης. Με άλλα λόγια, θελήσαµε να 

δώσουµε έµφαση όχι στο παιχνίδι, αλλά σε αυτό που κοινώς αποκαλούµε 

"παιχνιδιάρικο" (playful) και που, όπως θα φανεί παρακάτω, µπορεί να 

προσεγγίζεται ως το κατάλοιπο του παιδικού παιχνιδιού στους ενήλικες, ως 

ατοµικό χαρακτηριστικό ή "χάρισµα" (σχεδόν συνώνυµο της 

δηµιουργικότητας), ως το µετα-µήνυµα µιας παιγνιώδους δραστηριότητας, ως 

ζωτικό στοιχείο "ανορθόδοξων" και πολύ λίγο µελετηµένων παιχνιδιών µεταξύ 

ενηλίκων και βρεφών που εισάγονται από πρόσωπα (ενήλικες ή βρέφη) και 

κατευθύνονται σε πρόσωπα. 

 Στο παρόν κεφάλαιο, η προσέγγιση των εννοιών που θα µας 

απασχολήσουν έχει χωριστεί σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο, 

αναφέρονται κάποιες από τις θέσεις αναφορικά µε τον ορισµό, τα κριτήρια και 

την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Επίσης, γίνεται λόγος για την ανάδυση και 

κάποια από τα χαρακτηριστικά των παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

των γονέων και των βρεφών, στη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Στο δεύτερο 

υποκεφάλαιο, αρχικά, παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις στην έννοια του 

παιγνιώδους. Ακολούθως, περιγράφονται κάποιες έρευνες αναφορικά µε τα 

παιχνίδια εκείνα µεταξύ των γονέων και των βρεφών που κρίνουµε ότι 

µοιάζουν, περισσότερο από ό,τι άλλα, µε το είδος των εύθυµων, κωµικών 

"παιχνιδιών" των ενήλικων αστεϊσµών. Για το λόγο αυτό, ίσως, βρίσκονται 

στον πυρήνα µιας σειράς ερωτήσεων που έµειναν αναπάντητες, στην 

συζήτηση του κεφαλαίου που προηγήθηκε, και σχετίζονται µε την 

διαπροσωπική αντίληψη, δηµιουργία και επικοινωνία του χιούµορ, στη 

βρεφική ηλικία. Στο τέλος του κεφαλαίου, συνοψίζουµε και συζητάµε τα 

βασικότερα σηµεία των υποκεφαλαίων. 
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2.1. Το παιχνίδι 
 Το υποκεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, θα 

αναφέρουµε συνοπτικά κάποιες από τις θεωρίες αναφορικά µε τον ορισµό, τα 

κριτήρια και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στο δεύτερο µέρος, θα κάνουµε 

λόγο για το διαπροσωπικό παιχνίδι, όπως παρουσιάζεται και αναπτύσσεται 

στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονέων και βρεφών. 

 
 2.1.1. Προσεγγίζοντας την έννοια "παιχνίδι" 

 Η εύρεση ενός ορισµού για το παιχνίδι παρουσιάζει µεγάλες 

δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές είναι εµφανείς στις ήδη υπάρχουσες 

απόπειρες για τον ορισµό του ή τον προσδιορισµό και την αποσαφήνιση των 

κριτηρίων του, τον καθορισµό, δηλαδή, των γνωρισµάτων που "πρέπει" να 

συµπεριλαµβάνονται σε µια συµπεριφορά, προκειµένου να κριθεί η 

συµπεριφορά αυτή ως παιγνιώδης. Στις απόπειρες αυτές, παρατηρεί κανείς 

την επανάληψη ορισµένων θεµάτων ή κριτηρίων, τη διαφωνία αναφορικά µε 

το ποια στοιχεία αποτελούν τα εξέχοντα γνωρίσµατα του παιχνιδιού, την 

ανακρίβεια των όρων που χρησιµοποιούνται για τον  προσδιορισµό των 

γνωρισµάτων του παιχνιδιού και την ασάφεια αναφορικά µε την σχέση των 

διαφόρων κριτηρίων µεταξύ τους ή µε το αν κάποια γνωρίσµατα αφορούν 

αποκλειστικά στο παιχνίδι ή αναφέρονται και σε άλλες συµπεριφορές 

(Berlyne, 1969). 

  Επιπλέον, οι περισσότερες από τις θεωρίες για το παιχνίδι έχουν ένα 

κοινό: ξεκινούν από την υπόθεση ότι το παιχνίδι πρέπει να εξυπηρετεί κάτι 

άλλο (εκτός του παιχνιδιού καθ' αυτού), να επιτελεί µια συγκεκριµένη 

λειτουργία, να έχει κάποιο είδος βιολογικού σκοπού. Το παιχνίδι, συνήθως, 

αποτελεί αντικείµενο µελέτης, επειδή προσφέρει ένα σχετικά ουδέτερο 
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πλαίσιο, στο οποίο οι παρατηρούµενες συµπεριφορές συµβαίνουν 

αυθόρµητα και το οποίο παρέχει την δυνατότητα µελέτης των γενετικών, 

συναισθηµατικών ή γνωστικών αποφασιστικών παραγόντων της 

συµπεριφοράς. ∆ιαφορετικά, είναι το µέσο, όχι το επίκεντρο των ερευνών. 

Σπανίως, το παιχνίδι µελετάται ως συµπεριφορικό φαινόµενο µε ιδιαίτερα, 

µοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, από µόνο του, ανεξάρτητα από ό,τι 

αποκαλύπτει σχετικά µε τη βιολογική, κοινωνική, συναισθηµατική, γνωστική 

προσαρµογή. Με άλλα λόγια, η διερεύνηση της έννοιας "παιχνίδι" αφορά,  

κυρίως, στην αιτιολογία και στον σκοπό του παιχνιδιού και όχι στο τι είναι το 

παιχνίδι καθ� αυτό ή τι σηµαίνει για τον παίκτη (Csikszentmihalyi, 1976 * 

Huizinga, 1938).   

 Ο Groos (1898) υποστήριξε ότι η εµφάνιση του παιχνιδιού στα 

πρωτεύοντα σχετίζεται µε τις σύνθετες µορφές της προσαρµογής τους: ότι, 

δηλαδή, το παιχνίδι της νεανικής ηλικίας των πρωτευόντων παρέχει το µέσο 

της απαιτούµενης εξάσκησης µιας σειράς συµπεριφορών για την 

ολοκληρωµένη επίτευξη των οποίων δεν επαρκεί απλώς η κληρονοµική, 

ενστικτώδης καταγωγή τους. Το παιχνίδι έχει, συνεπώς, εξαιρετική βιολογική 

σηµασία αφού προετοιµάζει το ζώο για την ενήλικη ζωή του, όπου θα έχει την 

άµεση ανάγκη της εκτέλεσης των συµπεριφορών εκείνων που, κατά τη 

νεότητά του, εξασκούσε και τελειοποιούσε, παίζοντας. Η ίδια η ύπαρξη της 

νεότητας οφείλεται στο παιχνίδι. Τα ζώα δεν παίζουν επειδή είναι νεαρά και  

παιχνιδιάρικα, αλλά µάλλον έχουν την περίοδο της νεότητας τους, επειδή 

πρέπει να παίζουν, δηλαδή, να συµπληρώνουν τα ανεπαρκή κληρονοµικά 

τους χαρίσµατα µε την ατοµική τους εµπειρία και να προετοιµάζονται για τα 

"καθήκοντα" της ενήλικης ζωής.  

 Ο Groos (1901) επέκτεινε την παραπάνω άποψη για τη σηµασία και 

τους σκοπούς του παιχνιδιού, στο ανθρώπινο είδος. Πρότεινε µια ταξινόµηση 

των ανθρώπινων παιχνιδιών, διακρίνοντάς τα σε "παιγνιώδεις 

πειραµατισµούς" και σε "παιγνιώδη εξάσκηση των ενορµήσεων". Η πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνει: 1) παιγνιώδεις δραστηριότητες των αισθητηριακών 

οργάνων, 2) παιγνιώδη χρήση του κινητικού συστήµατος και 3) παιγνιώδη 

χρήση των ανώτερων νοητικών δυνάµεων (µνήµη, φαντασία, προσοχή, 

λογική, βούληση, συναισθήµατα). Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην 
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παιγνιώδη µάχη, την ερωτοτροπία, το πείραγµα, το µιµητικό και το κοινωνικό 

παιχνίδι.   

 Σύµφωνα µε τον Groos (1901), τα βασικά ψυχολογικά κριτήρια του 

παιχνιδιού είναι δύο: η ευχαρίστηση και η αποκοπή του από τους σοβαρούς 

σκοπούς της ζωής. Ανάµεσα στα έµφυτα προαπαιτούµενα στα οποία 

θεµελιώνεται η ευχαρίστηση που πηγάζει από το παιχνίδι, ο Groos διακρίνει 

τρία: 1) την εξάσκηση της προσοχής, 2) την εµπροθεσιµότητα µιας πράξης ή, 

αλλιώς, την ατοµική ανάληψη της αιτιότητας ενός αποτελέσµατος και 3) την 

φαντασία.  Η προσοχή σε συνδυασµό µε τη χαρά τού να φέρει κάποιος 

οικειοθελώς την αιτία των πράξεων του (δηλαδή, να γνωρίζει και να παράγει 

ένα αποτέλεσµα) αποτελούν ουσιώδεις συνθήκες για το παιχνίδι και είναι, 

ενδεχοµένως, η πηγή της ενόρµησης για την ανάληψή του. Η φαντασία 

εµπλέκεται στο παιχνίδι, κυρίως, µέσω της δύναµής της να δηµιουργεί 

πλάνες. Πρόκειται για µια σαφώς συνειδητή κατάσταση στην οποία, από την 

µία πλευρά, η πλάνη είναι τέλεια, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχει πλήρης 

γνώση ότι πρόκειται για πλάνη. Τα παιδιά επιδεικνύουν συνειδητά και µε 

σαφήνεια (συχνά, λεκτικά) την αυταπάτη του παιχνιδιού τους (προσποιητό ή 

συµβολικό παιχνίδι). Στα παιδικά παιχνίδια, οι παιγνιώδεις απάτες µπορεί να 

είναι έντονες και να έχουν χρονική διάρκεια, να χαρακτηρίζονται από την 

πλήρη απορρόφηση και αυτο-λήθη του παιδιού. Ο Groos (1901) τις 

προσοµοιάζει µε καταστάσεις ύπνωσης, στις οποίες ούτε παράγεται κάποια 

πραγµατική απάτη, ούτε η πραγµατικότητα αναπαράγεται πιστά. Το θεµέλιο 

τους βρίσκεται στα συναισθήµατα της ελευθερίας τα οποία συνδέονται στενά 

µε το συναίσθηµα της χαράς του να είσαι η αιτία της πράξης σου. ∆εν 

πρόκειται, µόνο, για την ιδέα "αυτό είναι, απλώς, προσποιητό", "στα ψέµατα", 

αλλά για τη λεπτή, ευφυή συνείδηση της ελεύθερης, εκούσιας αποδοχής της 

απάτης που σφραγίζει ακόµα και τη βαθύτερη απορρόφηση σε αυτήν µε την 

προστατευτική σφραγίδα της αυτόβουλης, αυτεξούσιας δράσης της 

δηµιουργίας της. 

 Ο Berlyne (1969) αναφέρει τα κριτήρια του παιχνιδιού, σύµφωνα µε 

τον Beach (1945) και τον Meyer-Holzapfel (1956). Τα κριτήρια του παιχνιδιού, 

κατά τον Beach (1945) είναι τα εξής: 1) το συνοδευτικό συναίσθηµα της 

ευχαρίστησης, 2) ότι, συνήθως, αναφέρεται ως χαρακτηριστικό της νεότητας, 
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του ανώριµου ζώου και όχι του ενήλικου, 3) ότι δεν έχει κάποιο σχετικά άµεσο 

βιολογικό αποτέλεσµα, τέτοιο που να επιδρά στην συνέχιση της ύπαρξης του 

ατόµου ή του είδους, 4) οι εξωτερικές του µορφές είναι ειδικές-του-είδους και 

5) η ποσότητα, η διάρκεια και η έκτασή του σε ένα είδος έχει φυλογενετική 

βάση.  

 Ο Meyer-Holzapfel (1956), ο οποίος υιοθέτησε τις απόψεις του Eibl-

Eibesfeldt για το παιχνίδι των ζώων, πρότεινε τα εξής χαρακτηριστικά για το 

παιχνίδι: 1) ακολουθεί το "µονοπάτι" των ενστικτωδών κινήσεων και των 

µαθηµένων πράξεων, χωρίς να αντικαθιστά τις λειτουργίες τους ή να 

κυριαρχεί πάνω σε αυτές, 2) διαλύει την ακολουθία των συµβάντων που 

βρίσκεται στα σοβαρώς εκτελεσµένα σχήµατα δράσης, 3) επαναλαµβάνεται 

πρακτικά, κατά βούληση και, συχνά, λαµβάνει τη µορφή της ρυθµικής 

υποκατάστασης µιας πράξης, 4) οι ενστικτώδεις κινήσεις που ανήκουν σε 

διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες,  συνδυάζονται σε αυτό, 5) συνοδεύεται 

από εµφανείς επιδείξεις ευχάριστων συναισθηµάτων, 6) σε πολλές µορφές 

του χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση ενός συµπαίκτη (του ίδιου ή άλλου 

είδους) ή ενός µέσου (αντικειµένου), 7) στις παιγνιώδεις µάχες, αναστέλλονται 

όλες οι ειδικές-του-είδους, κοινωνικές απαγορεύσεις, 8) ένα ζώο που είναι 

έτοιµο να παίξει, αναζητά ενεργά µια ευκαιρία για να παίξει, έτσι ώστε να 

µπορούµε να κάνουµε λόγο για µια όρεξη για παιχνίδι  ή για µια παιγνιώδη 

διάθεση. 

 Ο Huizinga (1938) θεώρησε το στοιχείο της ευθυµίας (fun) ως  την 

ουσία και την πρωταρχική ποιότητα του παιχνιδιού, στοιχείο που αντιστέκεται 

σε κάθε ανάλυση ή λογική ερµηνεία. Αντικείµενο της ανάλυσης του ήταν η 

σχέση του παιχνιδιού µε τον πολιτισµό, το πρόβληµα του παιχνιδιού ως 

λειτουργία του ίδιου του πολιτισµού και όχι όπως εµφανίζεται στην ζωή του 

ζώου ή του παιδιού. Το παιχνίδι δηλαδή, αναλύθηκε ως ειδική µορφή 

δραστηριότητας, ως "σηµαίνουσα" µορφή, ως κοινωνική λειτουργία ή 

κατασκευή. Συνοπτικά: 

 "..το παιχνίδι είναι µια εθελοντική δραστηριότητα ή απασχόληση η  
 οποία πραγµατοποιείται µέσα σε κάποια καθορισµένα τοπικά και  
 χρονικά όρια, σύµφωνα µε κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς αλλά  
 απολύτως δεσµευτικούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόµενη 
 από ένα αίσθηµα έντασης, χαράς και από την συνείδηση ότι είναι κάτι 
 "διαφορετικό" από την συνήθη ζωή." (Huizinga 1938, 1989, σ. 49) 
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 Όπως φαίνεται, τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, κατά τον 

Huizinga είναι: 1) η ελευθερία του που αναδεικνύεται από το εκούσιο / 

αβίαστο της συµµετοχής σε αυτό, 2) η αντίθεση του µε την "πραγµατική" ζωή, 

η ιδιότητα "στα ψέµατα" που εµπεριέχει και η "ανιδιοτέλεια" του, δηλαδή, ότι 

οι σκοποί που εξυπηρετεί είναι εκτός των άµεσων υλικών συµφερόντων ή της 

ατοµικής ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών, 3) η αποµόνωση του, ο 

περιορισµένος του χαρακτήρας σε χρόνο και τόπο, η αυτοαναφορικότητα που 

ενέχεται στο νόηµα και στην πορεία του, πορεία στην οποία όλα είναι κίνηση, 

επανάληψη, µεταβολή, 4) η τάξη, ο ρυθµός και η αρµονία του, όπως 

αναδεικνύονται στους κανόνες που το διέπουν, στο ότι "κοµίζει σ' έναν ατελή 

κόσµο και στη σύγχυση της ζωής µια προσωρινή, περιορισµένη τελειότητα" 

(Huizinga 1938, 1989, σ. 24) και 5) οι ιδιαίτεροι ανθρώπινοι δεσµοί που 

µορφώνει µέσω της διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στο "εµείς" των 

συµπαικτών και στους "άλλους". Η λειτουργία των ανώτερων, κοινωνικών 

µορφών του παιχνιδιού παράγεται από την συνένωση δύο βασικών όψεων: 

του αγώνα για να κερδηθεί κάτι και της παράστασης που απεικονίζει κάτι. Το 

παιχνίδι, δηλαδή, παριστάνει έναν αγώνα ή γίνεται το ίδιο ένας αγώνας για 

την καλύτερη αναπαράσταση κάποιων πράξεων. 

 Ο Caillois (1958), όπως αναφέρεται από τον Berlyne (1969), έδωσε, 

όπως και ο Huizinga (1938), έµφαση στον πολιτισµικό και κοινωνικό ρόλο του 

παιχνιδιού. Πρότεινε την ταξινόµηση των παιχνιδιών σε τέσσερα είδη: 1) τα 

ανταγωνιστικά παιχνίδια, 2) τα παιχνίδια της τύχης, 3) τα µιµητικά παιχνίδια 

και 4) τα παιχνίδια του ιλίγγου. Καθένα από αυτά επιτελούν διαφορετικές 

κοινωνικές λειτουργίες. Ο σκοπός του "αγώνα" (στα ανταγωνιστικά παιχνίδια) 

είναι η επίτευξη της αίσθησης ενός προσωπικού επαίνου, ενώ ο σκοπός των 

τυχερών παιχνιδιών είναι η αίσθηση της εύνοιας της τύχης. Στα µιµητικά 

παιχνίδια, ο σκοπός είναι η ευχαρίστηση που πηγάζει από το να παριστάνει 

κανείς ότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα ή να 

περνιέται για κάποιος άλλος. Τα παιχνίδια του ιλίγγου αποσκοπούν στην 

επίτευξη της εκστατικής αίσθησης της ζάλης ή της έκστασης, αποτελούν µια 

απόπειρα στιγµιαίας καταστροφής της σταθερότητας της αντίληψης, µια 

προσπάθεια επιβολής στην διαυγή συνείδηση ενός είδους ηδονικού πανικού 
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ή σπασµού που µε το ξαφνικό της επιβολής του, εκµηδενίζει την 

πραγµατικότητα.  Σε κάθε µια από τις τέσσερις αυτές τάξεις, τα παιχνίδια 

µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα συνεχές δύο πόλων από το απολύτως 

αυθόρµητο και χαλαρό έως το απολύτως τυπικό, επίσηµο και δύσκολο, σε 

φυσικό επίπεδο ή ενσωµατωµένο στους κανόνες που τα διέπουν. 

 Ο Piaget (1945) ανέφερε τα παρακάτω βασικά κριτήρια που, συνήθως, 

υιοθετούνται για τον διαχωρισµό του παιχνιδιού από µη-παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, χωρίς, ωστόσο, ο ίδιος να τα αποδέχεται πλήρως ως 

απολύτως επαρκή. Το παιχνίδι, σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά: 1) είναι 

αυτοσκοπός, 2) είναι αυθόρµητο, 3) είναι µια δραστηριότητα που αποσκοπεί 

στην ευχαρίστηση, 4) χαρακτηρίζεται από σχετική έλλειψη οργάνωσης, 5) 

είναι ελεύθερο από συγκρούσεις και 6) η ανάληψή του κινητοποιείται από 

πληθώρα κινήτρων. 

 Ο Piaget (1945) πρότεινε, επίσης, µια ταξινόµηση του παιδικού 

παιχνιδιού. Για την ταξινόµηση αυτή βασίστηκε, όχι στην καταγωγή ή στο 

περιεχόµενο, αλλά στην δοµή του παιχνιδιού. Ειδικότερα, συσχέτισε τις 

αλλαγές που παρουσιάζει το παιχνίδι στον χρόνο µε τις γενικές αρχές που 

απαρτίζουν τις ψυχολογικές λειτουργίες, την δοµή και την εξέλιξη του 

παιχνιδιού µε τις δοµές και την εξέλιξη των σταδίων της νοητικής ανάπτυξης. 

Οι τρεις - προοδευτικά εµφανιζόµενοι στον χρόνο -  τύποι παιχνιδιού είναι οι 

εξής: παιχνίδια εξάσκησης (0-2 έτη), συµβολικό παιχνίδι (2-5 ή 6 έτη, 

περίπου), παιχνίδια µε κανόνες ( από 7-11 ή 12 έτη, περίπου).   

 Τα παιχνίδια εξάσκησης, ενδεικτικά του σταδίου της 

αισθητηριοκινητικής νόησης των 2 πρώτων βρεφικών χρόνων, 

περιλαµβάνουν παιγνιώδεις επαναλήψεις ενός κινητικού σχήµατος. Το 

βρέφος µεταβαίνει από τις πρωτογενείς κυκλικές αντιδράσεις (επαναληπτικές 

κινήσεις του σώµατός του) στις δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις 

(συµπερίληψη εξωτερικών αντικειµένων, κατανόηση της διάκρισης µεταξύ 

µέσων και αποτελέσµατος, συµπεριφορά που αποβλέπει στη συνέχιση ενός 

αποτελέσµατος) οι οποίες θα του επιτρέψουν την εκτέλεση µιας ακολουθίας 

πράξεων για την επίτευξη ενός σκοπού, και ακολούθως, στις τριτογενείς 

κυκλικές αντιδράσεις (εφαρµογή γνωστών µέσων σε καινούργιες καταστάσεις, 

ανακάλυψη καινούργιων µέσων µε ενεργό πειραµατισµό, εφεύρεση 
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καινούργιων µέσων µέσα από νοητικούς συνδυασµούς). Οι παραπάνω 

εξελίξεις παρατηρούνται και στο παιχνίδι. Συνοπτικά, τα παιχνίδια εξάσκησης 

συνίστανται στην επανάληψη, για απλή ευχαρίστηση, δραστηριοτήτων που, 

ενώ αρχικά αναπτύχθηκαν µε τον σκοπό κάποιας προσαρµογής, δεν 

στοχεύουν στην προσαρµογή ή δεν έχουν άµεση σχέση µε την προσαρµογή 

στην πραγµατικότητα. Η ευχαρίστηση στα παιχνίδια αυτά είναι "λειτουργική": 

πηγάζει από το γεγονός ότι το παιδί γίνεται το ίδιο αιτία κάποιου γεγονότος 

και επικυρώνει µε αυτόν τον τρόπο µια καινούργια γνώση που απέκτησε 

(Piaget & Inhelder, 1966) (βλ. σχετικά Πανοπούλου- Μαράτου, 2000). 

 Στη διάρκεια του δεύτερου χρόνου, κατά το στάδιο της προ-

ενεργητικής νόησης, παρατηρείται γοργή εξέλιξη της συµβολικής λειτουργίας 

και των συµβολικών παιχνιδιών. Το συµβολικό παιχνίδι, περισσότερο από 

κάθε άλλον τύπο παιχνιδιού, ανταποκρίνεται στη βασική λειτουργία που το 

παιχνίδι, γενικά, εκπληρώνει στη ζωή του παιδιού: αποτελεί έναν τοµέα 

δραστηριότητας µέσα στον οποίο το παιδί δεν είναι υποχρεωµένο να 

προσαρµοστεί στο πραγµατικό, αλλά, αντίθετα, µπορεί να αφοµοιώσει το 

πραγµατικό µε το εγώ, χωρίς εναντιώσεις ή κυρώσεις. Αν η µίµηση (όταν 

αποτελεί καθ' αυτό σκοπό) είναι προσαρµογή στα εξωτερικά πρότυπα και η 

νοηµοσύνη ισορροπεί µεταξύ αφοµοίωσης και προσαρµογής, το συµβολικό 

παιχνίδι µεταµορφώνει το πραγµατικό αφοµοιώνοντάς το µε τις ανάγκες του 

εγώ. Πρόκειται για µια αφοµοίωση εξασφαλισµένη (πράγµα που την ενισχύει) 

από µια συµβολική γλώσσα κατασκευασµένη από το εγώ, η οποία µπορεί να 

µεταβληθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του παιδιού. Οι δράσεις που 

εµπεριέχονται στο συµβολικό παιχνίδι είναι µαθηµένες από το παιδί, σε άλλα 

πλαίσια, ή πηγάζουν από την ("εκ των υστέρων") µίµηση (Piaget, 1945 * 

Piaget & Inhelder, 1966).  

 Η δόµηση του συµβολισµού αναδύεται, στη διάρκεια της 

αισθητηριοκινητικής νόησης, και εξελίσσεται προοδευτικά, στη διάρκεια της 

ενορατικής περιόδου (από τα 2 έως τα 4 περίπου έτη) και, συνολικά, της προ-

ενεργητικής νόησης (έως τα 6 έτη περίπου). Το σύµβολο εξελίσσεται 

προοδευτικά από ατοµικό σχήµα (κατά την φάση στην οποία εξαρτάται από 

την οµοιότητα που έχει µε το αντικείµενο το οποίο είναι παρόν - "αντιληπτικό 

σχήµα" -  ή απόν - "εννοιολογικό σχήµα"), σε συλλογικό σύµβολο (λέξεις, 
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έννοιες). ∆ιαφορετικά, από την φάση στην οποία η δράση έχει ως "όχηµα" το 

αντικείµενο που τυγχάνει να είναι παρόν, στη φάση όπου η δράση 

"προτείνεται" από την οµοιότητα ή ταύτιση ενός αντικειµένου ή προσώπου µε 

κάτι ή κάποιον, και στην φάση στην οποία το παιδί είναι ικανό να συνδυάζει 

πράξεις, αντικείµενα ή χαρακτήρες για να δραµατοποιήσει σύνθετες ιστορίες. 

Συµπερασµατικά, η αρχή της συµβολικής λειτουργίας (συνεπώς και του 

συµβολικού παιχνιδιού) δεν εξαρτάται, ούτε προκαλείται από την κατάκτηση 

της γλώσσας: τα πρώτα σύµβολα δεν είναι λεκτικά σήµατα, αλλά αντικείµενα 

ή δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται συµβολικά. Η νοητική ικανότητα 

(των αρχών του σταδίου της προ-ενεργητικής νόησης) για συµβολική 

λειτουργία επιτρέπει την απόκτηση των ατοµικών και κοινωνικών σηµάτων 

που προοδευτικά θα οδηγήσουν στην κατανόηση του λόγου (Πανοπούλου- 

Μαράτου, 2000). 

 Ακολούθως, και µε προοδευτική προετοιµασία (στην διάρκεια δόµησης 

των προ-εννοιών, από τα 4 έως τα 6 έτη, περίπου) κάνουν την εµφάνισή τους 

τα παιχνίδια µε κανόνες (µοναχικά ή κοινωνικά), παιχνίδια κοινωνικώς 

µεταβιβαζόµενα και ολοένα σπουδαιότερα µε την πρόοδο της κοινωνικής 

ζωής του παιδιού. Ο Berlyne (1969) ανέφερε την ανάπτυξη των κανόνων στα 

παιδικά παιχνίδια, όπως συζητήθηκε από τον Piaget (1932) στο έργο του 

σχετικά µε την ανάπτυξη της ηθικής κρίσης. Η ανάπτυξη των κανόνων στα 

παιδικά παιχνίδια διανύεται σε τέσσερα στάδια: 1) κινητικού ατοµικού 

χαρακτήρα, έως τον 3ο χρόνο (αισθητηριοκινητικοί κανόνες, όπου η 

επαναληπτική χρήση των κινητικών σχηµάτων µορφώνει ένα είδος 

"τελετουργίας"), 2) εγωκεντρικό, κατά τον 3ο έως τον 5ο χρόνο (όπου το παιδί 

µιµείται τις πράξεις των µεγαλύτερων παιδιών που παίζουν σύµφωνα µε 

κάποιους κανόνες, αλλά χωρίς να διακατέχεται από ανταγωνιστική διάθεση 

για την επίτευξη της νίκης σε ένα παιχνίδι), 3) αρχικής συνεργασίας, κατά τον 

7ο-8ο χρόνο περίπου (όπου παρατηρούνται κάποιοι κοινοί κανόνες, η 

σύλληψη των οποίων είναι ακόµη ασαφής) και 4) κωδικοποίησης των 

κανόνων, κατά τον 11ο-12ο χρόνο (όπου οι κανόνες παρατηρούνται µε 

ακρίβεια, υπάρχει σαφώς η δεξιότητα της δηµιουργίας τους και το ενδιαφέρον 

αναφορικά µε τα θεωρητικά ερωτήµατα που ανακύπτουν από αυτούς) 

(Berlyne, 1969). 
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 Ο Vygotsky (1933) υποστήριξε ότι το παιχνίδι δεν είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, αλλά, ωστόσο, διαδραµατίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, επιφέροντας σε αυτήν 

εσωτερικούς µετασχηµατισµούς. Επίσης, θεώρησε ότι στην ανάπτυξη του 

ίδιου του παιχνιδιού πραγµατοποιείται µια µετάβαση από την κυριαρχία της 

φανταστικής κατάστασης στην κυριαρχία των κανόνων.  

 Ειδικότερα, σύµφωνα µε την άποψη του Vygotsky, το παιχνίδι δεν 

αποτελεί το πρότυπο ή την κυρίαρχη µορφή της καθηµερινής δραστηριότητας 

του παιδιού: στο παιχνίδι, η δράση υποτάσσεται στο νόηµα, ενώ στην 

πραγµατική ζωή, η δράση κυριαρχεί στο νόηµα. Η παιγνιώδης συµπεριφορά 

δεν περιορίζεται από το πεδίο της αντίληψης. Στο παιχνίδι, κυριαρχεί η κίνηση 

στο πεδίο του νοήµατος, της έννοιας. Η σκέψη διαχωρίζεται από τα 

αντικείµενα, η δράση είναι επακόλουθο των ιδεών µάλλον παρά των 

πραγµάτων και οι κανόνες της δράσης καθορίζονται από τις ιδέες παρά από 

τα ίδια τα αντικείµενα. Στο παιχνίδι, ένα παιδί, αυθόρµητα και χωρίς να το 

συνειδητοποιεί, διακρίνει τη σηµασία από το αντικείµενο: η σηµασία των 

αντικειµένων, και όχι τα ίδια τα αντικείµενα, είναι στο "προσκήνιο". Ωστόσο, η 

παιγνιώδης δράση, παρόλο που κινείται σε ένα αφηρηµένο πεδίο, συντελείται 

ακριβώς όπως και στην πραγµατικότητα, εξαρτάται από την πραγµατική 

κατάσταση και είναι συγκεκριµένη. Το παιδί, παίζοντας, µαθαίνει να ρυθµίζει 

τη συµπεριφορά του, όχι µόνο βάσει της άµεσης αντίληψης των αντικειµένων 

ή της κατάστασης, αλλά επίσης και βάσει του νοήµατος που προσδίδει σε 

αυτά. 

 Κάθε φανταστική κατάσταση ορίζεται από κανόνες συµπεριφοράς 

(παιχνίδια προσποίησης, όπου π.χ. ένα κοριτσάκι "παίζει" τη µαµά) και κάθε 

παιχνίδι µε κανόνες δηµιουργεί µια φανταστική κατάσταση (αφού, στα 

πλαίσιά του, κάποιες δυνατότητες για δράση αποκλείονται). Ό,τι περνά 

απαρατήρητο για το παιδί στην πραγµατική ζωή, γίνεται κανόνας 

συµπεριφοράς στο παιχνίδι. Η εξέλιξη του παιχνιδιού περιλαµβάνει τη 

µετάβαση από τα παιχνίδια στα οποία η φανταστική κατάσταση είναι ορατή 

και οι κανόνες κρυφοί, στα παιχνίδια που έχουν φανερούς κανόνες και κρυφή 

φανταστική κατάσταση. Το παράδοξο µε το παιχνίδι είναι ότι, σε αυτό, ο 

κανόνας γίνεται επιθυµία: η αυστηρή υποταγή στους κανόνες γίνεται δυνατή 
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και, µάλιστα, είναι το µέσο που οδηγεί το παιδί στη µέγιστη ευχαρίστηση. Το 

παιχνίδι, µε αυτόν τον τρόπο, δηµιουργεί µια "ζώνη επικείµενης ανάπτυξης": 

 "Στο παιχνίδι το παιδί πάντα ξεπερνάει το µέσο όρο της ηλικίας του, 
 και πηγαίνει πέρα από την καθηµερινή του συµπεριφορά....'Οπως το 
 κέντρο ενός µεγεθυντικού φακού, το παιχνίδι περιέχει όλες τις  
 αναπτυξιακές τάσεις συµπυκνωµένες, κι αποτελεί µια µέγιστη πηγή 
  ανάπτυξης" (Vygotsky, 1933, 1997, σελ. 172). 
  
 Με την παραπάνω έννοια, το παιχνίδι καθορίζει την ανάπτυξη του 

παιδιού. Το παιδί εξελίσσεται µέσω του παιχνιδιού και δηµιουργεί µια νέα 

σχέση ανάµεσα στο πεδίο της έννοιας και του ορατού κόσµου, µε άλλα λόγια, 

δηλαδή, ανάµεσα στις καταστάσεις της σκέψης και τις πραγµατικές 

καταστάσεις. 

 Οι Marans, Mayes & Colonna (1993) παρουσίασαν την ψυχαναλυτική 

οπτική για το (παιδικό) παιχνίδι, αναφέροντας συνοπτικά τις απόψεις των 

Freud, Klein, Waelder, Freud. A, Erickson, Peller, Alexander, Greenacre και 

Winnicott. Επισήµαναν την προαναφερθείσα παραδοχή ότι το παιχνίδι, λόγω 

της δυσκολίας στην εύρεση του ορισµού του, προσδιορίζεται ευκολότερα 

µέσω των λειτουργιών που επιτελεί και επικεντρώθηκαν στα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά και στις λειτουργίες των συντονισµένων δραστηριοτήτων που 

αναγνωρίζονται και σχηµατοποιούνται ως παιχνίδι. Οι παραπάνω συγγραφείς 

υπογραµµίζουν τρεις κεντρικές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί παίζουν τα παιδιά; 

∆εύτερον, τι χαρακτηριστικά συγκεντρώνει το παιδικό παιχνίδι; Τρίτον, ποια 

είναι η κατάληξη του παιχνιδιού, στην ενήλικη ζωή;  

 Κεντρική (κοινή) θέση των παραπάνω οπτικών φαίνεται να είναι ότι το 

παιχνίδι, περισσότερο από κάθε άλλη µορφή δραστηριότητας και έκφρασης 

της παιδικής ηλικίας, διευκολύνει την εµφάνιση, την οργάνωση και την 

παγίωση των θεµελιακών αναπτυξιακών βηµάτων των νεαρών παιδιών. 

Παρέχει ένα πλαίσιο επεξεργασίας της αναπτυσσόµενης ψυχικής δόµησης, 

προάγει την ανάπτυξη και, συγχρόνως, αντανακλά τις ιδιαίτερες -διαθέσιµες 

στην εκάστοτε χρονική περίοδο- ικανότητες του παιδιού. Ειδικότερα, οι τύποι 

του παιχνιδιού (αυτοερωτικό ή δραµατοποιηµένο, µοναχικό, παράλληλο ή 

αλληλεπιδραστικό) αντανακλούν το επίπεδο ανάπτυξης και διάδρασης των 

ικανοτήτων για τα εξής: 1) ισορροπία µεταξύ των αναγκών και των 

απαιτήσεων του εγώ, του υπερεγώ και του εκείνου, 2) έλεγχο της 
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πραγµατικότητας και φαντασιωσικές δραστηριότητες, 3) σχέσεις αντικειµένου 

και 4) αµυντικούς µηχανισµούς και προσαρµογή.  

 Το πρώτο θέµα εµπλέκει τη συζήτηση των χαρακτηριστικών του 

παιχνιδιού αναφορικά µε τις αναδυόµενες ψυχικές δοµές, τη θεώρηση, 

δηλαδή, του παιχνιδιού ως αντανάκλαση της διαφοροποίησης του εκείνου, 

του εγώ και του υπερεγώ. ∆εν είναι τυχαίο ότι η ψυχαναλυτική θεµατική 

επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά εκείνα του παιχνιδιού των οποίων η 

ανάδυση ξεκινά κατά την διάρκεια της περιόδου στην ανάπτυξη (2ο βρεφικό 

έτος, παιχνίδια προσποίησης ή φαντασίας) όπου οι δευτερογενείς ψυχικές 

διεργασίες "κερδίζουν έδαφος" και η σύγκρουση εγώ-εκείνου και εγώ-

υπερεγώ λαµβάνει δοµικό χαρακτήρα. Τα παιχνίδια προσποίησης υπηρετούν 

ένα πεδίο στο οποίο οι φαντασιώσεις και οι συγκρούσεις µπορούν να 

µετακινηθούν εξωστρεφώς, από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο. Το 

θέµα του παιδικού παιχνιδιού καθορίζεται από το "καθεστώς" της οργάνωσης 

των ενορµήσεων και των σχέσεων αντικειµένου, ενώ οι τροπικότητες που 

αναλαµβάνονται και εµπεριέχονται στο παιχνίδι καθορίζονται από την 

αντίστοιχη ανάπτυξη των λειτουργιών του εγώ (µνήµη, συµβολική λειτουργία, 

γλώσσα, κινητικές δεξιότητες, έλεγχος της πραγµατικότητας). Τα είδη και η 

πολυπλοκότητα του παιχνιδιού αντανακλούν τη σταθερότητα και τη συνοχή 

των λειτουργιών αυτών, ενώ το περιεχόµενο αναπαριστά τις προκλήσεις και 

τις συγκρούσεις κάθε αναπτυξιακής φάσης της παρούσας περιόδου (Marans, 

Mayes & Colonna, 1993). 

 Η σχέση µεταξύ της πραγµατικότητας και της φαντασίας είναι ζωτική 

αναφορικά µε το παιχνίδι: το αντίθετο του παιχνιδιού δεν είναι η σοβαρότητα, 

αλλά η πραγµατικότητα. Το παιχνίδι απλώνει µια γέφυρα µεταξύ του 

πραγµατικού και του φανταστικού. Η χρήση των συµβόλων στο παιχνίδι 

υποκαθιστά, κατά κάποιον τρόπο την πραγµατικότητα, σηµατοδοτεί ένα είδος 

απόσυρσης ή απουσίας από την πραγµατικότητα ή αναστέλλει την 

πραγµατικότητα. Η κρίσιµη διαφορά µεταξύ της φαντασίωσης και του 

παιχνιδιού είναι ότι, στο παιχνίδι, η αναστολή της πραγµατικότητας στήνει την 

"σκηνή" της δράσης και συνοδεύεται από δράση. Η αναστολή της 

πραγµατικότητας προϋποθέτει: 1) την ικανότητα διάκρισης µεταξύ 

πραγµατικότητας και παιχνιδιού και 2) οι παιγνιώδεις πράξεις να µην έχουν 
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άµεσες συνέπειες στην πραγµατικότητα. Το παιχνίδι, µε την ιδιότητά του να 

αναστέλλει την πραγµατικότητα, αντανακλά έναν διάµεσο σταθµό µεταξύ της 

φαντασίωσης και της άµεσης δράσης. Αν η φαντασίωση θεωρηθεί ως 

προετοιµασία για δράση, τότε το παιχνίδι αποτελεί φαντασίωση µιας 

δοκιµαστικής πράξης στην οποία το παιδί µπορεί, συγχρόνως, να 

συγκεκριµενοποιεί την έκφραση µιας επιθυµίας του και να ελέγχει την πράξη 

του αυτή αναφορικά µε κάθε συµβάν που µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει την 

παραγόµενη ευχαρίστηση. Ουσιώδης για την έκφραση και τον έλεγχο της 

παιγνιώδους δράσης από το παιδί είναι η πεποίθησή του ότι όσο στενά και αν 

προσεγγίζει η δράση του τα πραγµατικά γεγονότα ή όσο έντονη κι αν είναι, 

δεν είναι, ωστόσο, ούτε χρειάζεται να γίνει πραγµατική.  

 Σχετικά µε το θέµα των σχέσεων αντικειµένου και το παιχνίδι, οι 

Marans και συν. (1993) αναφέρουν την άποψη του Winnicott ότι το παιχνίδι 

αντανακλά την "ανακεφαλαίωση" των πρώιµων εµπειριών της παντοδυναµίας 

των παιδιών στην σχέση τους µε τη µητέρα. Το παιχνίδι εγκαθιδρύεται πάνω 

σε αυτόν το βρεφικό µαγικό έλεγχο και δρα υποστηρικτικά για την 

αναπτυσσόµενη αίσθηση του εαυτού και για την οργάνωση της διάκρισης 

µεταξύ εαυτού και άλλου. Πρόκειται για µια πορεία από τα µεταβατικά 

φαινόµενα στο παιχνίδι, από το παιχνίδι στο µοιρασµένο παιχνίδι και από το 

µοιρασµένο παιχνίδι στις πολιτισµικές εµπειρίες. Η γονεϊκή στάση έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα για τη µετάβαση αυτή, την επέκταση των σχέσεων 

αντικειµένου του παιδιού, την ενθάρρυνση της παραγόµενης από το παιχνίδι 

ευχαρίστησης, την παιδική ικανότητα χρήσης του παιχνιδιού στην υπηρεσία 

της ενδοψυχικής του προσαρµογής.  

 Η προσαρµοστική λειτουργία του παιχνιδιού υποστηρίζεται και 

επιβεβαιώνεται όχι µόνο από ψυχαναλυτικές, αλλά και από άλλες (γνωστικές, 

κυρίως) προσεγγίσεις, που αναζητούν την σχέση µεταξύ των παιχνιδιών 

φαντασίας και των προσαρµοστικών ικανοτήτων των παιδιών. Τα παιχνίδια 

φαντασίας γεννούν το ενδιαφέρον για καινοτόµες, ευέλικτες προσεγγίσεις σε 

απροσδόκητες ή αµφίσηµες λύσεις και σε συνολικά µεγαλύτερο εύρος 

προσαρµοστικών συµπεριφορών. Τα παιδιά, χρησιµοποιώντας τα ασφαλή 

όρια του παιχνιδιού, δοκιµάζουν µια ποικιλία καταστάσεων και λύσεων και 

αναπτύσσουν µια σειρά στρατηγικών που εφαρµόζουν στις συνθήκες της 
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πραγµατικότητας. Η ανάληψη παιχνιδιών προσποίησης είναι ενδεικτική µιας 

µεγαλύτερης ικανότητας στη ρύθµιση του άγχους και της έντασης, αλλά και 

ενεργότερης εµπλοκής σε κοινωνικές επαφές µε ενηλίκους και συνοµηλίκους. 

Οι ψυχαναλυτικές οπτικές υπογραµµίζουν και αναζητούν την ακολουθία των 

επιδράσεων της παιγνιώδους πρακτικής (της εξάσκησης εντός του 

παιχνιδιού) στην επίλυση µιας εσωτερικής σύγκρουσης. Προτείνουν ότι είναι 

µάλλον η ίδια η επίλυση της σύγκρουσης που παρέχει στο παιδί ένα 

ευρύτερο ρεπερτόριο προσαρµογής, παρά οι µαθηµένες -µέσω του 

παιχνιδιού- συµπεριφορές (Marans, Mayes & Colonna, 1993).  

  

 Περίληψη 

 Το παιχνίδι, µια δραστηριότητα ιδιαίτερα δύσκολη ως προς τον ορισµό 

της και ευκολότερη ως προς τον προσδιορισµό των κριτηρίων που 

περιλαµβάνει και των λειτουργιών που επιτελεί, φαίνεται ότι: 1) έχει 

φυλογενετική καταγωγή, που επιδεικνύεται στην "πανταχού παρούσα" φύση 

του, στον άνθρωπο και σε άλλα είδη, 2) αποτελεί το προϊόν µιας πλούσιας 

οντογενετικής εξέλιξης, µια κοινωνική και πολιτισµική κατασκευή µε 

σηµαίνουσες λειτουργίες, 3) η εξελισσόµενη δοµή του εµπεριέχει τα εξελικτικά 

στάδια της γνωστικής ανάπτυξης, συµπορευόµενο µε τα τρέχοντα και 

"κυοφορώντας" τα επόµενα, 4) αντανακλά και, συγχρόνως, προάγει τις 

επεξεργασίες της αναπτυσσόµενης ψυχικής δόµησης, την αλληλεπίδραση 

φαντασίας-πραγµατικότητας, εαυτού και άλλου. Το παιχνίδι θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί σαν γενική "πρόβα" της νεότητας, "πρόβα" που εκτυλίσσεται σε 

µια "σκηνή" όπου τα όρια µεταξύ φαντασίας και πραγµατικότητας είναι 

ρευστά, η παιγνιώδης δράση είναι το µέσο της επίδειξης και της εξάσκησης 

του αποκτηµένου, της προετοιµασίας του µελλούµενου, της αφοµοίωσης και 

ενσωµάτωσης της πραγµατικότητας στην παιδική προοπτική, της 

εκδραµάτισης των εσωτερικών συγκρούσεων και της φαντασιωσικής 

εκπλήρωσης των ανεκπλήρωτων επιθυµιών.  

 

 

2.1.2. Το παιχνίδι στις αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών. 



 103

 Στο µέρος του υποκεφαλαίου που προηγήθηκε, κάναµε µια συνοπτική 

αναφορά στο παιχνίδι: στα χαρακτηριστικά και στα κριτήριά του, στους 

σκοπούς που εξυπηρετεί και στις λειτουργίες που επιτελεί. Στις παραπάνω 

αναφορές κρίνουµε δύο σηµεία ως ουσιώδη: 1) η παρουσία ή η αναζήτηση 

ενός συµπαίκτη θίγεται έµµεσα, ενώ είναι µηδαµινή η αναφορά και η 

περιγραφή της διαπροσωπικής φύσης του παιχνιδιού, της κοινωνικής του 

διάστασης, των τρόπων µε τους οποίους το παιχνίδι "παίρνει σάρκα και οστά" 

µεταξύ των συντρόφων-συµπαικτών και 2) το παιχνίδι αποτελεί, βέβαια, 

γνώρισµα της νεότητας, αλλά µιας νεότητας που µοιάζει να ξεκινά από το 

δεύτερο χρόνο της ζωής, ως εάν να χρειάζεται, προκειµένου να "δηλώσει" την 

παρουσία της, τις πρώτες λέξεις του παιδιού. Άραγε τα βρέφη που διανύουν 

τον πρώτο χρόνο της ζωής τους δεν παίζουν; Οι ενήλικες (γονείς) και τα 

νεαρά βρέφη δε µπορούν να είναι συµπαίκτες και να διασκεδάζουν µε τα 

παιχνίδια που αναλαµβάνουν, χωρίς απαραίτητα να δηλώνουν τα θετικά τους 

συναισθήµατα λεκτικά; Ποιες όψεις της ανάπτυξης αντανακλώνται στο 

διαπροσωπικό παιχνίδι που λαµβάνει χώρα κατά τον πρώτο βρεφικό χρόνο; 

 Στο µέρος που ακολουθεί, επικεντρωνόµαστε στο διαπροσωπικό 

παιχνίδι  γονέων (µητέρα) και βρεφών, κυρίως, όπως παρουσιάζεται από τον 

Trevarthen (1982, 1992α, 1992β, 1992γ, 1992δ, 1994) και από τους 

Trevarthen & Hubley (1978), Hubley & Trevarthen (1979), Trevarthen & 

Marwick (1986), Trevarthen & Logotheti (1987). 

 Ο Trevarthen (1992α, 1992γ, 1992δ) θεώρησε ότι τα βρέφη 

γεννιούνται µε τον δικό τους παιγνιώδη και εκφραστικό εαυτό, µε έναν εαυτό 

που εξ΄αρχής πειραµατίζεται και είναι έτοιµος να ερευνά και να χρησιµοποιεί 

αντικείµενα, αλλά και να επικοινωνεί µε τους άλλους ανθρώπους για την 

καλύτερη χρήση των αντικειµένων αυτών. Κάθε ανθρώπινο ον αναπτύσσει 

µια πολιτισµική συνείδηση: η ανάπτυξη αυτή είναι µέρος της φύσης του. Η 

ανθρώπινη συνείδηση εξελίχθηκε ώστε να είναι µεριστή και όντας µεριστή. 

∆ιαφορετικά, o ανθρώπινος πολιτισµός είναι έµφυτος, βασίζεται, δηλαδή, σε 

εγγενή παρωθητικά συστήµατα, σε κίνητρα που, από την αρχή της ζωής, είναι 

παρόντα και στο χρόνο αναπτύσσονται, αλλάζουν και µετασχηµατίζονται µε 

την επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Η ανθρώπινη 

συνείδηση αποτελεί µια ειδική µορφή αυτεπίγνωσης µε συνεργατική δοµή 
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που χρειάζεται ενθάρρυνση, συντροφικότητα και ένα κλίµα φιλικού 

ανταγωνισµού, προκειµένου να αναπτύξει και να εξελίξει τα έµφυτα κίνητρα 

που την ωθούν στη διαπροσωπική δόµηση της πολιτισµικής 

πραγµατικότητας. Ο ανθρώπινος νους είναι έµφυτα διυποκειµενικός, ο 

προσανατολισµός του είναι αλλοκεντρικός και η ανθρώπινη κοινωνική ζωή 

είναι κατά βάση συνεργατική. 

  Το συστατικό-"κλειδί" του παιχνιδιού είναι, σύµφωνα µε τον 

Trevarthen (1992δ),  η ευφορία, το κέφι, η ζωηράδα. Το παιχνίδι δεν θα 

έπρεπε να συσχετίζεται ή να προσοµοιάζεται µε τη συµπεριφορά 

εξερεύνησης ή την επίλυση προβληµάτων. Το παιχνίδι είναι χαρακτηριστικό 

των κοινωνικών ειδών και προϋποθέτει κάποιο επίπεδο κοινωνικής γνώσης 

και αφύπνισης, έναν "αντίπαλο"-συµπαίκτη, ακόµα κι αν αυτός είναι 

φανταστικός. Οι µητέρες, όταν είναι χαρούµενες, παίζουν µε τα βρέφη τους, 

από τη στιγµή της γέννησής τους, οι πατέρες γίνονται σύντοµα πολύ καλοί 

συµπαίκτες και τα αδέλφια, επίσης, συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι. Το 

διαπροσωπικό αυτό παιχνίδι δεν έχει καθόλου να κάνει µε τη φροντίδα του 

βρέφους ως βιολογικού οργανισµού: είναι µια επικοινωνία µεταξύ 

συνεργατικών συνειδήσεων, µεταξύ ενός οικείου προσώπου και του 

ενεργητικού, περίεργου και δηµιουργικού συντρόφου του. Η ευφορία που 

χαρακτηρίζει το ανθρώπινο παιχνίδι είναι διυποκειµενική, µεταξύ του νου των 

συµπαικτών. Κατά µια έννοια, το παιχνίδι κατευθύνεται από ανθρώπους σε 

άλλους ανθρώπους από τους οποίους προσδοκάται να έχουν κέφι και να 

αναζητούν, µε τη σειρά τους, την ανθρώπινη συντροφιά. 

 Αν, όπως υποστηρίζει ο Trevarthen (1992α, 1992γ, 1992δ), τα βρέφη 

γεννιούνται µε ένα κίνητρο "εαυτού-άλλου", δηλαδή µε ένα διαπροσωπικό 

κίνητρο για επικοινωνία, προδιατεθειµένο να ανταποκρίνεται ενεργά στις 

συναισθηµατικές εκφράσεις των άλλων, τότε το παιχνίδι αποτελεί, 

ενδεχοµένως, ένα εξαιρετικό παράδειγµα αυτής της συνεργατικής, 

διυποκειµενικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό, θα ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον να παρουσιάσουµε πώς τα βρέφη παίζουν µε αυτόν τον άλλο-

"συµπαίκτη", πώς εξελίσσεται το παιχνίδι τους, στο χρόνο και, ειδικότερα, στη 

διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής τους. 
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 Η βασική δοµή της έµφυτης διυποκειµενικότητας του ανθρώπινου νου 

εξελίσσεται γοργά, στη διάρκεια του πρώτου βρεφικού χρόνου και διανύει δύο 

φάσεις: της πρωτογενούς διυποκειµενικότητας (στη διάρκεια από τον 1µιση 

έως τον 3ο µήνα, περίπου) και της δευτερογενούς διυποκειµενικότητας (µε 

σηµείο εκκίνησης τον 6ο περίπου µήνα και µε σηµείο εδραίωσης τον 9ο 

µήνα). H επικοινωνιακή συµπεριφορά του βρέφους εξελίσσεται υπό την 

επήρεια δύο θεµελιακών, εγγενών, παρωθητικών καταστάσεων: 1) της 

ένωσης κινήτρων και συναισθηµατικού δεσµού εαυτού και άλλου 

(πρωτογενής διυποκειµενικότητα) και 2) της κυριαρχίας και του χειρισµού των 

αντικειµένων, καθώς, επίσης, και της ενσωµάτωσης των αντικειµένων σε 

συνεργατικές δραστηριότητες διαπροσωπικού και πολιτισµικού νοήµατος 

(δευτερογενής διυποκειµενικότητα). Το παιχνίδι του πρώτου βρεφικού χρόνου 

διανύει µια πορεία από τα "πρόσωπο µε πρόσωπο" παιχνίδια, στα παιχνίδια 

του "προσώπου-προσώπου-αντικειµένου" (Trevarthen & Hubley, 1978 * 

Hubley & Trevarthen, 1979 * Trevarthen, 1982, 1992α, 1992β, 1992γ * 

Trevarthen & Marwick, 1986 * Trevarthen & Logotheti, 1987). 

 Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων βρεφικών µηνών, τα βρέφη και οι 

µητέρες "πρωτοσυνοµιλούν". Οι  "πρωτοσυνοµιλίες" αφορούν σε µια 

συναλλαγή επικοινωνιακών κινήτρων, σε ένα είδος συνεκτικής ανταλλαγής 

των συγκινησιακών αφηγήσεων δύο επικοινωνιακών συντρόφων. Μητέρες και 

βρέφη προσανατολίζονται αµοιβαία ο ένας στον άλλον και έχουν έναν έντονα 

και άµεσα διαπροσωπικό διάλογο, εξαιρετικού ρυθµού και αρµονίας. Ο 

διάλογος αυτός διευκολύνεται από τη συντονισµένη εµπλοκή των κινήτρων 

των συντρόφων και των επικοινωνιακών-εκφραστικών σηµάτων που καθένας 

από αυτούς διαθέτει και επιστρατεύει ενεργά ("διαισθητική µητρική οµιλία", 

"πρωτοχειρονοµίες"-"προσήµατα", "προ-οµιλία") (Trevarthen, 1991α* 

Trevarthen & Marwick, 1986).  

 Στην περίοδο µετά τους τρεις πρώτους βρεφικούς µήνες, το παιχνίδι 

µητέρων-βρεφών γίνεται ιδιαίτερα προφανές και επιδεικνύεται σε ένα µεγάλο 

εύρος παιχνιδιών. Πρόκειται για την "περίοδο των παιχνιδιών" (3-9 µήνες), 

όπως την ονοµάζει ο Trevarthen (1992γ, 1992δ). Τα βρέφη αποκτούν 

µεγαλύτερη σωµατική δύναµη και έλεγχο της στάσης του σώµατός τους, των 

κινήσεων του κεφαλιού και των χεριών τους, γεγονός που διευκολύνει τον 
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προσανατολισµό τους στο περιβάλλον και στα αντικείµενα που βρίσκονται 

γύρω τους. Τα βρέφη αυτής της περιόδου µοιάζουν να λένε στη µητέρα τους: 

"αρκετά συνοµιλήσαµε, καιρός για δράση!". Πρόκειται για µια δήλωση που 

"σηµαίνει" την αρχή του τέλους της "πρωτογενούς διυποκειµενικότητας" και 

που οι µητέρες "αναγιγνώσκουν", πολλές φορές, στην αρνητικότητα ή την 

αποφευκτικότητα (αποστροφή του βλέµµατος, εστίαση σε ένα νέο επίκεντρο 

προσοχής, εκτός του µητρικού προσώπου) που εκδηλώνει το βρέφος τους σε 

σχέση µε πριν και αναφορικά µε την άµεση, στενή, διαπροσωπική συνοµιλία 

τους µε αυτήν.  Οι µητέρες προσαρµόζονται σε αυτά τα νέα βρεφικά 

καλέσµατα, δοκιµάζοντας διαφορετικές, πιο "ζωντανές" προσεγγίσεις στην 

αλληλεπίδραση µε τα βρέφη τους. Τα βρέφη, από τον τρίτο µήνα, γελούν και 

εκδηλώνουν τα θετικά συναισθήµατα της ευθυµίας που βιώνουν στη 

διαπροσωπική επαφή τους µε τους άλλους. Η εκδήλωση του γέλιου και των 

θετικών συναισθηµάτων (χαµόγελο, φωνοποιήσεις), αλλά και το γεγονός ότι 

τα βρέφη περιµένουν την επανάληψη µιας παιγνιώδους συµπεριφοράς, 

προκαλούν και κινητοποιούν τους γονείς, τα αδέλφια και τα οικεία πρόσωπα 

του βρέφους να παίζουν µε αυτό ποικίλα παιχνίδια, συµβατικά-παραδοσιακά 

ή ιδιοσυγκρασιακά (Trevarthen, 1982, 1992α, 1992β). 

  Τα παιχνίδια της περιόδου από τους 3 έως τους 6 µήνες είναι 

ζωηρότερα, ταχύτερου ρυθµού, µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και 

συναισθηµατικής ποικιλίας. Στην περίοδο αυτή, το βρέφος µαθαίνει 

τελετουργίες παιχνιδιών (συµβατικά παιχνίδια, παιχνίδια δράσης, µουσικά 

παιχνίδια) τις οποίες παρακολουθεί ανυπόµονα, αντιδρώντας µε ετοιµότητα 

στα κατάλληλα σηµεία (βρεφικά τραγούδια τραγουδισµένα από τη µητέρα) ή 

τις επαναλαµβάνει, κερδίζοντας τον έπαινο των οικείων συντρόφων του 

(παλαµάκια, φωνοποιήσεις).  

 Στην ηλικία των 6 περίπου µηνών και έως τον 9ο µήνα, η βρεφική 

αυτεπίγνωση είναι ιδιαίτερα εµφανής στις µετεπικοινωνιακές απόψεις της 

συµπεριφοράς του βρέφους (χιούµορ, αστεία κατευθυνόµενα σε οικεία 

πρόσωπα, τελετουργικά παιγνίδια µε πρόσωπα και αντικείµενα, 

αυτοπαρουσιάσεις). Τα βρέφη, στην περίοδο αυτή, κάνουν χρήση των 

λεγόµενων "πρωτοσηµάτων". Τα "πρωτοσήµατα" αναφέρονται στις 

"σηµαντικές" χειρονοµίες και εκφράσεις, τις οποίες το βρέφος χρησιµοποιεί 
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στην ξαφνική, πολλές φορές, επίδειξη των µαθηµένων "κόλπων" ή "αστείων", 

στην οποία προβαίνει, µπροστά σε οικεία ή και άγνωστα πρόσωπα. Τα 

"πρωτοσήµατα" είναι, για τα βρέφη, ένα είδος κοινωνικής συναλλαγής: είναι 

προσανατολισµένα προς ένα σύντροφο και στοχεύουν στην πρόκληση του 

ενδιαφέροντος και των συναισθηµάτων του (έκπληξη, θαυµασµός, γέλιο). Τα 

βρέφη, µέσω των "παραστάσεων" αυτών,  επιδεικνύουν σαφείς 

µετεπικοινωνιακές δεξιότητες, δηµιουργούν ένα "δυνητικό" χώρο µεταξύ 

εαυτού και άλλου, µαθαίνουν σε µια "ζώνη επικείµενης ανάπτυξης" στην 

οποία ο σύντροφος δρα υποστηρικτικά. Το είδος αυτό της επικοινωνίας στην 

οποία το βρέφος εµπλέκεται και συµµετέχει ενεργά, από τον 6ο µήνα της 

ζωής του, θα µπορούσε να ονοµαστεί "πρωτοσυµβολικό"  (βλ. παρακάτω 

σχετικά στο υποκεφάλαιο 2.2.2) (Trevarthen & Logotheti, 1987 * Trevarthen, 

1992β, 1992δ, 1994). 

 Παράλληλα, µετά τους πρώτους έξι µήνες, το βρέφος προσεγγίζει τα 

αντικείµενα, τα οποία χειρίζεται µε αυξηµένη επιδεξιότητα και τα ενσωµατώνει 

στη διαπροσωπική του επαφή. Τα αντικείµενα ενσωµατώνονται στα παιχνίδια 

προσώπου µε πρόσωπο: αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης των επικείµενων 

συνεργατικών πράξεων µε ένα κοινό θέµα και αποτελούν το µέσο µε το οποίο 

η αλληλεπίδραση µητέρας-βρέφους µεταβαίνει στην αµοιβαία, 

συµπληρωµατική εµπλοκή σε µία µοιρασµένη, συγκεκριµένη πράξη 

(Trevarthen, 1982, 1994).  

 Μέχρι την ηλικία των εννέα περίπου µηνών, το βρέφος φαίνεται να έχει 

δύο αµοιβαία αποκλειόµενες γενικές κατηγορίες κινήτρων: µία για τους 

ανθρώπους και µία για τα αντικείµενα. Η πρώτη το οδηγεί να αναζητά τη 

συναλλαγή µε τα αισθήµατα και τις πράξεις ενός άλλου ανθρώπου και η 

δεύτερη το κινητοποιεί να εξερευνά και να χειρίζεται τα αντικείµενα. Πριν τους 

εννέα µήνες, τα βρέφη παίζουν µε παιχνίδια-αντικείµενα και διασκεδάζουν µε 

την παρουσίασή τους από τη µητέρα. Στην περίοδο αυτή, το ενδιαφέρον του 

χειρισµού των αντικειµένων περιορίζεται στις επιδράσεις αυτού που κάνει το 

ίδιο το βρέφος πάνω στον εαυτό του (Trevarthen, 1992β). 

  Στον ένατο µήνα περίπου, συντελείται µια εξέλιξη που σηµατοδοτεί 

την είσοδο του βρέφους στη λεγόµενη "δευτερογενή διυποκειµενικότητα". Στο 

βρεφικό νου αναδύεται ένα νέο ενδιαφέρον σχετικά µε τη γνώση των άλλων 
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για τα αντικείµενα και για το πώς χρησιµοποιούνται. Το παιχνίδι βρέφους - 

µητέρας µε τα αντικείµενα γίνεται συνεργατικό. Στο πλαίσιο των συνεργατικών 

αυτών παιχνιδιών του βρέφους και της µητέρας µε τα αντικείµενα, το βρέφος 

συνδυάζει τη φωνοποίηση µε τις χειρονοµίες, εκφέροντας επιφωνήµατα και 

παρακλήσεις µε επιδεικτικές χειρονοµίες προσέλκυσης της προσοχής του 

άλλου στον εαυτό και σε αντικείµενα. Ο συνδυασµός αυτός συνιστά τη 

λεγόµενη "πρωτογλώσσα" που αυξάνει σηµαντικά την ευελιξία και την 

ανεξαρτησία των σηµάτων που δηµιουργεί το βρέφος. Η "πρωτογλώσσα" 

επιτρέπει στο βρέφος να χρησιµοποιεί χειρονοµίες ή/και ήχους για να 

προσδιορίζει και να γνωστοποιεί τα "αντικείµενα" των σηµάτων του. Με τις 

εκφορές της "πρωτογλώσσας", το βρέφος ελέγχει το διυποκειµενικό 

προσανατολισµό και, ταυτόχρονα, µεταφέρει τα ενδιαφέροντα, τις προθέσεις, 

τα συναισθήµατά του απέναντι στα ενδιαφέροντα, τις προθέσεις και τα 

συναισθήµατα του άλλου. Το βρέφος των εννέα µηνών εκφράζει στα 

παιχνίδια µε τη µητέρα αυτοπεποίθηση και πεποίθηση σε αυτήν. Με άλλα 

λόγια, αποκτά τις ικανότητες να εκτελεί µια πράξη ως ανεξάρτητος εαυτός και, 

συγχρόνως, έχει την αίσθηση της εµπιστοσύνης στη σχέση του µε τον εαυτό 

ενός άλλου, κατανοεί τον άλλο και δρα συνεργατικά µε αυτόν. Χαρακτηρίζεται 

από αυτενέργεια στις πράξεις του ενώ, συγχρόνως, αποτελεί έναν πρόθυµο 

και περίεργο "µαθητή" της µητέρας του, µε την οποία διαπραγµατεύεται από 

κοινού δοµηµένα νοήµατα και πολιτισµική, συµβατική γνώση  (Trevarthen  & 

Hubley, 1978 * Hubley & Trevarthen, 1979 *  Trevarthen, 1982, 1992β, 1994 * 

Trevarthen & Marwick, 1986).  

 Με την είσοδο του παιδιού στο δεύτερο χρόνο, αυξάνει η επίγνωση 

ενός µοιρασµένου κόσµου συµβόλων και, επίσης, αναπτύσσεται γοργά το 

λεξιλόγιο και το ενδιαφέρον του παιδιού να δίνει και να παίρνει τα µηνύµατα 

των σηµάτων που µοιράζεται µε τους άλλους. Το παιδί κάνει χρήση 

αντικειµένων µε οικείο νόηµα και γνωστή χρηστικότητα για να αναπαραστήσει 

µεταφορικώς πολύπλοκες πράξεις και εµπειρίες, ενώ, παράλληλα, παίζει µε 

φαντασία και δηµιουργικότητα, υιοθετώντας κοινωνικούς ρόλους. Οι νέες 

αυτές επικοινωνιακές δυνάµεις θα ελευθερώσουν, σταδιακά, το παιδί από την 

ολική του εξάρτηση από την ενήλικη γνωστική και συναισθηµατική 

υποστήριξη, επιτρέποντάς του τις παιγνιώδεις συναναστροφές µε µεγαλύτερα 
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ή συνοµήλικα παιδιά  (Τrevarthen, 1982 * Trevarthen & Marwick, 1986 *  

Logotheti & Trevarthen, 1987).  

 Οι εξελίξεις αυτές, παρόλο που υπόκεινται σε πολιτισµικές και 

κοινωνικές επιδράσεις, αποτελούν διακυµάνσεις των έµφυτων κινήτρων για 

συναισθηµατική επικοινωνία και συνεργατική δράση µε τους άλλους. 

Πρόκειται για µια προοδευτική εγκαθίδρυση προθέσεων και στόχων, η οποία 

µορφοποιεί τα κίνητρα αυτά, κίνητρα ισχυρώς προσυντονισµένα και, 

συγχρόνως, επεξεργάσιµα µέσω των βρεφικών αντιδράσεων στο περιβάλλον. 

Η συνάθροιση ικανοτήτων, µνήµης, συνηθειών και αξιών αποτελεί το µέσο για 

τη "µετάφραση" των σταθερώς εγκαθιδρυµένων κινήτρων σε προσαρµοστική 

και εµπρόθετη δράση µε τους άλλους, δράση που οικοδοµεί µια κοινή 

πολιτισµική επίγνωση, η οποία επηρεάζεται δραστικά από το µοίρασµα των 

εκφράσεων, συγκινήσεων και πράξεων µεταξύ εαυτού και άλλου  

(Τrevarthen,1982,1992β). 

 

Περίληψη 

 Σύµφωνα µε τον Τrevarthen, τα βρέφη, εγγενώς σύντροφοι και 

συνεργάτες, από τους πρώτους µήνες της γέννησής τους, συναλλάσσονται 

ενεργά µε τους οικείους συντρόφους τους. Πρόκειται για "συνοµιλίες" που 

πολύ γρήγορα αποκτούν σαφή παιγνιώδη ποιότητα και που εξελίσσονται σε 

παιχνίδια αυξανόµενης πολυπλοκότητας, µε ποικίλο περιεχόµενο, αλλά µε 

σαφή και σταθερή διυποκειµενική δοµή ανταλλαγής θετικών συναισθηµάτων. 

Στα διαπροσωπικά αυτά παιχνίδια, τα βρέφη συνεισφέρουν και συµµετέχουν 

σε µια από κοινού µε τους οικείους "συµπαίκτες" τους εµπλοκή των εγγενών 

επικοινωνιακών τους κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά ακολουθούν µια πορεία δύο 

φάσεων, αυτών της πρωτογενούς και της δευτερογενούς 

διυποκειµενικότητας, που µορφώνουν τα είδη των παιχνιδιών που 

αναλαµβάνει η δυάδα του βρέφους και της µητέρας. Πολύ πριν ακουστεί η 

πρώτη τους λέξη, τα βρέφη "παίζοντας", προσπαθούν να εκφράσουν 

"πράξεις νοήµατος", να επικοινωνήσουν για την επικοινωνία µε τους άλλους, 

να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τα συναισθήµατα των άλλων και να 

µοιραστούν µε τους συντρόφους- συµπαίκτες τους την ολοένα και πιο 

σύνθετη γνώση τους, γνώση που απέκτησαν µέσω του συνεργατικού 
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διαλόγου,  της διαπραγµάτευσης και της συναισθηµατικής ανταλλαγής µε 

αυτούς. 

  

 
 
 
 
 
2.2. Το παιγνιώδες (playfulness) 

 Στα µέρη που ακολουθούν, παρουσιάζονται αρχικά κάποιες 

προσεγγίσεις που επικεντρώθηκαν στον προσδιορισµό και στην 

αποσαφήνιση της έννοιας του "παιγνιώδους". Επίσης, γίνεται περιγραφή των 

ερευνών που στόχευσαν στην περιγραφή και την ανάλυση του "παιγνιώδους" 

στο διαπροσωπικό παιχνίδι γονέων - βρεφών, σε παιγνίδια που εισάγονται 

από πρόσωπα και κατευθύνονται σε πρόσωπα. Πρόκειται για παιχνίδια που 

έχουν µελετηθεί σε πολύ µικρότερο βαθµό από ό,τι άλλα (π.χ. συµβολικό 

παιχνίδι), ίσως λόγω των παράδοξων, κωµικών στοιχείων που εµπεριέχουν 

µε τα όποια καθίστανται εξαιρετικά εύθραυστα ως προς τα πλαίσια 

εκδήλωσής τους ή την τελική τους έκβαση. 

 
 2.2.1. Προσεγγίζοντας την έννοια του "παιγνιώδους" 

 Η έµφαση που δίνεται από τις περισσότερες προαναφερθείσες (βλ. 

υποκεφάλαιο 2.1.1.) θεωρίες για το παιχνίδι στην παιδική ηλικία (µε το 

παιχνίδι ως ιδιότητα της νεότητας των ειδών)  και η προτεινόµενη από αυτές 

τυπολογία των παιχνιδιών αναφορικά µε τα στάδια της ανάπτυξης (όπου το 

παιχνίδι αντανακλά ή/και προάγει το αναπτυξιακό στάδιο που διανύεται ή 

έπεται στην ζωή του παιδιού) οδηγεί σε εύλογα ερωτήµατα του τύπου:  Τι 

συµβαίνει στο παιχνίδι, όταν τα παιδιά µεγαλώνουν; Μήπως ο όρος "παιχνίδι" 

δεν χρησιµοποιείται για να σηµάνει µια οµάδα ενοποιηµένων και συνεκτικών 

χαρακτηριστικών και λειτουργιών που παραµένει ενεργή, σε όλη την διάρκεια 

της ζωής; Αν το παιχνίδι είναι ένας καθρέπτης των παικτών (του σταδίου στο 

οποίο βρίσκονται ή της εσωτερικής τους κατάστασης), γιατί επιµένουµε να 

µιλάµε για την αντανάκλαση και όχι (και) για τον ίδιο τον καθρέπτη (τους 
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λόγους και τους τρόπους µε τους οποίους κατασκευάζεται); Η "παιχνιδιάρικη" 

διάθεση, ο παιγνιώδης τρόπος, το "παιγνιώδες" στην ποιότητα µιας 

συµπεριφοράς µπορεί, ενδεχοµένως, να αποτελεί µια ενδιάµεση µεταβλητή 

που µεσολαβεί και διευκολύνει την προσέγγιση των πιθανών απαντήσεων 

στις ερωτήσεις αυτού του τύπου. 

 Ο Csikszentmihalyi (1976) προσοµοίασε την έννοια του "παιγνιώδους" 

µιας συµπεριφοράς µε την έννοια της "ροής" (flow) στην ανθρώπινη εµπειρία. 

Ο όρος "ροή" αναφέρεται σε µια κατάσταση βέλτιστης ισορροπίας και 

αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του, κατάσταση που βιώνεται, 

όταν το άτοµο ελέγχει το περιβάλλον του και, όταν η δράση του έχει 

αυτεπάρκεια. Η εµπειρία αυτή αναζητείται ενεργά από το άτοµο: η κινητήρια 

δύναµη της αναζήτησής της είναι ανεξάρτητη από εξωτερικές αµοιβές. Τα 

βασικά της κίνητρα στοχεύουν: 1) στο αίσθηµα του (αυτο)-έλεγχου µιας 

πράξης, αίσθηµα που συνεπάγεται την ικανότητα (αυτο)-παραγωγής θετικής 

ανατροφοδότησης για τις ατοµικές προθέσεις και 2) τη µεγιστοποίηση των 

επιδράσεων ενός ατόµου στο περιβάλλον του, είτε µέσω του ελέγχου 

κάποιων περιβαλλοντικών παραµέτρων, είτε µέσω της ταύτισης των ατοµικών 

του στόχων µε εξωτερικούς σκοπούς.  

 Μια σειρά καθηµερινών συµπεριφορών (που, ίσως, αποκαλούνται 

"συνήθειες", "χαζολόγηµα", "καταναγκασµοί" ή πρακτικές που 

αναλαµβάνουµε για να "σκοτώσουµε" την ώρα µας), όπως π.χ. το ρυθµικό 

χτύπηµα των δαχτύλων σε µια επιφάνεια, το κάπνισµα ενός τσιγάρου, το 

ονειροπόληµα, το κουβεντολόϊ χωρίς ιδιαίτερο θέµα ή το µοναχικό µας 

µουρµούρισµα, µπορούν,  κατά την άποψη του Csikszentmihalyi (1976), να 

επαναπροσεγγιστούν ως θετικές ατοµικές απόπειρες δόµησης των εµπειριών 

µας, ως µέσα παροχής του συναισθήµατος του ελέγχου και της αυτεπάρκειας 

στο περιβάλλον µας. Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν 

κάποιον άµεσο, απαραίτητο σκοπό, ούτε έχουν οργανική συντελεστική αξία. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι αποτελούν παιγνιώδη σχήµατα δράσης που επιτελούν 

εξαιρετική λειτουργία στην ψυχική µας οικονοµία: χωρίς την ανάληψη τους, θα 

υποφέραµε επειδή θα αισθανόµασταν αποκλεισµένοι από τον ενεργό έλεγχο 

του περιβάλλοντός µας. Πρόκειται, επίσης, για δραστηριότητες µε εσωτερικά 

κίνητρα, οι οποίες αναλαµβάνονται χωρίς να έχουν εξωτερικές αµοιβές και 
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χωρίς να αποσκοπούν σε συγκεκριµένους σκοπούς. Έχουν παιγνιώδη 

ποιότητα χωρίς απαραίτητα να αποτελούν παιχνίδια µε κανόνες (games): η 

παρατήρηση και η επαναπροσέγγισή τους οδηγεί σε έναν 

επαναπροσδιορισµό της έννοιας "παιχνίδι". 

 Πρόκειται για έναν ορισµό που δεν βασίζεται στο συµπεριφορικό, αλλά 

στο βιωµατικό τµήµα µιας δράσης, όποτε η δράση αυτή συµβαίνει σε 

βέλτιστες συνθήκες αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του: ένα 

παιδί που χοροπηδά ή µελετά µπορεί να παίζει, έτσι και ένας ενήλικας που 

παίζει σκάκι, οδηγεί ή δουλεύει στο γραφείο του. Είναι το "παιγνιώδες" που 

µετρά και όχι το παιχνίδι. Τα παιχνίδια µε κανόνες (games) αποτελούν τα 

ιστορικώς εξελιγµένα "πακέτα" παροχής της εµπειρίας του "παιγνιώδους": 

είναι λάθος να εξισώνει κανείς το "πακέτο" µε το περιεχόµενό του 

(Csikszentmihalyi, 1976).  

 Σε άλλες προσεγγίσεις, επίσης, συναντά κανείς το "παιγνιώδες", όπως 

εν µέρει και στην προσέγγιση του Csikszentmihalyi, δηλαδή, ως µια 

εσωτερική, σταθερή διάσταση της προσωπικότητας,  ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισµα στο οποίο εµπεριέχονται η δηµιουργικότητα και η ικανότητα 

προσαρµογής, µια ατοµική τάση εµπλοκής σε παιγνιώδεις δραστηριότητες και 

αλληλεπιδράσεις. Πρόκειται για προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο άτοµο 

(κυρίως, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας) και όχι στο παιγνιώδες περιβάλλον, 

στις αλληλεπιδράσεις ή στο περιεχόµενο των παιχνιδιών που 

αναλαµβάνονται. Η ερευνητική πρακτική των προσεγγίσεων αυτών στοχεύει 

στην εύρεση της αναπτυξιακής πηγής του "παιγνιώδους" γνωρίσµατος, 

δηλαδή, των δυνητικών επιδράσεων του (οικογενειακού) περιβάλλοντος στην 

ανάπτυξη, την περίθαλψη και την καλλιέργειά του. Εξετάζονται, κυρίως,  τρεις 

τοµείς αναφορικά µε την δυνητική τους επίδραση στην ανάπτυξη του 

"παιγνιώδους": 1) η δοµή της οικογένειας (µέγεθος, σειρά γέννησης του 

παιδιού), 2) οι γονεϊκές στάσεις και πρακτικές διαπαιδαγώγησης του παιδιού 

και 3) κάποια επιλεγµένα ατοµικά χαρακτηριστικά (ηλικία γονέων, µορφωτικό 

και κοινωνικό επίπεδο γονέων, φύλο παιδιού) (Barnett & Kleiber, 1984 * 

Barnett, 1991α).  

 Στις προσεγγίσεις αυτές, το "παιγνιώδες", ως εσωτερική δοµή της 

προσωπικότητας,  µετράται βάσει ενός µεθοδολογικού εργαλείου, µιας 
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κλίµακας µε τις εξής διαστάσεις: 1) το αυθόρµητο στη φυσική συµπεριφορά 

(π.χ. συντονισµός του κινητικού συστήµατος και ανάληψη φυσικών 

δραστηριοτήτων, στην διάρκεια των παιχνιδιών), 2) το αυθόρµητο στην 

κοινωνική συµπεριφορά (π.χ. συνεργατικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, 

επίδειξη προθυµίας στο µοίρασµα παιχνιδιών µε συµπαίκτες), 3) το 

αυθόρµητο στο γνωστικό επίπεδο (π.χ. εφευρετικότητα, χρήση µη 

συµβατικών παιγνιωδών αντικειµένων, ανάληψη διαφορετικών ρόλων και 

εναλλαγή δραστηριοτήτων, στο παιχνίδι), 4) έκφραση του συναισθήµατος της 

χαράς ( ενθουσιασµός, εκφραστικότητα, οµιλία) και 5) αίσθηση του χιούµορ 

(π.χ. αφήγηση αστείων ιστοριών, ευγενικό πείραγµα των συµπαικτών, 

εκδήλωση γέλιου στα αστεία των συµπαικτών) (Barnett, 1991β * Barnett & 

Kleiber, 1982 * Barnett & Fiscella, 1985).  

 Οι Glynn & Webster (1992), στην ίδια "γραµµή" µε τις παραπάνω 

προσεγγίσεις, ανέπτυξαν µια κλίµακα µέτρησης του "παιγνιώδους" της 

ενήλικης προσωπικότητας, κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον. Στην έρευνά 

τους, το "παιγνιώδες" αφορά σε ένα ατοµικό χαρακτηριστικό που αποτελεί 

µέρος της οµαλής ενήλικης προσωπικότητας. Η έννοια του "παιγνιώδους" 

αναφέρεται σε µια ατοµική προδιάθεση εµπλοκής σε δραστηριότητες µε έναν 

µη σοβαρό, ευφάνταστο ή "µεταφορικό" τρόπο και µε σκοπό την προαγωγή 

του συναισθήµατος της ευχαρίστησης, της διασκέδασης και της 

ικανοποίησης, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών. Πρόκειται για µια 

πολυδιάστατη δοµή µε γνωστικά, συναισθηµατικά και συµπεριφορικά µέρη 

που συνιστούν ένα συνεχές, ένα εύρος στο οποίο το άτοµο µπορεί να 

τοποθετηθεί από το πολύ χαµηλό στο πολύ υψηλό σηµείο του. Τα άτοµα που 

παρουσιάζουν µια τάση προς το "παιγνιώδες" κινητοποιούνται από 

εσωτερικά κίνητρα, προσανατολίζονται σε διαδικασίες που σχετίζονται µε την 

επίτευξη ατοµικά δοµηµένων στόχων, αποδίδουν το δικό τους προσωπικό 

νόηµα σε αντικείµενα ή σε συµπεριφορές και επικεντρώνονται στο 

προσποιητό, το µη κυριολεκτικό, την ελευθερία από εξωτερικά 

επιβαλλόµενους κανόνες, την ενεργή συµµετοχή τους σε δραστηριότητες. Το 

"παιγνιώδες" στην ενήλικη προσωπικότητα σχετίζεται θετικά µε τη 

δηµιουργικότητα και το αυθόρµητο στο γνωστικό επίπεδο (εφευρετικότητα, 

"παιχνίδι µε ιδέες", περιέργεια).  
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 Οι παραπάνω προσεγγίσεις, ενώ δίνουν έµφαση στο "παιγνιώδες" ως 

ατοµική ιδιότητα, θίγουν ότι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο για το "παιγνιώδες" 

είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τις µεταβλητές εκείνες που αφορούν στο 

περιβάλλον (οικογενειακό ή εργασιακό) και που, ενδεχοµένως, διευκολύνουν 

ή αναστέλλουν την εκδήλωση και την επίδειξη της παιγνιώδους ποιότητας 

µιας προσωπικότητας. Προτείνουν, µε άλλα λόγια, τον συγχρωτισµό µιας 

θεωρίας για το άτοµο µε µια θεωρία για το κοινωνικό περιβάλλον (Barnett, 

1991α * Barnett & Kleiber, 1984 * Glynn & Webster, 1992). 

 Ο Solnit (1993) θεώρησε πως υπάρχει ένα συνεχές µεταξύ του 

παιχνιδιού στα παιδιά και του "παιγνιώδους" στους ενήλικες. Ειδικότερα, 

υποστήριξε ότι το παιδικό παιχνίδι µπορεί να ανιχνευθεί στην ενήλικη ζωή ως 

"παιγνιώδες": οι ενήλικες, συνήθως, παρατούν το παιδικό παιχνίδι, επειδή, εν 

µέρει, γίνονται αυτοκριτικοί στα στοιχεία της παλινδρόµησης που εµπεριέχει, 

αλλά και επειδή, το "παιγνιώδες" (ιδιαίτερα, το παιχνίδι των σκέψεων, της 

φαντασίας και των φαντασιώσεων) είναι ώριµο, δηλαδή, κοινωνικά χρήσιµο, 

ιδιωτικό και αποδοτικό. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες (χορός, µουσική, 

συγγραφή, υποκριτική κ.α) αποτελούν ιδιαίτερες µορφές παιχνιδιού µε 

συνέχεια στον χρόνο. Στις δραστηριότητες αυτές, βρίσκει κανείς την 

ευχαρίστηση της έκφρασης µιας αισθητικής, ρυθµικής εµπειρίας, η οποία, 

επιπλέον, εκτιµάται από ένα κοινωνικά επιδοκιµαστικό κοινό. Το παιχνίδι και 

το "παιγνιώδες" είναι έννοιες ενδιαφέρουσες και ελκυστικές: συνοψίζουν το 

παρελθόν, αντανακλούν το παρόν, παρέχουν έναν τρόπο έκφρασης της 

ανθρώπινης περιέργειας και έχουν δοµικές -"κατασκευαστικές" ιδιότητες που 

δίνουν την δυνατότητα στους παίκτες να προετοιµάζονται για µελλοντικές 

προκλήσεις και ευκαιρίες.  

 Αρχικά, στην φροϋδική σκέψη (Freud, 1905) διαπιστώνει κανείς αυτήν 

τη µετάβαση από το παιχνίδι των παιδιών στο παιγνιώδες των ενήλικων: το 

παιχνίδι προηγείται του αστείου και το παιχνίδι των λέξεων και των σκέψεων 

(που κάνει την εµφάνισή του, µόλις το παιδί µαθαίνει να χρησιµοποιεί την 

γλώσσα) αποτελεί το πρώτο στάδιο των αστείων. Υπάρχει µια λειτουργική 

σχέση ανάµεσα στην ανακούφιση που παρέχουν τα αστεία στους ενήλικες, 

και το παιχνίδι στα παιδιά. Τα αστεία επιτρέπουν στην σκέψη και στην 

φαντασίωση την "απόδραση" από τη λογοκρισία του υπερεγώ, αποτελούν το 
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µέσο της εκφόρτισης και της έκφρασης των ενορµητικών εντάσεων και 

αναγκών. Με αυτήν την έννοια, τα αστεία και, συνολικά, το χιούµορ είναι η 

παρακαταθήκη του παιδικού παιχνιδιού, στην ενήλικη ζωή. 

  Τα παιδικά παιχνίδια φαντασίας συνδέονται, επίσης, µε τις ενήλικες 

δηµιουργικές δραστηριότητες. Συστατικά και των δύο είναι η φαντασία, η 

πρωτοτυπία, η εφευρετικότητα. Κάθε παιδί που παίζει, συµπεριφέρεται όπως 

ένας δηµιουργικός συγγραφέας: δηµιουργεί ένα δικό του κόσµο ή 

ακριβέστερα, επανατακτοποιεί τα στοιχεία της πραγµατικότητας µε έναν 

καινούργιο τρόπο που να το ευχαριστεί, δραµατοποιεί / "παίζει" την απώλεια 

ενός αντικειµένου, όπως ο ποιητής γράφει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα,  

χρησιµοποιεί το παιχνίδι για να παρουσιάσει µια προσεκτικά κατασκευασµένη 

οριοθέτηση µεταξύ φαντασίας και πραγµατικότητας. Με άλλα λόγια, ο 

ενήλικας χρησιµοποιεί τη δηµιουργικότητά του ως ένα υποκατάστατο του 

παιδικού παιχνιδιού φαντασίας. Ανταλλάσσει την ευχαρίστηση που 

αποκτούσε µέσω του παιδικού του παιχνιδιού µε την ευχαρίστηση που 

αποκτά µέσω του ονειροπολήµατος. Το κίνητρο είναι το ίδιο: η ικανοποίηση 

και η ��πραγµατοποίηση�� των επιθυµιών. Ίδια και η βάση στην οποία 

θεµελιώνονται, το παιχνίδι και η δηµιουργικότητα ή το ονειροπόληµα: η τάση 

επανάληψης των εµπειριών, η ανάγκη εγκαθίδρυσης και επανεγκαθίδρυσης 

της αίσθησης της πραγµατικότητας ή του οικείου, η ευχαρίστηση και η 

ανακούφιση που πηγάζει από αυτήν την οικειότητα (Marans, Mayes & 

Colonna, 1993).  

 Η "υγιής" ανάπτυξη σχετίζεται µε το παιχνίδι των παιδιών και το 

"παιγνιώδες"  των ενηλίκων. Συχνά, η αδυναµία των παιδιών να παίζουν και 

των ενηλίκων να είναι παιγνιώδεις αποτελεί την ένδειξη ανεπαρκούς ή 

αποκλίνουσας ανάπτυξης, η οποία επιδεικνύεται µε συγκεκριµένη 

συµπτωµατολογία, στο γνωστικό ή στο συναισθηµατικό επίπεδο. Η στενή 

αυτή σχέση µεταξύ ψυχικής υγείας και παιχνιδιού / "παιγνιώδους" είναι 

εµφανής, αν θεωρήσει κανείς ότι µέσω του παιχνιδιού και του "παιγνιώδους", 

το συναίσθηµα της αβεβαιότητας µπορεί να αποτελεί ένα ερέθισµα για πιο 

ευχάριστες και παραγωγικότερες προσεγγίσεις της πραγµατικότητας (Solnit, 

1993).  
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  Ο Moran (1986) έκανε λόγο για την παιγνιώδη ποιότητα, όπως 

αναδεικνύεται στη γονεϊκή συµπεριφορά (στις καθηµερινές ανατροφικές 

ρουτίνες) αναφορικά µε το ρόλο της στην φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού 

και την πιθανή της σχέση µε τη µετέπειτα παιδική ικανότητα χρήσης της 

φαντασίας για προσαρµοστικούς σκοπούς. Υποστήριξε ότι είναι πολύ 

δύσκολο να ορίσει κανείς το "παιγνιώδες" και ότι αδρά θα µπορούσε να 

προσδιοριστεί ως ένα είδος ευλυγισίας προσανατολισµένης στην 

ευχαρίστηση, ως µια ποιότητα που σχετίζεται µε την ευθυµία ή µε την 

χαλαρή, "ελαφρά τη καρδία" στάση µας απέναντι σε κάποιον ή σε µια 

κατάσταση. 

 Ο ρόλος του "παιγνιώδους" στην ανάπτυξη κρίνεται ουσιώδης. Το 

"παιγνιώδες" περιθάλπει την ανάπτυξη του εγώ, µετριάζει την βλοσυρότητα 

του υπερεγώ και την τραχύτητα της "αρχής της πραγµατικότητας", καθιστά 

περισσότερο αποδεκτές τις απαιτήσεις της πραγµατικότητας και, 

επικυρώνοντας την "αρχή της ευχαρίστησης", συνδέεται µε µια επιεική στάση 

απέναντι στο παιδί. Το παιγνιώδες στοιχείο στη γονεϊκή στάση και 

συµπεριφορά απέναντι στο παιδί είναι καθοριστικό. Οι γονείς µπορούν να 

παράγουν αµοιβαία ευχαρίστηση στις αλληλεπιδράσεις µε το παιδί τους, 

κερδίζοντας παιγνιωδώς την συνεργασία του και µειώνοντας τη δυσαρέσκεια 

που συνδέεται µε τα συναισθήµατα της µαταίωσης. Τα παιδιά, από την 

πλευρά τους, ταυτιζόµενα, ενδεχοµένως, µε τους παιχνιδιάρικους γονείς τους, 

µπορούν να κάνουν χρήση παιγνιωδών τεχνικών, προκειµένου να 

ανταπεξέρχονται στα συναισθήµατα της απογοήτευσης, της µαταίωσης ή του 

άγχους. Η επίτευξη της ισορροπίας µεταξύ  ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας, 

στις κρίσιµες αναπτυξιακές περιόδους, µεσολαβείται και διευκολύνεται, 

ενδεχοµένως, από το "παιγνιώδες" των στάσεων, της συµπεριφοράς, της 

αλληλεπίδρασης (Moran, 1986).  

 Με αυτήν την έννοια, το "παιγνιώδες" στοιχείο µιας γονεϊκής 

συµπεριφοράς / στάσης (κυρίως, προς τα παιδικά παιχνίδια φαντασίας): 1) 

αποτελεί έναν τρόπο (παιγνιώδους) διαστροφής και άµβλυνσης των ορίων 

µεταξύ φαντασίας και πραγµατικότητας, 2) είναι µια φυσική απόκριση των 

γονέων στον ενορµητικό προσανατολισµό του παιδιού προς την 

ευχαρίστηση, 3) παρέχει τα µέσα που διευκολύνουν το παιδί να αισθάνεται 
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ικανό στο να ελέγχει τα ναρκισσιστικά τραύµατα, να βρίσκει προσαρµοστικές 

λύσεις στις συγκρούσεις που βιώνει στο ενδοψυχικό επίπεδο και να 

"µετακινείται" ασφαλώς από την ευχαρίστηση στην πραγµατικότητα. Τα 

συναισθήµατα της χαράς και της διασκέδασης που συνδέονται  µε το παιχνίδι 

και την παιγνιώδη αυτή ποιότητα της συµπεριφοράς, παρόλο που είναι 

ουσιώδη, µπορούν να νοηθούν ως δευτερεύοντα σε σχέση µε τον αµυντικό 

σκοπό που εξυπηρετούν, δηλαδή, αυτόν της αποφυγής της δυσαρέσκειας 

(Moran, 1986).  

 

Περίληψη 

 Το "παιγνιώδες", στις παραπάνω προσεγγίσεις, αποτελεί µια 

εσωτερική κατάσταση ή εµπειρία, "πάνω" από το παιχνίδι ή τα παιχνίδια 

(games), που βιώνεται όταν το άτοµο βρίσκεται στη βέλτιστη ισορροπία µε το 

περιβάλλον του. Θεωρείται, επίσης, µια ατοµική προδιάθεση, ένα σταθερό 

γνώρισµα της προσωπικότητας. Πρόκειται για ένα γνώρισµα 

πολυπαραγοντικό ως προς τον καθορισµό και την ανάπτυξή του (κοινωνικό-

οικογενειακό περιβάλλον) και πολυδιάστατο, συσχετιζόµενο, κυρίως, µε τη 

δηµιουργικότητα, την κοινωνικότητα, την αίσθηση του χιούµορ και την 

εσωτερική κινητοποίηση προς τα θετικά συναισθήµατα της χαράς και της 

διασκέδασης. Στις ψυχαναλυτικές οπτικές, αποτελεί την "κληρονοµιά" ή την 

εξελικτική συνέχεια του παιδικού παιχνιδιού στους ενήλικες, συνέχεια που 

έχει κοινά - σε παιδιά και σε ενήλικες - συστατικά (φαντασία, πρωτοτυπία, 

εφευρετικότητα) και κίνητρα (ικανοποίηση, πραγµατοποίηση επιθυµιών, 

γεφύρωση πραγµατικότητας και φαντασίας). Ως παρακαταθήκη του παιδικού 

παιχνιδιού στους ενήλικες, το "παιγνιώδες" µορφώνει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της γονεϊκής πρακτικής, υποστηρικτικό και διευκολυντικό για 

την αναπτυσσόµενη παιδική προσαρµογή, την ισορροπία µεταξύ της 

ευχαρίστησης και της δυσαρέσκειας ή αλλιώς µεταξύ της "αρχής της 

ευχαρίστησης" και της "αρχής της πραγµατικότητας". 

 

 2.2.2. Το "παιγνιώδες" στις αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών  

 Στο πρώτο κεφάλαιο, ειδικότερα στο υποκεφάλαιο 1.2., κάναµε λόγο 

για τις έρευνες αναφορικά µε την ανάδυση και την ανάπτυξη του παιδικού 
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χιούµορ. Πρόκειται για εργαστηριακές έρευνες στις οποίες θίγεται ελάχιστα η 

διαπροσωπική, κοινωνική διάσταση των αστεϊσµών και του χιούµορ. 

Επιπλέον, οι έρευνες αυτές αφορούσαν σε νήπια και σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας, σε λεκτικού είδους χιούµορ (αστεία) και, µάλιστα, όχι στη δηµιουργία 

του χιούµορ από τα παιδιά, αλλά στην ικανότητά τους να εκτιµούν, να 

κατανοούν ή να επιλύουν την ασυµφωνία των αστείων, ικανότητα που 

συνδέεται άµεσα µε το γνωστικό στάδιο το οποίο διανύουν. Στις έρευνες 

αυτές, η σχέση της γλώσσας και του χιούµορ είναι εµφανής και, συνεπώς,  

αποκλείει τα βρέφη από αυτό το "παιχνίδι". Στη Φροϋδική θεώρηση, τα  

βρέφη που διανύουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους µένουν, επίσης, εκτός 

"παιχνιδιού": το πρώτο στάδιο του χιούµορ µπορεί µεν να είναι παιχνίδι, άλλα 

είναι παιχνίδι µε τις λέξεις ή τις ιδέες (όχι µε τις πράξεις) και τον παράδοξο ή 

χωρίς νόηµα συνδυασµό τους. 

 Ακολούθως, στα υποκεφάλαια 1.3. και 1.4. του πρώτου κεφαλαίου, οι 

ενήλικοι αστεϊσµοί και οι δεσµοί που µορφώνουν µεταξύ τους οι 

αστειευόµενοι αναλύθηκαν ως προς τις κοινωνικές τους διαστάσεις, τις 

κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούν, την κοινωνική "σκηνογραφία" στην 

οποία εκτυλίσσονται. Μάλιστα, παροµοιάστηκαν από κάποιους ερευνητές                   

(Eisenberg, 1986 * Kennedy, 1970 * Miller, 1982, 1986 * Pawluk, 1989) µε 

κοινωνικά, διαπροσωπικά παιχνίδια, λόγω των χαρακτηριστικών που 

συγκεντρώνουν από κοινού µε αυτά.  

 Η Alford (1983) υποστήριξε, επίσης, ότι οι σχέσεις αστεϊσµού µεταξύ 

γονέων και παιδιών αποτελούν, από την άποψη τόσο της δοµής όσο και του 

νοήµατος, µια µορφή παιχνιδιού. Συγκεκριµένα, τα ευρήµατα της έρευνάς της, 

σε αµερικάνικες οικογένειες, έδειξαν ότι οι σχέσεις αστεϊσµού εξυπηρετούν 

σπάνια στην έµµεση εκδήλωση των συναισθηµάτων της εχθρότητας µεταξύ 

των αστειευόµενων και ότι, αντίθετα, αποτελούν µια παιγνιώδη µορφή 

αλληλεπίδρασης µε εσωτερικές αµοιβές. Το στοιχείο των αστεϊσµών 

χαρακτηρίζει σχέσεις συχνής επαφής και στενής οικειότητας, όπου η 

πρωταρχική σηµασία αποδίδεται στην επίτευξη και το αµοιβαίο µοίρασµα των 

θετικών συναισθηµάτων της χαράς, της ευθυµίας και της διασκέδασης.  

 Παράλληλα, οι Levenstein & O'Hara (1993) υποστήριξαν ότι το 

παιχνίδι γονέα (µητέρας)-παιδιού, προκειµένου να έχει βαθιές και 
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µακροπρόθεσµες επιδράσεις και συνέπειες, πρέπει να είναι "παιχνίδι", να 

αναγνωρίζεται, δηλαδή, από τους συµπαίκτες ως τέτοιο. Με άλλα λόγια, 

ακόµα και αν η µητέρα, παίζοντας µε το παιδί της,  έχει στο µυαλό της έναν 

έµµεσο "παιδαγωγικό" σκοπό, ο σκοπός αυτός πρέπει να παραµένει 

επισκιασµένος, προκειµένου να επιτευχθεί. Στο προσκήνιο πρέπει να είναι η 

ευθυµία, η χαρά, η διασκέδαση των συµπαικτών. ∆ιαφορετικά, το δυαδικό 

παιχνίδι µητέρας-παιδιού για να είναι "παιχνίδι" πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ένα µη-διδακτικό κλίµα "ελαφρότητας" και αυθόρµητου, κλίµα που επιτρέπει 

το βίωµα των θετικών συναισθηµάτων της ευχαρίστησης και της ευφορίας.  

 Στο υποκεφάλαιο αυτό, συµµεριζόµενοι τις παραπάνω απόψεις ότι το 

χιούµορ και οι αστεϊσµοί, στα πλαίσια µιας αλληλεπίδρασης, αποτελούν ένα 

είδος διαπροσωπικού παιχνιδιού ή, διαφορετικά, προσδίδουν µια παιγνιώδη, 

"ελαφριά" ποιότητα στην επικοινωνία, ποιότητα που είναι απαραίτητη ακόµα 

και αν βρίσκεται στην υπηρεσία "σοβαρότερων" σκοπών, θα επικεντρωθούµε 

στις παρακάτω ερωτήσεις:  Αν το "παιγνιώδες", όπως φάνηκε στο 

υποκεφάλαιο 2.2.1., αντανακλά µια εσωτερική κατάσταση και αποτελεί µια 

ατοµική προδιάθεση, πως επικοινωνείται διαπροσωπικά; Αν το "παιγνιώδες", 

µε την έννοια του χιούµορ και των αστεϊσµών, αποτελεί την παρακαταθήκη 

του παιδικού παιχνιδιού στους ενήλικες, αναρωτιόµαστε µε ποιους τρόπους 

οι αστεϊσµοί και το χιούµορ επικοινωνούνται στις αλληλεπιδράσεις ενηλίκων 

(γονέων) και παιδιών και, µάλιστα ενηλίκων και βρεφών. Τα βρέφη, πριν από 

τη γλωσσική κατάκτηση, προτού ακουστεί η πρώτη τους λέξη, συνδυάζουν 

χιουµοριστικά τις πράξεις τους µε σκοπό να προκαλέσουν το γέλιο των 

συντρόφων τους; Είναι ικανά να κατανοήσουν το "αστείο", το "κωµικό", το 

"χιούµορ"; Μπορούν τα ίδια να εισάγουν ένα αστείο, να εκδηλώσουν, δηλαδή, 

µια παιγνιώδη (προ)διάθεση "κάνοντας χιούµορ"; 

 Η προσέγγιση των απαντήσεων στις παραπάνω ερωτήσεις 

παρουσιάζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, αναφέρονται οι έρευνες που 

επικεντρώθηκαν στους γονεϊκούς αστεϊσµούς προς τα βρέφη. Ειδικότερα, οι 

έρευνες που αποπειράθηκαν να απαντήσουν αν τα βρέφη κατανοούν το 

"παιγνιώδες" ή το "αστείο" της γονεϊκής συµπεριφοράς και για ποιους λόγους 

οι γονείς (η µητέρα, κυρίως) κάνουν αστεία στο βρέφος τους. Στο δεύτερο 
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µέρος, αναφέρονται οι έρευνες που ασχολήθηκαν µε τη δηµιουργία των προ-

γλωσσικών αστείων από τα ίδια τα βρέφη προς τους γονείς τους. 

 
 α) 'Έχουν τα βρέφη αίσθηση του χιούµορ; 

 Είναι γεγονός ότι, από πολύ νωρίς, τα βρέφη χαµογελούν, γελούν και 

εµπλέκονται σε δραστηριότητες που εµπεριέχουν τις συµπεριφορές αυτές ή 

καταλήγουν σε αυτές. Είναι, ωστόσο, αβέβαιο αν οι αντιδράσεις αυτές 

µπορούν να ερµηνευθούν ως πρώιµες ενδείξεις του χιούµορ. Η αβεβαιότητα 

πηγάζει, αφενός από την πληθώρα των εξηγήσεων που έχουν δοθεί για το 

βρεφικό χαµόγελο και το γέλιο και αφετέρου, από τη δυσκολία ορισµού του 

χιούµορ. Αν ο ορισµός του χιούµορ περιοριστεί στην εκτίµηση των κοινωνικά 

µεταφερόµενων λεκτικών αστείων (jokes), τότε η απάντηση στο ερώτηµα είναι 

αρνητική: δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα βρέφη κατανοούν τέτοιου είδους 

υλικό. Αν, ωστόσο, ο ορισµός επεκταθεί και συµπεριλάβει κάθε διαδικασία 

που µεσολαβεί στην αντίδραση του γέλιου, τότε η απάντηση είναι θετική: τα 

βρέφη εκτιµούν και κατανοούν το χιούµορ.  

 Ο Shultz (1976) εξέθεσε την παραπάνω προβληµατική και 

αποπειράθηκε: 1) να προσδιορίσει αν τα σύνθετα δεδοµένα σχετικά µε το 

βρεφικό χαµόγελο µπορούν να ερµηνευθούν βάσει µιας συνεκτικής γνωστικής 

θεωρίας και 2) να εξετάσει τις ενδεχόµενες σχέσεις µεταξύ των γνωστικών 

διαδικασιών και των µεταγενέστερων µορφών του χιούµορ που βασίζονται 

στην ασυµφωνία και την επίλυσή της.  

 Η έννοια της (γνωστικής) κυριαρχίας ή της επιτυχούς προσαρµογής, 

όπως παρουσιάζεται από τον Piaget (1936), που συµβαίνει µε την 

αφοµοίωση ενός ερεθίσµατος σε ένα πρόσφατα κατακτηµένο σχήµα, επιφέρει 

συναισθήµατα ευχαρίστησης. Η ευχαρίστηση αυτή εκφράζεται µε την 

συνοδεία του χαµόγελου και, επιπλέον, προσφέρει µια γνωστική ερµηνεία για 

την εκδήλωση του βρεφικού χαµόγελου. Το παραγόµενο µέσω της γνωστικής 

κυριαρχίας συναίσθηµα της ευχαρίστησης και η εκδήλωση που το συνοδεύει 

(χαµόγελο) δεν περιορίζεται µόνο στη βρεφική ηλικία, αλλά συνεχίζει να 

αποτελεί µια µεταβλητή που µεσολαβεί στην εκδήλωση του χαµόγελου και 

αργότερα, σε σύνθετότερες µορφές χιούµορ. Φαίνεται, µάλιστα να εµπλέκεται 
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στην κατανόηση, από µεγαλύτερα παιδιά, του χιουµοριστικού υλικού που 

εµπεριέχει επιλύσιµες ασυµφωνίες.  

 Ο Shultz έθεσε το ερώτηµα αν το φαινόµενο της ευχαρίστησης που 

επέρχεται µε τη γνωστική κυριαρχία παρουσιάζει κάποια δοµική οµοιότητα µε 

το φαινόµενο της ασυµφωνίας και της επίλυσής της (ειδικότερα, µε τη 

χιουµοριστική αντίδραση): αν, δηλαδή, εµπλέκεται σε αυτό µια ακολουθία δύο 

φάσεων, αυτή της διέγερσης και της µείωσης της διέγερσης. Υπέθεσε ότι η 

αποκτούµενη µέσω της γνωστικής κυριαρχίας ευχαρίστηση αποτελεί, 

ενδεχοµένως, ένα πρωταρχικό, πρώιµο στάδιο του χιούµορ, ποιοτικά 

διαφορετικό από τα µεταγενέστερα στάδια της ασυµφωνίας και της επίλυσής 

της. Βάσει της παραπάνω προβληµατικής, εξέτασε τρία βρεφικά παιχνίδια 

στα οποία εκδηλώνεται, σε µεγάλο βαθµό, βρεφικό χαµόγελο και γέλιο, τα 

οποία εµπεριέχουν τη διφασική ακολουθία της διέγερσης και της µείωσής της 

και θα µπορούσαν, εποµένως, να θεωρηθούν ενδείξεις πρώιµων µορφών 

βρεφικού χιούµορ: το κου-κου-τσα (peek-a-boo), το γαργάληµα και το 

κυνηγητό.  

 Ειδικότερα, στο  κου-κου-τσα, η στιγµιαία οπτική εξαφάνιση του οικείου 

προσώπου (π.χ. µητέρα) παράγει µια έντονη αύξηση της βρεφικής 

(γνωστικής) διέγερσης, πηγή της οποίας είναι η αβεβαιότητα αναφορικά µε 

την επανεµφάνισή του. Με την επανεγκαθίδρυση της οπτικής επαφής µεταξύ 

του βρέφους και του συντρόφου του, η αβεβαιότητα µειώνεται και 

ακολουθείται από έντονη ελάττωση της διέγερσης που εκδηλώνεται µε το 

γέλιο. Παρόµοια, στο γαργάληµα, η βρεφική διέγερση σηµειώνει αύξηση λόγω 

της βρεφικής αβεβαιότητας που πηγάζει από το αν η "επίθεση" του οικείου 

προσώπου προς το βρέφος είναι ή όχι σοβαρή και, ακολούθως, σηµειώνει 

µείωση, µε τη συνειδητοποίηση του βρέφους ότι πρόκειται για µια πλαστή 

"επίθεση" που, µάλιστα, γίνεται από ένα οικείο πρόσωπο. Στο κυνηγητό, 

αντίστοιχα, η αρχική αβεβαιότητα του βρέφους αναφορικά µε το αν βρίσκεται 

ή όχι υπό σοβαρή απειλή και η ακόλουθη αύξηση της διέγερσης µετατρέπεται 

στη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για παιχνίδι µε ένα οικείο πρόσωπο (που, 

συνήθως, προσφέρει σαφείς παιγνιώδεις νύξεις) και, εποµένως, οδηγεί στην 

µείωση της διέγερσης και στο γέλιο.  
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 Ο Shultz (1976) θεώρησε ότι: 1) τα πρώιµα αυτά χιουµοριστικά 

παιχνίδια έχουν ηθολογική σηµασία, γιατί συνδέονται, ίσως, µε δύο 

πρωτόγονους κινδύνους, αυτόν της εγκατάλειψης του βρέφους και αυτόν της 

ληστρικής επίθεσης, και 2) η αύξηση της διέγερσης, στα παιχνίδια αυτά, έχει, 

σε αντίθεση µε τις µεταγενέστερες µορφές του χιούµορ, σαφή αρνητικό τόνο, 

κάτι που ίσως είναι ενδεικτικό της φυλογενετικής της βάσης. Η συγγένεια 

µεταξύ της εκδήλωσης γέλιου και κλάµατος στα βρέφη προσφέρει, κατά τον 

Shultz, περαιτέρω ενδείξεις για την θέση του αυτή (βλ. επίσης, Sroufe & 

Wunsch, 1972, στο υποκεφ. 1.5. του πρώτου κεφαλαίου). 

 Οι Pien & Rothbart (1976) έκριναν ότι η πρόταση του Shultz (1976) 

αναφορικά µε την ύπαρξη µιας ακολουθίας δύο φάσεων (αύξηση και µείωση 

της διέγερσης) στα πρώιµα αυτά χιουµοριστικά παιχνίδια είναι 

παραπλανητική και ανακριβής ως προς τον καθορισµό της ηλικίας στην οποία 

εκτιµάται η επίλυση µιας ασυµφωνίας. Οι παραπάνω ερευνήτριες 

υποστήριξαν ότι τα βρέφη εκτιµούν τόσο την ασυµφωνία καθ'αυτή όσο και την 

επίλυσή της. Χρησιµοποίησαν το παράδειγµα του κου-κου-τσα και 

υποστήριξαν ότι τα 8-µηνα βρέφη γελούν ιδιαίτερα, όταν έχοντας ήδη 

εγκαθιδρύσει την προσδοκία επανεµφάνισης της µητέρας, η µητέρα δεν 

επανεµφανίζεται. Συχνά µάλιστα, το βρέφος αναζητά το ίδιο την µητέρα του 

και γελά, όταν την βρίσκει. Το βρεφικό γέλιο, στις περιπτώσεις αυτές, είναι 

ενδεικτικό της εκτίµησης της ασυµφωνίας: η µη επανεµφάνιση της µητέρας 

παραβιάζει τη βρεφική προσδοκία και το βρέφος επιλύει την υπάρχουσα 

ασυµφωνία συνειδητοποιώντας ότι η µητέρα του δεν εξαφανίστηκε, αλλά 

απλώς κρύβεται. Η αναζήτηση και η επιτυχής εύρεσή της συνιστά την 

επίλυση της ασυµφωνίας και επιφέρει το γέλιο. 
 Αναφορικά µε τη συγγένεια µεταξύ της εκδήλωσης βρεφικού γέλιου και 

κλάµατος, η Rothbart (1976) πρότεινε, αντί της κατηγοριοποίησης των 

ερεθισµάτων σε τροµακτικά και σε γελωτοποιά, την τοποθέτησή τους σε ένα 

συνεχές έκπληξης, αιφνίδιου ή έντασης και τη συσχέτισή τους µε τη βρεφική 

κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Η στενή σχέση 

µεταξύ φόβου (κλάµατος) και γέλιου αναδεικνύεται εξαιρετικά µε την 

παρατήρηση ενός βρέφους στην κούνια: όταν η κούνια αποσύρεται (τραβιέται 

προς τα πίσω), τα µάτια του βρέφους ανοίγουν διάπλατα εκφράζοντας φόβο, 
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ενώ µε την επαναφορά της κούνιας (µπροστά) και την ακόλουθη, ραγδαία 

απόσυρσή της, το βρέφος ξεκαρδίζεται. Η Rothbart υποστήριξε ότι το αν θα 

γελάσει ή όχι ένα βρέφος στη θέαση ασύµφωνων ερεθισµάτων εξαρτάται από 

τα εξής: 1) το πρόσωπο που παρουσιάζει τα ασύµφωνα ερεθίσµατα, 2) τη 

βρεφική εξοικείωση µε την ασύµφωνη κατάσταση, 3) την εσωτερική 

κατάσταση του βρέφους (κατάσταση ήρεµης ετοιµότητας ή κατάσταση πείνας, 

νύστας κλπ) και 4) τις ατοµικές διαφορές στην αντίδραση στις διάφορες 

διεγέρσεις. 

 Οι Nakano & Kanaya (1993) ασχολήθηκαν µε τη συµπεριφορά του 

πειράγµατος της µητέρας προς το βρέφος της. Υιοθέτησαν έναν ορισµό για το 

µητρικό πείραγµα που, κατά την άποψή τους, έχει πολλά κοινά σηµεία µε 

τους αντίστοιχους ορισµούς που δόθηκαν από τις Eisenberg (1986) και 

Pawluk (1989) (βλ. υποκεφάλαιο 1.4. του πρώτου κεφαλαίου). Πρόκειται για 

έναν ορισµό που επικεντρώνεται στα θετικά σηµεία της συµπεριφοράς αυτής, 

σηµεία που µοιάζουν µε τις συµπεριφορές των αστεϊσµών και σκοπεύουν 

στην καλλιέργεια ενός θετικού, παιγνιώδους επικοινωνιακού κλίµατος στην 

αλληλεπίδραση της µητέρας και του βρέφους.  

 Το µητρικό πείραγµα, στην παραπάνω έρευνα, σχετίστηκε µε τις 

ερεθιστικές συµπεριφορές ή τις συµπεριφορές που προκαλούν την έκπληξη 

του βρέφους, οι οποίες αναλαµβάνονται από τη µητέρα µε σκοπό να 

προκαλέσουν το βρεφικό γέλιο (π.χ. γαργάληµα, παιγνιώδεις απειλές, 

κρύψιµο και αιφνίδια επανεµφάνιση της µητέρας). Το µητρικό πείραγµα 

περιλαµβάνει, εκτός της ελαφρώς απειλητικής-ερεθιστικής πράξης, παιγνιώδη 

σήµατα που µεταφέρουν στο βρέφος την παιγνιώδη πρόθεση της µητέρας. Η 

πρόθεση αυτή επικοινωνείται στο βρέφος, όταν αυτό µπορεί να µεταφράσει 

τα µητρικά σήµατα και µάλιστα να τα κρίνει ως ουσιαστικότερα της ίδιας της 

πράξης. Με άλλα λόγια, η επιτυχία του πειράγµατος κρίνεται από τη βρεφική 

κατανόηση του µητρικού µετα-µηνύµατος "αυτό είναι παιχνίδι". Κεντρικό 

ερώτηµα των Nakano & Kanaya ήταν αν και πότε τα βρέφη µπορούν να 

"διαβάζουν" την παιγνιώδη πρόθεση του µητρικού πειράγµατος. 

 Στην έρευνα των Nakano & Kanaya, παρατηρήθηκε συγχρονικά, σε 

εργαστηριακό περιβάλλον, το ελεύθερο παιχνίδι µε δοσµένα αντικείµενα 

µεταξύ µητέρων και βρεφών (ηλικίας από 10 έως 13 µηνών). Τα αντικείµενα 
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επιλέχτηκαν ώστε να µπορούν δυνητικά να προκαλέσουν τόσο την βρεφική 

έκπληξη όσο και το φόβο (π.χ. µια µάσκα που απεικόνιζε έναν ενήλικο άντρα, 

ένα πλαστικό σφυρί που έβγαζε οξείς ήχους, ένα κουτί µε ελατήριο από το 

οποίο πεταγόταν απότοµα µια κούκλα κ.α). Ως µητρικά πειράγµατα 

θεωρήθηκαν οι συµπεριφορές εκείνες της µητέρας στις οποίες έκανε χρήση 

των αντικειµένων (π.χ. φορούσε τη µάσκα) και προσέλκυε την βρεφική 

προσοχή στα αντικείµενα αυτά. Κωδικοποιήθηκαν, επίσης, τα συνοδευτικά 

µητρικά παιγνιώδη σήµατα τα οποία χωρίστηκαν σε αυτά που εκφράζονταν 

από τη µητέρα ξεκάθαρα και µε σαφήνεια (π.χ. γέλιο, χαµόγελο, 

φωνοποιήσεις ή υιοθέτηση σηµάτων από άλλα συµβατικά παιχνίδια, όπως το 

κου-κου-τσα) και στα δυνητικά, δηλαδή, σε αυτά όπου η µητέρα έκανε 

προσωποποιηµένη χρήση των αντικειµένων ή τα παρουσίαζε 

αναλαµβάνοντας υπερβολικές κινήσεις και χειρονοµίες. Τα πειράγµατα ήταν 

τριών ειδών: 1) "κυριολεκτικά" (χωρίς τη συνοδεία παιγνιωδών σηµάτων), 2) 

παιγνιώδη (µε τη συνοδεία ξεκάθαρων παιγνιωδών σηµάτων) και 3) 

προσποίησης (µε την συνοδεία δυνητικών παιγνιωδών σηµάτων). Οι τύποι 

της βρεφικής αντίδρασης ήταν οι εξής: 1) προσοχή (χωρίς την έκφραση 

θετικού συναισθήµατος), 2) χαρά-διασκέδαση (φωνοποίηση, χαµόγελο, γέλιο) 

και 3) δυσθυµία (επίδειξη αρνητικού συναισθήµατος, αποφευκτική 

συµπεριφορά). 

 Συνοπτικά, τα ευρήµατα της έρευνας των Nakano & Kanaya έδειξαν ότι 

τα βρέφη προς το τέλος του πρώτου τους χρόνου κατανοούν ήδη, ως ένα 

τουλάχιστον σηµείο, την παιγνιώδη πρόθεση των µητρικών πειραγµάτων και, 

επίσης, αντιδρούν σε αυτά µε παιγνιώδη τρόπο. Ωστόσο, παρουσιάζουν 

ακόµα κάποιους περιορισµούς στο "διάβασµα" της παιγνιώδους πρόθεσης, 

ιδιαίτερα όταν αυτή επικοινωνείται µε σήµατα προσποίησης. Στα πειράγµατα 

προσποίησης τα βρέφη εκδήλωσαν θετικά συναισθήµατα περίπου κατά το 

ένα τρίτο.  Επιπλέον, αν η αντίδραση του βρέφους ήταν αρνητική σε ένα 

αρχικό πείραγµα, έτεινε να παραµένει αρνητική και στα ακόλουθα.  

 Συζητώντας τα ευρήµατα της έρευνάς τους, οι Nakano & Kanaya 

επικεντρώθηκαν στη βρεφική κατανόηση των σηµάτων προσποίησης. 

Συµπέραναν ότι, στο τέλος του πρώτου χρόνου, η ικανότητα των βρεφών να 

διαβάζουν τις προθέσεις ενός οικείου προσώπου αναπτύσσεται γοργά. 
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Πρόκειται για µια ικανότητα για την οποία, όπως φαίνεται από τα βρέφη που 

αντέδρασαν µε παιγνιώδη τρόπο στα µητρικά σήµατα προσποίησης,  δεν 

προαπαιτείται η συµβολική σκέψη. Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτής 

φαίνεται ότι διαδραµατίζουν κρισιµότερο ρόλο: 1) η βρεφική ικανότητα 

προσοχής στα επικοινωνιακά σήµατα µέσω της οποίας τα σήµατα κρίνονται 

πιο αξιόπιστα από την ίδια τη δράση, και 2) η διυποκειµενική δοµή του 

βρεφικού νου και τα διυποκειµενικά πλαίσια επικοινωνίας του βρέφους µε 

τους οικείους συντρόφους-συµπαίκτες του. 

 Για ποιο λόγο οι µητέρες πειράζουν παιγνιωδώς τα βρέφη τους; Ο 

Nakano (1995), προκειµένου να απαντήσει στην ερώτηση, εισήγαγε την 

έννοια της συγγένειας µεταξύ των συµβάντων (incident-affinity). Η έννοια αυτή 

αναφέρεται στην εξαγωγή και απόδοση νοήµατος σε ένα συµβάν µέσω της 

σύνδεσής του µε την "ιστορία" της διυποκειµενικής µας σχέσης µε ένα 

σύντροφο και στο µοίρασµα του "ανέκδοτου" αυτού συµβάντος µε τον 

σύντροφό µας. Θεωρητικά, διακρίνονται δύο τύποι τέτοιων συµβάντων: τα 

τυχαία και τα εσκεµµένα. Τα τυχαία συµβάντα αποτελούν αξιοσηµείωτα 

γεγονότα που δεν παρουσιάζουν συνέχεια µε την καθηµερινή µας ρουτίνα ή 

τις συνήθεις ακολουθίες περιστατικών της καθηµερινής µας ζωής. Πρόκειται 

για απροσδόκητα φυσικά γεγονότα ή ατυχήµατα (π.χ. να σκοντάψει κάποιος, 

ενώ περπατά) ή για απροσδόκητα κοινωνικά γεγονότα, στη διάρκεια των 

πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπιδράσεων (π.χ. µια φιλονικία, µια απόκλιση 

της συµπεριφοράς ή της στάσης κάποιου από αυτό που συνήθως τον 

χαρακτηρίζει). Κάποιες φορές, στα πλαίσια µιας στενής σχέσης, προκαλούµε 

ένα τέτοιο συµβάν εσκεµµένα, µε σκοπό ακριβώς τη δηµιουργία του. Ο λόγος 

είναι, ίσως, ότι δεν µας αρέσει να επαναλαµβάνουµε την ίδια ρουτίνα 

αναµενόµενων σχηµάτων συµπεριφοράς και επιζητούµε να την ξεπεράσουµε, 

να δηµιουργήσουµε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και, επίσης, να αποκτήσουµε 

ένα νέο επίπεδο οικειότητας αποδεκτό και από εµάς τους ίδιους και από τον 

σύντροφό µας. 

 Όταν οι µητέρες πειράζουν τα βρέφη τους, φαίνεται ότι θέλουν να 

διαταράξουν το συνηθισµένο, "εθιµοτυπικό" σχήµα της επικοινωνίας τους µε 

αυτά, µε σκοπό να δηµιουργήσουν έναν καινούργιο τρόπο αλληλεπίδρασης. 

Τα βρέφη δείχνουν ενδιαφέρον και προτίµηση για αυτές τις µητρικές 
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απόπειρες και, συχνά, µπαίνουν στο παιχνίδι και συµµετέχουν σε αυτό ως 

"παρέα", ως "συµπαίκτες", ως σύντροφοι. Στην αλληλεπίδραση που 

προκαλείται από µια τέτοια διαταραχή επιδεικνύεται µια "σπειροειδής" 

διαδικασία που κατευθύνεται στην απόκτηση ενός νέου επιπέδου αµοιβαίας 

ευχαρίστησης και παράγει συναισθήµατα ένωσης και οικειότητας µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές ενέχουν, ωστόσο,  ένα κίνδυνο, 

µια αβεβαιότητα αναφορικά µε τη βρεφική αντίδραση: είναι εν δυνάµει 

ευχάριστες ή δυσάρεστες, εν µέρει αναµενόµενες και, συγχρόνως, 

απροσδόκητες. Η µητέρα και το βρέφος µοιράζονται και συµµετέχουν από 

κοινού σε µια διαδικασία αντιµετώπισης της αβεβαιότητας αναφορικά µε την 

έκβαση της πειρακτικής αλληλεπίδρασής τους.  

 Η έννοια της συγγένειας µεταξύ των συµβάντων περιλαµβάνει τα 

στοιχεία της εµπροθεσιµότητας (εσκεµµένη πρόκληση του συµβάντος), αλλά 

και τα τυχαία - φαινοµενικά στοιχεία (την έκβαση της πρόκλησης αυτής στην 

αλληλεπίδραση). Πρόκειται για µια έννοια που αφορά στην ολιστική και 

αρµονική θεώρηση των δυναµικών διαπραγµατεύσεων στις οποίες 

προβαίνουν η µητέρα και το βρέφος, προκειµένου να αποκτήσουν και να 

βιώσουν νέα συναισθήµατα ένωσης στο µεταξύ τους δεσµό. Η έκβαση είναι 

θετική ή αρνητική και εξαρτάται από τη διυποκειµενική δυναµική του 

προκληθέντος συµβάντος. Το (µητρικό) πείραγµα είναι µια εσκεµµένη 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός γεγονότος. Η επίδραση 

που θα έχει στον επικοινωνιακό σύντροφο (βρέφος) είναι το έµµεσο προϊόν 

της αµοιβαίας προσπάθειας των συντρόφων (µητέρας και βρέφους) να 

εξαχθεί το νόηµα του συµβάντος αυτού στη µετεπικοινωνία µεταξύ εαυτού και 

άλλου (Nakano, 1995). 

 Σύµφωνα µε την άποψη των Gregory, Hartley & Newson (1989), οι 

δραστηριότητες του πειράγµατος αποτελούν παραδειγµατικές καταστάσεις οι 

οποίες βασίζονται µεν στην αµοιβαία κατανόηση του βρέφους και της 

µητέρας, αλλά, συγχρόνως, την ξεπερνούν µε την εισαγωγή ασυµφωνιών, 

στην αλληλεπίδραση, µεταξύ του σαφούς µηνύµατος (λεκτικό ή µη λεκτικό) 

και του σηµαίνοντος πλαισίου (αυτών, δηλαδή, που εννοούνται). Η 

συστηµατική παρατήρηση των προ-γλωσσικών διαλόγων της µητέρας και του 

βρέφους έχει δείξει ότι τα βρέφη ξεκινούν από νωρίς να µοιράζονται αστεία 
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και παιχνίδια µε τη µητέρα τους. Χαρακτηριστικές µορφές πρώιµου 

πειράγµατος (π.χ. παραλλαγή του παιχνιδιού πάρε-δώσε ενός αντικειµένου 

στην οποία το επιθυµητό αντικείµενο παρακρατείται παιγνιωδώς από τον ένα 

σύντροφο και δεν δίνεται στον άλλον που το προσδοκά) ξεκινούν από τη 

µητέρα, αλλά πολύ σύντοµα υιοθετούνται και από τα ίδια τα βρέφη.  

 Οι Gregory και συν. υποστηρίζουν ότι οι µητέρες προβαίνουν σε αυτά 

τα πειράγµατα γιατί επιδιώκουν να αποσπάσουν από το βρέφος τους όχι µια 

οποιαδήποτε αντίδραση, αλλά µια εσκεµµένη αντίδραση. Με άλλα λόγια, 

µέσω των πειραγµάτων τους προς τα βρέφη, προσπαθούν να 

µεταµορφώσουν τη βρεφική δράση σε συνειδητή, εµπρόθετη δράση. 

Πρόκειται για µια κοινωνική, επικοινωνιακή διαδικασία: η πρόθεση µιας 

δράσης δε δηµιουργείται στο βρέφος από τη µητέρα, αλλά, όπως και το 

νόηµα των δράσεων της αλληλεπίδρασης, δοµείται διαπροσωπικά και 

συνειδητοποιείται µέσω της κοινωνικής επαφής. 

 Επιπλέον, το µητρικό πείραγµα αποτελεί µια χρήσιµη στρατηγική µε 

την οποία η µητέρα µπορεί να αντιµετωπίσει τη βρεφική συµπεριφορά. Το 

πείραγµα προσφέρει στη µητέρα τη δυνατότητα να πλαισιώνει µια προφανή ή 

εν δυνάµει µη αποδεκτή βρεφική συµπεριφορά ως αστείο. Με άλλα λόγια, 

µέσω του πειράγµατος, η µητέρα εξουδετερώνει τις βρεφικές παραβιάσεις 

των κοινωνικών συµβάσεων µετατρέποντάς τις σε αστεία ή σε ένα παιχνίδι. Η 

"κακή" διαγωγή, µέσω του µοιρασµένου γέλιου της µητέρας και του βρέφους,  

επαναπλαισιώνεται ως ένα διασκεδαστικό συµβάν και όχι ως µια παραβίαση 

της γονεϊκής εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται η αυτονοµία του 

βρέφους που, από την πλευρά του, µεταφράζει τη µητρική εξουσία όχι ως 

καταπιεστική, αλλά ως διευκολυντική της αναπτυσσόµενης τάσης του να έχει 

τον έλεγχο των καταστάσεων (Gregory, Hartley & Newson, 1989).  

 

 β) "Κάνουν χιούµορ" τα βρέφη; 

 Όσο αυξάνεται το εύρος των βρεφικών δραστηριοτήτων και ο έλεγχος 

πάνω σε αυτές, το βρέφος λαµβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες και ελέγχει 

βουλητικά περισσότερες δραστηριότητες τις οποίες και εισάγει έχοντας 

κοινωνικές προθέσεις. Περίπου στον 9ο βρεφικό µήνα, έχουν εγκαθιδρυθεί οι 

ρουτίνες και οι αναγνωρίσιµες ακολουθίες των σχηµάτων δράσης που 
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επιτρέπουν στο βρέφος να προσδοκά και να προβλέπει τα αποτέλεσµα µιας 

δράσης, να κατανοεί κανόνες και δοµές και την πιθανότητα αντιστροφής των 

ρόλων σε µια αλληλεπίδραση µε έναν οικείο σύντροφο. Τα πειράγµατα, 

εισάγονται πλέον και από το ίδιο το βρέφος και αποτελούν δοκιµασµένα και 

καλοδουλεµένα διαπροσωπικά παιχνίδια παραβίασης των προσδοκιών του 

συντρόφου. Τα βρέφη αναλαµβάνουν ήδη εγκαθιδρυµένες, οικείες 

δραστηριότητες τις οποίες τροποποιούν µε σκοπό τον χειρισµό όχι µόνο των 

αντικειµένων, αλλά και των κοινωνικών αντιδράσεων των παρατηρητών-

δεκτών της δράσης τους. Εισάγοντας ένα πείραγµα, τα βρέφη δείχνουν ότι 

είναι ικανά να κάνουν κάτι περισσότερο από το να αντιδρούν απλά: 

σχολιάζουν µε αποτελεσµατικότητα την ίδια τους τη δράση, διακρίνουν, 

δηλαδή, τη δράση από το σχόλιο σχετικά µε αυτήν τη δράση  (Gregory, 

Hartley & Newson, 1989).  

 Συνοπτικά, οι  Gregory και συν. υποστηρίζουν ότι το προ-γλωσσικό 

πείραγµα υπογραµµίζει την αντίθεση µεταξύ της απλής, καθ' αυτής δράσης 

και της δράσης που εκτελείται βάσει της πρόβλεψης κάποιου 

προσδοκώµενου αποτελέσµατος από ένα διαλογικό σύντροφο. Οι ακολουθίες 

του πειράγµατος γίνονται εθιµοτυπικά, επαναληπτικά παιχνίδια στα οποία η 

ένταση που γεννά η προσδοκία, αλλά και η παραβίασή της είναι εσκεµµένες 

και οδηγούν στην ανακούφιση µέσω του γέλιου που µοιράζονται οι 

σύντροφοι. Το πείραγµα της προ-γλωσσικής περιόδου αποτελεί ένα 

συστατικό στοιχείο της εγκαθίδρυσης των από κοινού  δράσεων της 

επικοινωνούσας δυάδας µητέρας και βρέφους, όπου οι γνωστικές και οι 

κοινωνικές πλευρές της ανάπτυξης είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώµενες. 

Το βρεφικό πείραγµα (γέννηµα του κοινωνικού-συναισθηµατικού διαλόγου 

βρέφους και µητέρας) εµπεριέχει την ικανότητα επικοινωνίας όχι µόνο 

µηνυµάτων, αλλά και µηνυµάτων σχετικά µε τα µηνύµατα. Η µετεπικοινωνία 

αυτή εγκαθιδρύει και συγχρόνως αντανακλά την αυτονοµία του βρέφους εντός 

των πλαισίων της δυαδικής αλληλεπίδρασης και εντός ευρύτερων κοινωνικών 

πλαισίων.  

 Η Reddy (1989, 1991, 1998, 1999, 2001) ασχολήθηκε µε το παιχνίδι 

που εισάγεται από πρόσωπα και κατευθύνεται σε πρόσωπα, το οποίο 

επιδεικνύεται σε πράξεις όπως το πείραγµα, την επίδειξη και τη γελωτοποιία 
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(clowning). Πρόκειται για παιχνίδια, τα οποία, αρχικά από τον 7ο περίπου 

µήνα,  εισάγονται και αναλαµβάνονται από τα ίδια τα βρέφη. Μοναδικός  

στόχος των πράξεων αυτών είναι η πρόκληση της αντίδρασης του άλλου, 

δηλαδή, του δέκτη ή του "θεατή" των πράξεων αυτών. Τα παιχνίδια αυτά 

αποτελούν ουσιώδεις ενδείξεις ότι τα βρέφη, στη διάρκεια του πρώτου 

χρόνου της ζωής τους, κατανοούν την εµπροθεσιµότητα των άλλων 

ανθρώπων.  

 Ειδικότερα, το πείραγµα δείχνει τη βρεφική ικανότητα διάκρισης µεταξύ 

της σοβαρής και της µη σοβαρής / παιγνιώδους διάθεσης και πρόθεσης των 

άλλων ανθρώπων. Το πείραγµα παρουσιάζει δοµικές οµοιότητες µε την 

ικανότητα προσποίησης του 18ου βρεφικού µήνα. Πρόκειται, µάλιστα, για µια 

συµπεριφορά προσποίησης που κατευθύνεται στα πρόσωπα και ως τέτοια 

έχει µελετηθεί ελάχιστα, αν όχι καθόλου. Αποτελεί, δηλαδή, µια πρώιµη 

διαπροσωπική µορφή προσποίησης. Η επίδειξη και η γελωτοποιία 

παρουσιάζει δοµικές και λειτουργικές οµοιότητες µε τη συµπεριφορά του 

πρωτο-δηλωτικού δειξίµατος (proto-declarative pointing) η οποία εµφανίζεται 

4 περίπου µήνες µετά τη συµπεριφορά της επίδειξης και της γελωτοποιίας. 

Ενώ το δείξιµο αυτού του τύπου αφορά στην κατεύθυνση της προσοχής των 

άλλων προσώπων σε αντικείµενα ή γεγονότα, µε σκοπό το σχολιασµό τους, η 

συµπεριφορά της επίδειξης και της γελωτοποιίας αποτελεί µια απόπειρα 

κατεύθυνσης της προσοχής των άλλων στον εαυτό. Η Reddy (1998) υποθέτει 

ότι η πρώιµη ανάδυση του βρεφικού πειράγµατος συσχετίζεται µε µια πρώιµη 

ανάδυση του παιχνιδιού προσποίησης και ότι η πρώιµη ανάδυση της 

γελωτοποιίας και της επίδειξης συσχετίζεται µε µια πρώιµη ανάδυση της 

συµπεριφοράς του πρωτο-δηλωτικού δειξίµατος. 

 Οι παρακάτω συµπεριφορές αποτελούν παραδείγµατα παιγνιώδους 

εµπλοκής των βρεφών µε τις προθέσεις και τις προσδοκίες των άλλων: 1) 

εκτέλεση ποικίλων πράξεων µε σκοπό την προσέλκυση της προσοχής ή την 

πρόσκληση σε παιχνίδι (π.χ. φωνοποίηση), 2) επαναληπτική εκτέλεση 

πράξεων που οι παρατηρητές θεωρούν διασκεδαστικές (π.χ. γκριµάτσες, 

µίµηση), 3) επανάληψη ηµι-ενοχλητικών πράξεων, στα πλαίσια ενός 

εγκαθιδρυµένου παιχνιδιού, 4) παιγνιώδης ανυπακοή στις ενήλικες οδηγίες ή 

προσδοκίες, 5) δηµιουργία µιας λανθασµένης προσδοκίας στον άλλο και 
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διάσπασή της (π.χ. προσφορά και απόσυρση ενός αντικειµένου προς / από 

τον ενήλικο), 6) µη σοβαρή χρήση των συναισθηµατικών σηµάτων (π.χ. 

προσποίηση κλάµατος) και 7) "κατεργάρικη" εκτέλεση επιθυµητών, αλλά 

απαγορευµένων πράξεων. Η παρατήρηση της έκφρασης του βρεφικού 

προσώπου, της κατεύθυνσης του βλέµµατος του βρέφους, αλλά και της 

αντίδρασης των συντρόφων-δεκτών των συµπεριφορών αυτών παίζουν 

κρίσιµο ρόλο στην αναγνώριση του παιγνιώδους, του προκλητικού, 

"αναιδούς" ή της εσκεµµένης "απάτης" στη βρεφική συµπεριφορά αυτών των 

τύπων (Reddy, 1989, 1991, 1998). 

 Ειδικότερα, το πείραγµα ορίζεται από τη Reddy (1989, 1991, 1998) ως 

µια προκλητική, διασπαστική ή αντιφατική πράξη, η οποία αναγνωρίζεται από 

τους συµµετέχοντες σε αυτήν ή από τους παρατηρητές της, ως µια 

συµπεριφορά που στοχεύει στην πρόκληση της έκπληξης, της ενόχλησης ή 

του ερεθισµού και εκνευρισµού σε ένα πρόσωπο (δέκτη του πειράγµατος). 

Με άλλα λόγια, το πείραγµα αναφέρεται στη διάσπαση ή στη δηµιουργία 

αµφισηµίας στην αντίληψη του άλλου προσώπου σχετικά µε τις προσδοκίες, 

τις προθέσεις, τις δράσεις, τη ρουτίνα ή τα συναισθήµατά του. Ως τέτοιο, το 

πείραγµα απαιτεί µια αυξηµένη ευαισθησία και κατανόηση για τις προσδοκίες, 

τις προθέσεις, τις δράσεις, τη ρουτίνα ή τα συναισθήµατα των άλλων 

προσώπων. Οι Reddy & Williams (2000) αναφέρουν τρεις τύπους βρεφικής 

πειρακτικής συµπεριφοράς: προσφορά και απόσυρση ενός (προσφερόµενου) 

αντικειµένου, διάσπαση των πράξεων ή της ρουτίνας της µητέρας και του 

βρέφους και ανυπακοή σε ενήλικες απαγορεύσεις.  

 Μπορούν οι παραπάνω τύποι συµπεριφοράς να θεωρηθούν πείραγµα; 

Η Reddy (1989) αναφέρει τα κριτήρια της πειρακτικής δραστηριότητας, όπως 

προτάθηκαν από τον Altmann (1988), την Eisenberg (1986) (βλ. υποκεφάλαιο 

1.4 του πρώτου κεφαλαίου), τον Loudon (1979) και την Pawluk (1989) (βλ. 

υποκεφάλαιο 1.4 του πρώτου κεφαλαίου). Ειδικότερα, οι Eisenberg (1986) και 

Loudon (1979) υπογράµµισαν το χαρακτηριστικό της αµφισηµίας που 

εµπεριέχεται στη συνύπαρξη αντιφατικών στοιχείων σε µια συµπεριφορά 

(π.χ. επιθετικότητας και στοργής) και το χαρακτηριστικό της αβεβαιότητας 

αναφορικά µε το αν µια πράξη πρέπει να ληφθεί κυριολεκτικά και σοβαρά 

υπόψη ή όχι. Ο Altmann (1988) θεώρησε ότι το πείραγµα ενέχει µια ραγδαία 



 131

εναλλαγή µετα-σηµάτων που αρχικά δηµιουργούν και ακολούθως διαλύουν το 

συναίσθηµα της αµφιβολίας. Η Pawluk (1989) έδωσε έµφαση στη συνύπαρξη 

των γνωρισµάτων της υποτίµησης και της διέγερσης (του "στησίµατος") του 

δέκτη, συνύπαρξη που καταλήγει στον παιγνιώδη ερεθισµό του. Η αντίδραση 

του δέκτη είναι κρίσιµη στον καθορισµό και την έκβαση ενός πειράγµατος, την 

"επιτυχία" ή την "αποτυχία" του, τόσο ώστε να µπορεί να τονίζεται ότι το 

πείραγµα είναι ένα αυστηρώς κοινωνικό, διαπροσωπικό φαινόµενο. 

 Στο παράδειγµα της βρεφικής προσφοράς και απόσυρσης ενός 

αντικειµένου, το στοιχείο της αµφισηµίας είναι προφανές στα ακόλουθα 

σηµεία: α) ο δέκτης αφήνεται να προσδοκά το προσφερόµενο - από το 

βρέφος-  αντικείµενο, ωστόσο η προσδοκία του παραβιάζεται και δε λαµβάνει 

το αντικείµενο αυτό, δηλαδή "πιάνεται κορόιδο" ή "στήνεται" και β) οι 

εκφράσεις του βρεφικού προσώπου διαφέρουν αναλόγως της φάσης του 

πειράγµατος που διανύεται. Στη φάση της προσφοράς, το βρέφος υιοθετεί 

µια σοβαρή έκφραση, ενώ στη φάση της απόσυρσης εκδηλώνει ένα πλατύ 

χαµόγελο. Στο παράδειγµα της βρεφικής ανυπακοής, το στοιχείο της 

αµφισηµίας είναι, επίσης, παρόν και αφορά: α) στη γονεϊκή αβεβαιότητα 

αναφορικά µε τις προθέσεις της βρεφικής συµπεριφοράς και β) στον 

συνδυασµό θετικών και αρνητικών στοιχείων στη βρεφική συµπεριφορά 

(χαµόγελα και παύσεις της "απαγορευµένης" δραστηριότητας µε ταυτόχρονο 

κοίταγµα του ενήλικου, ανυπακοή στις ενήλικες απαγορεύσεις). 

 Το πείραγµα, σύµφωνα µε τη Reddy (1989,1991), δεν αποτελεί 

ουσιαστικά ένα συγκεκριµένο συµπεριφορικό σχήµα. Πρόκειται, κυρίως, για 

ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας σχέσης ή µιας 

αλληλεπίδρασης και ως τέτοιο αποτελεί ένα είδος διαπροσωπικού παιχνιδιού 

µε τις προσδοκίες των συντρόφων. Όπως οι περισσότερες σύνθετες µορφές 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεν είναι δυνατό να νοηθεί ως µια ατοµική, 

εσωτερικά αναπτυσσόµενη πρόθεση. Αντίθετα, το πείραγµα αναπτύσσεται 

εντός ενός συµµετοχικού και διαπροσωπικά ερµηνευτικού πλαισίου 

αλληλεπίδρασης. Με αυτήν την έννοια, µια αλληλεπίδραση είναι πειρακτική, 

όταν οι συµµετέχοντες σε αυτήν την αναγνωρίζουν και την ταξινοµούν ως 

τέτοια.  
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  Η µελέτη του πειράγµατος, κατά το δεύτερο εξάµηνο του πρώτου 

χρόνου, προσφέρει ενδείξεις για τη βρεφική γνώση και κατανόηση της 

νοητικής κατάστασης των άλλων ανθρώπων και τη βρεφική ικανότητα 

προσποίησης. Οι ενδείξεις αυτές, µάλιστα, προσφέρονται, µέσω του 

πειράγµατος, πολύ πριν την ανάπτυξη µιας "θεωρίας για το νου" των άλλων 

ανθρώπων και την κατάκτηση του συµβολικού παιχνιδιού, από το βρέφος.  

Ειδικότερα, η βρεφική προσφορά και απόσυρση ενός αντικειµένου προς και 

από έναν ενήλικο σύντροφο αποτελεί, σύµφωνα µε τη Reddy (1991), το πιο 

σύνθετο πείραγµα των τελευταίων τεσσάρων µηνών του πρώτου χρόνου. 

Πρόκειται για ένα αναµφίβολα θετικό και χιουµοριστικό πείραγµα το όποιο 

συνεπάγεται κάποια γνώση σχετικά µε την προσδοκία του συντρόφου, γνώση 

που διαχωρίζεται, µάλιστα, από την πράξη της εκπλήρωσης της προσδοκίας 

αυτής από το βρέφος.  Επιπλέον, φαίνεται ότι, σε αυτόν τον τύπο του 

πειράγµατος, εµπλέκεται η προσποιητή χρήση µιας χειρονοµίας που, 

σύµφωνα µε τις περισσότερες απόψεις, δεν είναι δυνατό να γίνει από βρέφη 

κάτω των 18 µηνών. 

 Που θεµελιώνεται αυτή η πρώιµη γνώση και κατανόηση του βρέφους 

για τους άλλους ανθρώπους; Η Reddy (1989, 1991) επικρίνει τις απαντήσεις 

και τα ερµηνευτικά σχήµατα που έχουν προταθεί για τις συµπεριφορές αυτές, 

τις οποίες, µάλιστα, τοποθετούν χρονικά στο δεύτερο χρόνο ή αργότερα. 

Υποστηρίζει ότι υπαγορεύονται από έναν καρτεσιανού τύπου δυϊσµό, ο 

οποίος διαχωρίζει το φυσικό (δηµόσιο, αντιληπτό και παρατηρήσιµο) από το 

νοητικό (ψυχολογικό και ιδιωτικό, µη παρατηρήσιµο και µη αντιληπτό) µέρος 

της αντίληψης σχετικά µε µια διαπροσωπική συµπεριφορά. Η ευρεία 

υιοθέτηση του δυϊσµού αυτού και η συµπερίληψή του στην αναπτυξιακή 

σκέψη οδηγεί στο αναπόφευκτο συµπέρασµα ότι αρχικά, η βρεφική γνώση 

των άλλων ανθρώπων µεσολαβείται αποκλειστικά από τη φυσική 

(παρατηρήσιµη) συµπεριφορά τους. Αργότερα, τα βρέφη προσδίδουν 

ψυχολογικό νόηµα στη συµπεριφορά αυτή, δηλαδή, γνωρίζουν όχι µόνο την 

πράξη, αλλά και το νου που την υπαγορεύει. Η Reddy (1989, 1991) κρίνει ότι 

η προτεινόµενη αυτή πορεία από το φυσικό (ορατό) στο νοητικό (µη ορατό - 

"σκοτεινό"), από την κατανόηση της συµπεριφοράς στην κατανόηση της 

νοητικής κατάστασης, είναι τουλάχιστον παραπλανητική. Αν τα βρέφη αρχικά 
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δε γνωρίζουν την ύπαρξη του νου των άλλων ανθρώπων, ούτε έχουν ακόµα 

τα µέσα για τη γνώση αυτή, τότε είναι αδύνατο να εξηγήσει κάποιος την 

εµπρόθετη επικοινωνία που λαµβάνει χώρα και την κατανόηση της νοητικής 

κατάστασης των άλλων που υπονοείται µέσω της επικοινωνίας αυτής. 

 Η γνώση, για τη Reddy (1989), είναι στενά "δεµένη" µε την 

αλληλεπίδραση του βρέφους και των συντρόφων του: εµπεριέχεται στη 

δράση και στη δοµή της συµπεριφοράς και της αλληλεπίδρασης αυτής. Η 

παραπάνω παραδοχή οδηγεί σε δύο επιµέρους θέσεις. Πρώτον, ούτε η 

δράση, ούτε η συµπεριφορά, ούτε η αλληλεπίδραση συλλαµβάνονται 

αναφερόµενες αποκλειστικά σε φυσικά γεγονότα. ∆εύτερον, η γνώση 

βασιζόµενη στη δράση ενυπάρχει στο επικοινωνιακό πλαίσιο, µε άλλα λόγια, 

είναι σύµφυτη µε το πλαίσιο αυτό. Οι προθέσεις, οι επιθυµίες και οι 

προσδοκίες των άλλων κατανοούνται από το βρέφος του πρώτου χρόνου µε 

έναν αδιαφοροποίητο, αρχικά, τρόπο. ∆εν είναι αναγκαίο για το βρέφος, 

προκειµένου να "παίξει" µε τις προθέσεις, τις επιθυµίες, τις προσδοκίες του 

συντρόφου του, να κάνει τη διάκριση των εννοιών αυτών µεταξύ τους. Με τον 

ίδιο τρόπο που το βρέφος βρίσκει ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στην 

πραγµατοποίηση των προσδοκιών του γονέα, ανακαλύπτει, επίσης, ότι είναι 

εξίσου διασκεδαστική και η παραβίασή τους. Η κατανόηση αυτή δεν αποτελεί 

κατανόηση κάποιων διακριτών εννοιών (προσδοκία / πρόθεση). ∆εν 

πρόκειται για έννοιες που απλώς αντανακλώνται στα πλαίσια δράσης ή που 

µπορούν να διαχωριστούν από αυτά. Είναι έννοιες που σχετίζονται µε τη 

βρεφική δράση και συνεπάγονται µια σφαιρική κατανόηση των ψυχολογικών 

καταστάσεων, σε συγκεκριµένα πλαίσια.  

 Σύµφωνα µε την άποψη της Reddy (1989), η ικανότητα απόδοσης 

ψυχολογικού νοήµατος στη συµπεριφορά είναι "εκεί" από τον 9ο µόλις 

βρεφικό µήνα και αναπτύσσεται στον χρόνο, σε πολυπλοκότητα. Αποτέλεσµα 

της ανάπτυξης αυτής είναι η διαφοροποίηση στην κατανόηση των εννοιών 

σχετικά µε τις νοητικές καταστάσεις (διαφοροποίηση που, επίσης, βασίζεται 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση). Η πολύπλοκη, ωστόσο, κατανόηση και 

διάκριση των εννοιών δεν είναι άµεσα αναγκαία ούτε για τις µετέπειτα 

αλληλεπιδράσεις: κανείς δεν είναι απαραίτητο να προβαίνει σε ένα θεωρητικό 
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υπολογισµό, προκειµένου να έχει µια καθηµερινή, "παιχνιδιάρικη" 

αλληλεπίδραση µε τους οικείους συντρόφους του.  

 Η προσποιητή χρήση κάποιων εκφράσεων ή χειρονοµιών αποτελεί 

γνώρισµα των βρεφικών πειραγµάτων του πρώτου χρόνου (Reddy, 1991, 

1998 * Reddy & Williams, 2000). Η πρώιµη αυτή προσποίηση παρουσιάζει 

τις εξής διαφορές µε την προσποίηση του 18ου βρεφικού µήνα: 1) είναι 

λιγότερο συχνή, 2) εµπεριέχει πιο φευγαλέες και λιγότερο "ισχυρές" δράσεις, 

3) οι τρέχουσες γνωστικές ικανότητες είναι διαφορετικές (σε "χαµηλότερο" 

επίπεδο) και 4) είναι διαπροσωπικής φύσης, δεν αφορά, δηλαδή, σε 

αντικείµενα. Ωστόσο, µεταξύ των δύο αυτών µορφών προσποίησης 

υπάρχουν δοµικές οµοιότητες. Στο παράδειγµα της προσφοράς και της 

απόσυρσης ενός αντικειµένου, µια σοβαρή χειρονοµία (αυτή της 

προσφοράς), δηλαδή µια χειρονοµία που έχει κοινό-µοιρασµένο νόηµα και 

χρήση για τους συντρόφους, χρησιµοποιείται µε διαφορετικό νόηµα, µε 

παιγνιώδη πρόθεση και σε ένα µη "σοβαρό" πλαίσιο. Η χειρονοµία αυτή 

αποτελεί, µε άλλα λόγια, το µέσο µε το οποίο ξεκινά το παιχνίδι ή η 

διασκέδαση.  

 Η προσποίηση, που θίγεται από τη Reddy (1991), δεν είναι µια 

µοναχική παραγωγή των ατοµικών αναπαραστάσεων και, επίσης, τα 

σύµβολα που εµπεριέχει δεν είναι ατοµικές δοµές. Αντίθετα, πρόκειται, 

πρωταρχικά, για µια αναπαραγωγή πράξεων που είναι σηµαντικές, επειδή 

γίνονται και από άλλους ανθρώπους και που ενέχουν σύµβολα τα οποία είναι 

"προιόντα" διαπροσωπικής επαφής. Σε αυτές τις πρώιµες µορφές 

προσποίησης, η γνώση των βλεµµάτων, των χαµόγελων, του µελωδικού 

τονισµού της φωνής ή των υπερβολικών χειρονοµιών έχουν τον πρώτο λόγο. 

Οι ενδείξεις υποστηρίζουν τις υποθέσεις ότι τα εννιάµηνα βρέφη έχουν γνώση 

των παραπάνω και επιδεικνύουν µια "ως εάν" ποιότητα στη συµπεριφορά 

προσποίησής τους, η οποία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σχετίζεται µε µια 

στάση απέναντι στους ανθρώπους περισσότερο παρά απέναντι στην 

πληροφορία. Προτού ακόµα τα ίδια τα βρέφη αρχίσουν να εισάγουν τις 

προσποιητές συµπεριφορές (πείραγµα, παιγνιώδης "εξαπάτηση" των 

γονέων) κατανοούν τη γονεϊκή προσποίηση, όπως επιδεικνύεται στα "άγρια" 

παιχνίδια ή στις παιγνιώδεις απειλές τους (π.χ. πέταγµα στον αέρα, 
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δάγκωµα). Η κατανόηση αυτών των µορφών προσποίησης απαιτεί και 

συνεπάγεται µάλλον την κατανόηση της παιγνιώδους ποιότητας των γονεϊκών 

προθέσεων παρά την κατανόηση της προσποίησης ως αντίθεση µεταξύ 

"πραγµατικής" και παιγνιώδους δράσης. Τα επεισόδια του βρεφικού 

πειράγµατος,  της αταξίας, των "κόλπων" και της "αναίδειας" δείχνουν µια 

πρώιµη κατανόηση και χρήση της διαπροσωπικής προσποίησης, µιας 

προσποίησης, δηλαδή, που κατευθύνεται σε συντρόφους. Στα επεισόδια 

αυτά, οι δράσεις και τα αντικείµενα γίνονται δυνάµει σύµβολα τα οποία 

αναπαριστούν "νοήµατα" δοµηµένα και µοιρασµένα διυποκειµενικά, µεταξύ, 

δηλαδή, του νου δύο ξεχωριστών επικοινωνούντων συντρόφων (Reddy, 

1991). 

 Ο Braten (2000) θεωρεί ότι το βρεφικό πείραγµα της προσφοράς και 

της απόσυρσης ενός αντικειµένου συνδέεται στενά µε την προβλεπτική 

προσοµοίωση (anticipatory simulation) της κίνησης της προσφοράς του ίδιου 

του βρέφους και των κινήσεων του πιασίµατος του αντικειµένου από τον 

άλλο, κινήσεις που ολοκληρώνονται σε φανταστικό επίπεδο, αλλά εσκεµµένα 

"αποτυχαίνουν", παραβιάζονται στην πραγµατικότητα. Το βρέφος, 

προκειµένου να βρίσκει αστεία αυτή την εκούσια απόσυρση του αντικειµένου 

που προηγουµένως προσφέρει στον σύντροφό του, πρέπει να έχει την 

ικανότητα να προβλέπει, στο νου του, την ολοκληρωµένη κίνηση του πάρε-

δώσε ενός αντικειµένου µεταξύ του ίδιου και ενός συντρόφου. Η πρόβλεψη 

αυτή λαµβάνει χώρα, εσωτερικά, στον συντροφικό χώρο (companion space) 

του βρέφους, µε έναν δυνητικό άλλο / σύντροφο  (virtual other). Με άλλα 

λόγια, το βρέφος, αρχικά,  πρέπει να προ-εκτελεί, µε δυνητικό-φανταστικό 

τρόπο, την ακολουθία του πάρε-δώσε την οποία και να αντιπαραβάλει µε την 

παραβίασή της, στην πραγµατικότητα. Πρόκειται για µια δηµιουργική και 

δοµική πρόβλεψη του βρέφους για την οποία δεν προαπαιτείται η βρεφική 

προσοµοίωση µε τον ενήλικο νου, δηλαδή µε την πρόβλεψη της ενήλικης 

νοητικής προσδοκίας, αλλά µε την πρόβλεψη της ενήλικης απόκρισης, σε 

συµπεριφορικό επίπεδο. Το βρέφος φαντάζεται την συµπεριφορική 

ολοκλήρωση αυτού του ��πάρε-δώσε�� µε το δυνητικό άλλο, την οποία και 

παραβιάζει στην πραγµατικότητα µε τον ενήλικο σύντροφό του. 
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 Η επίδειξη και η γελωτοποιία, δηλαδή, η εσκεµµένη επανάληψη 

πράξεων από βρέφη, αρχικά µεταξύ επτά και 11 µηνών, µε σκοπό την 

επαναπρόκληση του (προηγούµενου) γέλιου των θεατών, είναι, επίσης, µια 

συµπεριφορά που προσφέρει ενδείξεις για τις απαρχές του χιούµορ και για τη 

διαπροσωπική φύση της δηµιουργίας του (Reddy, 2001). Χαρακτηριστικές 

πράξεις στις οποίες προβαίνουν τα βρέφη µε σκοπό την πρόκληση του γέλιου 

είναι οι ακόλουθες: 1) ασυνήθιστες-αλλόκοτες σωµατικές κινήσεις ή 

γκριµάτσες, 2) ασυνήθιστη, δυνατή φωνοποίηση, 3) παράδοξες ή 

υπερβολικές πράξεις, 4) παραβίαση κανόνων ή νόρµας, 5) µίµηση των 

ασυνήθιστων-αλλόκοτων πράξεων των άλλων, 6) παράδοξη εµφάνιση, 

"µασκάρεµα" και 7) παλινδρόµηση σε χρονικά προγενέστερη συµπεριφορά.  

 Στις παραπάνω αυτές βρεφικές πράξεις, η Reddy διακρίνει τις ίδιες 

αρχετυπικές µορφές συµπεριφοράς µε αυτές των ενήλικων γελωτοποιών, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του γκροτέσκου, του παράδοξου, της 

µωρίας και της γελοιοποίησης ή του εµπαιγµού οτιδήποτε "σοβαρού" ή 

οποιασδήποτε νόρµας. Η γελωτοποιία και η επίδειξη είναι µια διαπροσωπική 

δραστηριότητα, κυρίως συναισθηµατική (τουλάχιστον κατά τη βρεφική ηλικία) 

και ιδιαίτερα ευαίσθητη στην αντίδραση του θεατή. Το συναισθηµατικό κλειδί 

της δραστηριότητας αυτής φαίνεται να είναι, ακριβώς, το παιχνίδι µε τις 

αντιδράσεις του θεατή. Η αναπτυξιακή πηγή της δηµιουργίας του χιούµορ, 

στο δεύτερο εξάµηνο του πρώτου βρεφικού χρόνου, είναι κοινωνική και 

συναισθηµατική: οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των άλλων µορφώνουν τα 

στοιχεία της (χιουµοριστικής) ασυµφωνίας και καθορίζουν το περιεχόµενο, 

άλλα και τις µορφές που λαµβάνει η δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

πρόκληση του γέλιου.   

 

 Περίληψη 

 Σύµφωνα µε τους Nakano, Nakano & Kanaya, Gregory και συν., 

Reddy, Reddy & Williams και τον Braten, τα χιουµοριστικά παιχνίδια που 

λαµβάνουν χώρα στις αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών προσφέρουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι τα βρέφη, στη διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου του 

πρώτου τους χρόνου, όχι µόνο κατανοούν την παιγνιώδη-χιουµοριστική 

γονεϊκή διάθεση και πρόθεση των γονέων τους, αλλά και "κάνουν χιούµορ" τα 
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ίδια, εκφράζουν, δηλαδή, µια παιγνιώδη διάθεση που προσανατολίζεται σε 

οικεία πρόσωπα. Πρόκειται για παιχνίδια που, είτε οριστούν µε βάση τα 

στοιχεία της ασυµφωνίας που ενέχουν, είτε µε βάση την πειρακτική τους 

δραστηριότητα, συνίστανται από εµπρόθετες παραβιάσεις των προσδοκιών 

των συντρόφων. Οι παραβιάσεις αυτές προσλαµβάνονται από τα βρέφη µε 

κωµικό και παιχνιδιάρικο τρόπο, κυρίως, λόγω της διυποκειµενικής τους 

δοµής και των παιγνιωδών νύξεων µε τις οποίες τις συνοδεύουν οι 

επικοινωνιακοί σύντροφοι. Επίσης, η εισαγωγή τους από τα ίδια τα βρέφη 

βασίζεται σε µια άµεση και διαπροσωπική γνώση, η οποία είναι αλληλένδετη 

µε τη δράση που λαµβάνει χώρα σε οικεία, επικοινωνιακά πλαίσια δόµησης 

αµοιβαίων νοηµάτων. Ενδεικτική της γνώσης αυτής και του 

µετεπικοινωνιακού, "πρωτοσυµβολικού" χειρισµού της από τα βρέφη, είναι 

και οι συµπεριφορές αυτεπίδειξης και γελωτοποιίας που συχνά 

παρατηρούνται, στη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου. Εν ολίγοις, οι ενδείξεις 

του βρεφικού χιούµορ, της επικοινωνίας και της δηµιουργίας του, 

υπογραµµίζουν µια διυποκειµενικά πραγµατοποιούµενη µετάβαση από το 

"σοβαρό στο µη "σοβαρό", από τη δράση στην εµπρόθετη, αυτεξούσια 

δράση, από την επικοινωνία στη µετεπικοινωνία. 
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2.3. Συζήτηση 
 Στο παρόν κεφάλαιο αναφέραµε συνοπτικά τις προσεγγίσεις στην 

έννοια του παιχνιδιού και του παιγνιώδους. Επίσης, περιγράψαµε την 

ανάδυση και την ανάπτυξη του παιχνιδιού και του "παιγνιώδους" στοιχείου, 

στις αλληλεπιδράσεις γονέων και βρεφών, κατά τον πρώτο βρεφικό χρόνο. 

 Ειδικότερα, στο πρώτο υποκεφάλαιο (2.1.1.) επικεντρωθήκαµε στους 

προτεινόµενους ορισµούς για το παιχνίδι. Πρόκειται για ορισµούς που 

εξάγονται, κυρίως, µέσω των σκοπών και των λειτουργιών που εξυπηρετεί το 

παιχνίδι ή µέσω των κριτηρίων που το διαχωρίζουν από µη παιγνιώδεις 

δραστηριότητες. Πρόκειται, επίσης, για θεωρίες που προσεγγίζουν το παιχνίδι 

µέσω της εξέλιξής του, της συµπόρευσής του µε τα στάδια της παιδικής 

ανάπτυξης ή/και της "προ-αναγγελίας", προαγωγής τους, από αυτό.  

Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα του υποκεφαλαίου αυτού ήταν τα εξής: 1) το 

παιχνίδι είναι "ιδιότητα" της νεότητας ή διαφορετικά, "σύµµαχος" της παιδικής 

ηλικίας, η ανάπτυξη της οποίας, µέσω του παιχνιδιού, αντανακλάται, 

προετοιµάζεται και προάγεται µε το βέλτιστο τρόπο και 2) το παιχνίδι 

αποτελεί µια πολιτισµική σηµαίνουσα λειτουργία, µια δραστηριότητα που 
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µορφώνει έναν "αυτοτελή" κόσµο  ιδιαίτερου "τόπου", "χρόνου", κανόνων και 

σχέσεων.  

 Στο υποκεφάλαιο 2.2.1. το παιγνιώδες προσεγγίστηκε ως εσωτερική 

δοµή της προσωπικότητας, ως ατοµική τάση προσανατολισµού στα θετικά 

συναισθήµατα και στην ευέλικτη, δηµιουργική και ευφάνταστη στάση απέναντι 

στην πραγµατικότητα και ως κατάσταση βέλτιστης ισορροπίας του ατόµου µε 

το περιβάλλον του. Επιπλέον, το "παιγνιώδες" προσεγγίστηκε ως η 

κληρονοµιά του παιδικού παιχνιδιού στους ενήλικες, ως µία κοινωνικά 

επιτρεπόµενη και επιδιωκόµενη ενήλικη παλινδρόµηση, η οποία, µάλιστα, 

διευκολύνει την ενήλικη προσαρµογή στην πραγµατικότητα και προβλέπει τον 

"υγιή" τρόπο αντιµετώπισης, επούλωσης ή πρόγνωσης των "τραυµάτων" της 

ενήλικης ζωής. Ως τέτοιο, το "παιγνιώδες" αποτελεί εξαιρετική ποιότητα και 

στρατηγική της γονεϊκής στάσης απέναντι στο χειρισµό της αναπτυσσόµενης 

παιδικής προσαρµογής.  

 Οι παραπάνω προσεγγίσεις, εύστοχες στα σηµεία που θίγουν, 

αφήνουν, ωστόσο, ένα κενό. Το κενό αυτό σχετίζεται µε την κοινωνική και 

διαπροσωπική διάσταση των ορισµών του παιχνιδιού και του "παιγνιώδους". 

Ειδικότερα, δηµιουργούν εύλογα ερωτήµατα που αφορούν στο 

διαπροσωπικό παιχνίδι της βρεφικής ηλικίας, στο παιχνίδι, δηλαδή, που 

λαµβάνει χώρα ανάµεσα στα βρέφη και στα οικεία τους πρόσωπα (γονείς). Η 

διαπροσωπική φύση του παιχνιδιού µεταξύ βρεφών και γονέων επιδεικνύει 

βρεφικές δεξιότητες και ικανότητες που, ενδεχοµένως, παραµένουν στο 

παρασκήνιο από προσεγγίσεις του παιχνιδιού που ακολούθησαν το µονοπάτι 

µιας ήδη διαµορφωµένης θεωρίας για τη γνωστική και τη συναισθηµατική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, οι παραπάνω προσεγγίσεις του "παιγνιώδους" 

δηµιουργούν µια ασυνέχεια ανάµεσα στο παιδικό παιχνίδι και στο ενήλικο 

"παιγνιώδες" και ανάµεσα στο παιδικό "παιγνιώδες" (και τα γλωσσικά του 

"διαπιστευτήρια") και στο βρεφικό "παιγνιώδες". 

 Στα υποκεφάλαια 2.1.2 και 2.2.2, αναφερθήκαµε στις θεωρίες εκείνες 

και τα ερευνητικά δεδοµένα που θεωρούµε ότι καλύπτουν ως ένα σηµείο τα 

παραπάνω κενά. Συγκεκριµένα, στο υποκεφάλαιο 2.1.2, περιγράψαµε την 

ανάδυση και την ανάπτυξη του διαπροσωπικού παιχνιδιού µεταξύ γονέων και 

βρεφών, στη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Επιλέξαµε την προσέγγιση του C. 
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Trevarthen, κρίνοντας ότι σε αυτήν δίνεται η έµφαση που θέλαµε να δώσουµε 

στην κοινωνική φύση του παιχνιδιού, από την αρχή, µάλιστα, της ανθρώπινης 

ζωής.  

Πρόκειται για µια προσέγγιση που παρέχει ενδείξεις ότι τα βρέφη 

γεννιούνται µε διυποκειµένικα κίνητρα επικοινωνίας και συνεργασίας µε 

οικείους συντρόφους. Με άλλα λόγια, τα βρέφη γεννιούνται "συµπαίκτες": 

δηλώνουν την έµφυτη αυτή τάση τους µε µοιρασµένες πράξεις νοήµατος, 

γοργά εξελισσόµενης πολυπλοκότητας, παίζουν µε τα συναισθήµατα των 

συντρόφων τους και µαθαίνουν µέσω του συνεργατικού παιχνιδιού, στη 

διάρκεια του πρώτου τους χρόνου.   

 Στο υποκεφάλαιο 2.2.2, περιγράψαµε τις προσεγγίσεις που 

επικεντρώθηκαν στα παιχνίδια εκείνα µεταξύ των γονέων και των βρεφών, 

στα οποία κρίνουµε ότι επιδεικνύεται παραστατικά η παιγνιώδης ποιότητα, το 

"παιγνιώδες" της αλληλεπίδρασης βρεφών και γονέων. Τα παιχνίδια αυτά 

(πείραγµα, αυτεπίδειξη, γελωτοποιία) δείχνουν να µοιάζουν, περισσότερο 

από ό,τι άλλα, κυρίως λόγω των µετεπικοινωνιακών όψεων που ενέχουν, µε 

το είδος των εύθυµων, κωµικών "παιχνιδιών" των ενήλικων αστεϊσµών, να 

σχετίζονται, εποµένως, µε τη διαπροσωπική αντίληψη, δηµιουργία και 

επικοινωνία του προ-γλωσσικού χιούµορ, στη βρεφική ηλικία. Από το δεύτερο 

εξάµηνο του πρώτου χρόνου, τα βρέφη εµπλέκονται ενεργά στα 

χιουµοριστικά αυτά παιχνίδια, κατανοώντας την παιχνιδιάρικη διάθεση των 

συντρόφων τους ή / και εκφράζοντας την δική τους παιχνιδιάρικη διάθεση, την 

οποία κατευθύνουν στους συντρόφους τους. ∆ιαφορετικά, τα βρέφη, από 

πολύ νωρίς, έχουν αίσθηση του χιούµορ, αλλά και "κάνουν χιούµορ", 

δεδοµένου ενός οικείου επικοινωνιακού πλαισίου που προσφέρει, αρχικά 

τουλάχιστον,  σαφείς παιγνιώδεις νύξεις.   

 Τα δεδοµένα αναφορικά µε την ανάδυση και την ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών παιχνιδιών και της παιγνιώδους-χιουµοριστικής ποιότητας 

που εµπεριέχουν, στη διάρκεια του πρώτου βρεφικού έτους, είναι εξαιρετικά 

σηµαντικά. Αφήνουν, ωστόσο, µε τη σειρά τους, ένα κενό γνώσης, γιατί 

ασχολούνται αποκλειστικά µε δυαδικού τύπου αλληλεπιδράσεις. Τα βρέφη, 

όµως, γεννιούνται σε πολυαδικά πλαίσια, τα οποία περιλαµβάνουν, 

τουλάχιστον, δύο πρόθυµους, συνεργατικούς και, ενδεχοµένως, 
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"παιχνιδιάρικους" συντρόφους: τη µητέρα και τον πατέρα τους. Πώς 

εξελίσσονται τα τριαδικά, διαπροσωπικά παιχνίδια µητέρα-πατέρα-βρέφους, 

κατά τον πρώτο βρεφικό χρόνο; Τι οµοιότητες και διαφορές συγκεντρώνει το 

τριαδικό διαπροσωπικό παιχνίδι συγκριτικά µε το δυαδικό; Η µητέρα και ο 

πατέρας είναι εξίσου "συµπαίκτες" µε το βρέφος τους και αν ναι, ποιες 

οµοιότητες ή / και διαφορές εµφανίζονται µεταξύ τους; Τι είδους "συµπαίκτης" 

είναι το βρέφος, όταν έχει απέναντί του δύο οικεία πρόσωπα; Με ποιους 

τρόπους δηµιουργείται και επικοινωνείται η παιγνιώδης διάθεση, το χιούµορ 

και τα αστεία µεταξύ τριών συντρόφων, δύο ενήλικων και ενός βρέφους; 

 Στοχεύοντας στην απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων, κάναµε µια 

σύντοµη ανασκόπηση στις θεωρητικές και τις ερευνητικές προσεγγίσεις των 

οικογενειακών τριαδικών αλληλεπιδράσεων, στη βρεφική ηλικία. Στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί, θα παρουσιάσουµε την ανασκόπηση αυτή.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
3. Η θεωρητική και ερευνητική µετάβαση από τη δυάδα στην τριάδα 
 
 Εισαγωγή. 

 Οι παραδοσιακές ψυχαναλυτικές θεωρίες, η παραγόµενη από αυτές 

θεωρία της προσκόλλησης και, επίσης, το πολιτισµικό στερεότυπο, που 

ελαχιστοποιούσε τη σηµασία του πατέρα, αποδίδοντάς του τον ρόλο του 

"δεύτερου" γονέα, είχαν ως αποτέλεσµα την απόδοση των πρωτείων στη 

σχέση της µητέρας - βρέφους και την καθυστέρηση ερευνητικής προσοχής 

στη σχέση του πατέρα- βρέφους. Η τελευταία, όταν αποτέλεσε αντικείµενο 

έρευνας, επικεντρώθηκε, κυρίως, σε παραδοσιακές µεθοδολογίες και σε 

παραδείγµατα που βασίζονταν στις υπάρχουσες πληροφορίες από τις 

µελέτες της αλληλεπίδρασης των µητέρων - βρεφών (Belsky, 1981).  

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησαν οι πρώτες συστηµατικές 

µελέτες µε θέµα τον πατέρα. Οι µελέτες αυτές οδήγησαν στην ανάδυση του 

ενδιαφέροντος για την οικογένεια και την τριάδα. Με άλλα λόγια, 

σηµατοδότησαν την ανάγκη µετατόπισης από το δυαδικό στο τριαδικό 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης, κατά τη διάρκεια των βρεφικών και πρώτων 
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παιδικών χρόνων. Χρειάστηκε, ωστόσο, περίπου µια δεκαετία ακόµη µέχρι οι 

µελέτες για την οικογενειακή τριάδα να καταστούν βασικός στόχος της 

έρευνας (McHale, Kuersten & Lauretti, 1996).  

 Θα ήταν παράλειψη να µην επισηµάνουµε τη συµβολή της 

ψυχαναλυτικής και της συστηµικής θεωρίας στη µελέτη της τριαδικής και της 

οικογενειακής αλληλεπίδρασης, αντίστοιχα. Η παραδοσιακή ψυχαναλυτική 

προσέγγιση εισάγει την έννοια της τριάδας, στο αναπτυξιακό επίπεδο, όταν 

το παιδί διανύει την οιδιπόδεια φάση, δηλαδή στο τρίτο-τέταρτο έτος της 

ηλικίας του, µε αποτέλεσµα η "ιστορία" του οικογενειακού τριγώνου να έχει 

την ηλικία αυτή ως σηµείο εκκίνησης.  

Ωστόσο, σε µεταφροϋδικές προσεγγίσεις του θέµατος, υπογραµµίζεται 

η σηµασία του ��τρίτου�� προσώπου: η  µητέρα, στην αρχή της ζωής,  αποτελεί 

τον φορέα, όχι µόνο των δικών της λειτουργιών (σκέψη, λόγος, επιθυµία, 

φαντασίωση) αλλά και των αντίστοιχων λειτουργιών του πατέρα 

(Πανοπούλου-Μαράτου, 1992).  Σύµφωνα µε τον Λακάν, ακόµα και πριν την 

εµφάνιση του οιδιπόδειου συµπλέγµατος, η σχέση µητέρας-παιδιού είναι 

µόνον επιφανειακά δυαδική: η σχέση µεταξύ των προσώπων της αρχικής 

δυάδας διαµεσολαβείται από την παρέµβαση ενός ��τρίτου��, του Φαλλού.  

Κατά τον Λακάν, η προοιδιπόδεια περίοδος εµπεριέχει, από την αρχή την 

τριαδικότητα. Η τριαδικότητα εγκαθίσταται µέσω της έννοιας του Φαλλού και 

µέσω του λόγου: ο πατέρας προτού γίνει ο πραγµατικός τρίτος της 

οιδιπόδειας περιόδου ενυπάρχει στον µητρικό λόγο και στη µητρική επιθυµία 

(Τζαβάρα, 1992).  

Επίσης, κατά την Klein (1952α, 1952β, 1958) το βρέφος εισέρχεται στα 

πρώτα στάδια του Οιδιποδείου συµπλέγµατος, στη διάρκεια του έκτου µήνα. 

Τα πρώιµα στάδια του Οιδιποδείου συνδέονται στενά µε την καταθλιπτική 

θέση, όπου ο φόβος απώλειας της µητέρας δηµιουργεί την ανάγκη ύπαρξης 

υποκατάστατών της και οδηγεί στην ενδοβολή του πατέρα. Οι στοµατικές 

βρεφικές ενορµήσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν και αυξηµένες από τις 

µαταιωτικές εµπειρίες µε τη µητέρα, µεταφέρονται από το µητρικό στήθος στο 

πέος του πατέρα µε το οποίο το βρέφος δοµεί µία σχέση βασισµένη σε 

στοµατικές και γενετήσιες ενορµητικές επιθυµίες που οδηγούν στην 

εσωτερικοποίηση του πέους ως "καλό" και ως "κακό" αντικείµενο. Η 



 143

εσωτερικοποίηση αυτή θα παίξει κεντρικό ρόλο στον βρεφικό εσωτερικό 

κόσµο. Το πέος, επιθυµητό και συγχρόνως µισητό, βιώνεται ως µέρος του 

σώµατος του πατέρα, της µητέρας και του ίδιου του βρέφους. Στα αρχικά 

στάδια του Οιδιποδείου, το βρέφος βιώνει µια νέα κατάσταση µαταίωσης: η 

µητέρα και ο πατέρας βρίσκονται σε συνεχή αµοιβαία ικανοποίηση 

στοµατικής, πρωκτικής και γενετήσιας φύσης απολαµβάνοντας τα επιθυµητά 

αντικείµενα (στήθος, πέος) από τα οποία το βρέφος βιώνει ότι έχει 

αποκλεισθεί.  Η βρεφική αυτή "θεωρία" αποτελεί τη βάση της φαντασίωσης 

των συνδυασµένων γονεϊκών εικόνων (combined parent figures) όπου οι 

γονείς συγχωνεύονται µέσω της συνουσίας και εµπεριέχουν, η µεν µητέρα το 

πέος, ο δε πατέρας το στήθος. Σταδιακά, καθώς αναπτύσσεται µια πιο 

ρεαλιστική σχέση µε τους γονείς, το βρέφος τους θεωρεί ως ξεχωριστά άτοµα 

και η αρχαϊκή συνδυασµένη γονεϊκή µορφή µειώνεται σε ένταση και ισχύ. 

Καθώς το βρέφος διανύει την περίοδο της γενετήσιας λιβιδινικής κυριαρχίας 

και των Οιδιπόδειων συγκρούσεων, εγκαθιδρύει εσωτερικά ένα ασφαλές 

ολοκληρωµένο αντικείµενο µέσω του οποίου δοµεί και αναπτύσσει σταθερές 

σχέσεις µε τους γονείς αρχικά και µε τρίτα πρόσωπα στη συνέχεια. Στη 

διαδικασία αυτή σηµαντικό ρόλο παίζουν οι φαντασιωσικές δραστηριότητες 

και η αλληλεπίδραση µεταξύ προβολής και ενδοβολής, µεταξύ εσωτερικών 

(ιδιοσυγκρασιακών) και εξωτερικών παραγόντων (Klein, 1952α, 1952β, 

1958). 

Από την άλλη πλευρά, στην οικογενειακή και συστηµική θεωρία και 

πρακτική, η αρχική ώθηση για την κατανόηση της οικογένειας δόθηκε, όταν 

σχιζοφρενικοί έφηβοι και οι οικογένειές τους µελετήθηκαν κλινικά. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικών θεωριών και θεραπευτικών 

µεθόδων για την οικογένεια, αλλά, συγχρόνως, και την ύπαρξη ενός 

χάσµατος αναφορικά µε τις απαρχές της, δηλαδή, την έλλειψη κατανόησης 

της αναπτυξιακής της πηγής (Stern, 1999, στις Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery, 1999).  

 Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούµε στα βασικά θέµατα, τις 

ερευνητικές πρακτικές και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτές, 

µερικών από τις προσεγγίσεις που διεύρυναν το θεωρητικό και ερευνητικό 

τους ενδιαφέρον πέρα από τη δυάδα της µητέρας και του βρέφους. Οι 
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προσεγγίσεις αυτές έθεσαν ως µονάδα ανάλυσης την οικογένεια και 

σκοποθέτησαν ως αντικείµενο µελέτης: 1) τη σύγκριση της δυάδας του 

πατέρα και του βρέφους µε τη δυάδα της µητέρας και του βρέφους και 2)  την 

τριαδική ή και πολυαδική αλληλεπίδραση εντός ή και εκτός του οικογενειακού 

πλαισίου, κατά τη διάρκεια των πρώτων βρεφικών χρόνων.  

 Το κεφάλαιο έχει χωριστεί σε τρία υποκεφάλαια. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο θα περιγραφούν η προβληµατική και τα αποτελέσµατα µερικών 

από τις συστηµατικές έρευνες που είχαν ως κύριο σκοπό τους τη σύγκριση 

των επιµέρους δυάδων που συγκροτούν την οικογενειακή τριάδα και την 

ανίχνευση των συσχετίσεων µεταξύ συζυγικών και γονεϊκών σχέσεων. Το 

δεύτερο υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στις έρευνες που εστιάστηκαν στην 

τριαδική αλληλεπίδραση, στις οµοιότητες και τις διαφορές της από τη δυαδική 

αλληλεπίδραση, εντός του οικογενειακού πλαισίου, αλλά και στην τριαδική 

αλληλεπίδραση ως πειραµατική συνθήκη εκτός του φυσικού πλαισίου της 

οικογένειας. Στο τρίτο υποκεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην 

πρωτότυπη αναπτυξιακή και συστηµική προσέγγιση των Fivaz-Depeursinge 

& Corboz-Warnery (1999) αναφορικά µε τη συγκρότηση και την 

αλληλεπίδραση του οικογενειακού "τριγώνου", στη διάρκεια των εννέα 

πρώτων βρεφικών µηνών. Στο τέλος του κεφαλαίου, θα συνοψίσουµε τα 

κυριότερα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών και θα συζητήσουµε τις 

βασικότερες θέσεις που προκύπτουν από αυτά.  

 

 
3.1. Η τριάδα µέσω των δυάδων που την συγκροτούν: συζυγικές και 
γονεϊκές δυάδες 
  Η εύρεση των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ της πατρικής και 

της µητρικής αλληλεπίδρασης µε το βρέφος, αλλά και ο αντίκτυπος της 

ποιότητας των συζυγικών σχέσεων στην αλληλεπίδραση των γονέων µε τα 

βρέφη και στην ανάπτυξη των τελευταίων είναι το θέµα των ερευνών που θα 

µας απασχολήσουν στο παρόν υποκεφάλαιο. Το κοινό µεθοδολογικό στοιχείο 

των ερευνών αυτών είναι η παρατήρηση των δυαδικών αλληλεπιδράσεων και 

η ανάλυση ατοµικών  αναφορών (χορήγηση τεστ προσωπικότητας και 

συζυγικής ικανοποίησης). Με άλλα λόγια, στις έρευνες αυτές η οικογενειακή 
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τριάδα γίνεται έµµεσα αντιληπτή µέσω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

ζευγαριών που τη συγκροτούν ή και µέσω της επίδρασης εξωτερικών 

παραγόντων στη συµπεριφορά των ατόµων της τριαδικής οµάδας. Η 

οικογένεια, δηλαδή, θεωρείται ως ένα αλληλεπιδραστικό σύστηµα το οποίο 

προσεγγίζεται µέσω της παρατήρησης των δυαδικών σχέσεων και της 

µελέτης των µεταξύ τους συσχετίσεων.  

 Το υποκεφάλαιο έχει χωρίζεται σε δύο µέρη: το πρώτο µέρος αφορά 

στη σύγκριση  της επικοινωνίας του πατέρα και της µητέρας µε το βρέφος και 

στο δεύτερο µέρος αναφέρονται κάποια ευρήµατα σχετικά µε την 

αλληλεξάρτηση της συζυγικής σχέσης, της γονεϊκής επικοινωνίας και της 

βρεφικής ανάπτυξης. 

 

 3.1.1. Πατέρας και µητέρα: δύο συνολικά διαφορετικοί επικοινωνούντες 

σύντροφοι; 

 Η σηµασία της συµπερίληψης του πατέρα στην µελέτη της βρεφικής 

ανάπτυξης υπογραµµίζεται στη βιβλιογραφία. Τα συµπεράσµατα που έχουν 

προκύψει από τη συµπερίληψη αυτή είναι, ότι ο πατέρας, όπως και η µητέρα, 

µπορεί να εγκαθιδρύσει άµεση κοινωνική επαφή µε το βρέφος του, όντας 

ένας ευαίσθητος αλληλεπιδρών σύντροφος και, συγχρόνως, µία εξέχουσα 

φιγούρα προσκόλλησης για το βρέφος (Belsky, 1981 * Belsky, Gilstrap & 

Rovine 1984* Dickstein & Parke, 1988 * Lamb, 1977α&β * Parke & Tinsley, 

1984* Weinraub & Frankel, 1977 * Yogman, 1981).  Οι παραπάνω έρευνες 

απάντησαν σε δύο βασικά ερωτήµατα. Πρώτον, αν και σε ποια σηµεία ο 

πατέρας και η µητέρα διαφέρουν στις καθηµερινές ρουτίνες αλληλεπίδρασης 

µε το βρέφος και, κυρίως, στις παιγνιώδεις δραστηριότητες που 

αναλαµβάνουν και, δεύτερον, αν τα βρέφη δρουν διαφορετικά, όταν 

επικοινωνούν µε τον πατέρα και την µητέρα τους.  

 Ο Yogman (1981) θεωρεί το παιχνίδι γονέων και βρεφών όχι µόνο ως 

µια ευχάριστη κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και ως ένα πολύ χρήσιµο 

πλαίσιο, µέσα στο οποίο µαθαίνονται γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και 

στο οποίο, επίσης, µπορούν να µελετηθούν οι επιδράσεις που έχουν οι γονείς 

προς τα βρέφη και αντίστροφα. Ο παραπάνω ερευνητής συνέκρινε τα 

παιχνίδια µεταξύ µητέρων και πατέρων µε βρέφη ενός έως έξι µηνών. 
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Μονάδα ανάλυσης του ήταν οι επιµέρους παιγνιώδεις δραστηριότητες, χωρίς 

αντικείµενα,  που παρατηρούνταν στην κάθε δυάδα γονέα-βρέφους, στο 

εργαστήριο. Επικεντρώθηκε στην παρατήρηση παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα 

γιατί, είναι αυτά που, κατά τη γνώµη του, απαιτούν το µέγιστο των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των συµµετεχόντων.  Για τις δραστηριότητες αυτές υιοθετεί τον 

ορισµό του Stern, σύµφωνα µε τον οποίο, τα παιχνίδια είναι "µία σειρά 

επεισοδίων αµοιβαίας προσοχής κατά την οποία ο ενήλικας χρησιµοποιεί µία 

επαναλαµβανόµενη οµάδα συµπεριφορών µε πολύ µικρές παραλλαγές στη 

διάρκεια του κάθε επεισοδίου αµοιβαίας προσοχής" (Yogman, 1981, σελ. 

242). 

 Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες παρατηρήθηκαν σε µεγάλη συχνότητα 

στις δυάδες µητέρων-βρεφών και στις δυάδες πατέρων-βρεφών. Ωστόσο, οι 

δυάδες πατέρων - βρεφών έπαιξαν σε µεγαλύτερο βαθµό. Κοινά και για τους 

δύο γονείς ήταν τα παιχνίδια ψηλάφησης του σώµατος του βρέφους και τα 

αµιγώς λεκτικά παιχνίδια, αλλά και ο συνδυασµός τους. Τα οπτικά παιχνίδια 

(παιχνίδια, δηλαδή, που είχαν να κάνουν µε κινήσεις από την πλευρά του 

γονέα για να διατηρήσουν την οπτική προσοχή του βρέφους) παρατηρήθηκαν 

περισσότερο στις δυάδες των µητέρων - βρεφών. Στους πατέρες, 

περισσότερο από ό,τι στις µητέρες, παρατηρήθηκαν τα παιχνίδια ψηλάφησης 

και κίνησης των µελών του σώµατος του βρέφους, ενώ οι µητέρες έπαιζαν 

περισσότερο συµβατικά παιχνίδια κίνησης των µελών του σώµατος του 

βρέφους. Οι διαφορές αυτές εµφανίστηκαν από την αρχή και παρουσίασαν 

σταθερότητα και βαθµιαία επέκταση στο χρόνο. 

  Ο Yogman υποστηρίζει ότι οι µητέρες στοχεύουν στην προσέλκυση 

και διατήρηση της προσοχής του βρέφους σε απόµακρα ερεθίσµατα, 

υιοθετώντας µια µορφή αλληλεπιδραστικού παιχνιδιού, το οποίο επιτρέπει 

την εγκαθίδρυση και παγίωση κοινωνικών κανόνων και διευκολύνει την 

µετέπειτα γλωσσική ανάπτυξη του βρέφους. Οι πατέρες, αντίθετα, υιοθετούν 

πιο ιδιοσυγκρασιακά και εγγύτερης απόστασης από το βρέφος τους 

παιχνίδια, τα οποία, ενδεχοµένως, εξυπηρετούν στη ρύθµιση της βρεφικής 

προσοχής και διέγερσης σε έναν πιο τονικό τρόπο από ό,τι τα παιχνίδια 

µητέρας - βρέφους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν το βρεφικό ενδιαφέρον για 

νέα ερεθίσµατα και διευκολύνουν εναλλακτικές µορφές κοινωνικού παιχνιδιού. 
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 Η σύγκριση των αναπτυξιακών αλλαγών στο περιεχόµενο των 

παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων στις δυάδες µητέρων-βρεφών και πατέρων-

βρεφών κατά τον 7ο, 10ο και 13ο βρεφικό µήνα ήταν ο στόχος της 

νατουραλιστικής έρευνας των Crawley & Sherrod (1984). Πιο συγκεκριµένα, 

οι Crawley & Sherrod, βασιζόµενες σε προηγούµενες έρευνες που 

υποστήριζαν ότι οι πατέρες προτιµούν τα "ανώριµα" φυσικά παιχνίδια σε 

αντίθεση µε τις µητέρες που επιλέγουν πιο συµβατικά και διανοητικά 

παιχνίδια, θέλησαν να ελέγξουν, αν οι πατέρες προσαρµόζουν το παιχνίδι 

τους στις αισθησιοκινητικές αλλαγές του βρέφους, αυξάνοντας στο χρόνο τις 

δραστηριότητες που διαµεσολαβούνται από τη χρήση αντικειµένων. Οι 

ερευνήτριες υπέθεσαν ότι η ανάληψη παιχνιδιών, που παρέχουν τη 

δυνατότητα στο βρέφος να κάνει χρήση συντονισµένων σχηµάτων 

συµπεριφοράς, αυξάνεται µε την ηλικία. Επιπλέον, υπέθεσαν ότι, παρόλο 

που τα αναπτυξιακά πρότυπα παιγνιώδους συµπεριφοράς θα είναι παρόµοια 

και στους δύο γονείς, θα αναδυθούν "στυλιστικές" διαφορές στο παιχνίδι τους. 

Συγκεκριµένα, οι πατέρες θα αναλαµβάνουν παιχνίδια διεγερτικής µορφής 

(φυσικά παιχνίδια) περισσότερο από τις µητέρες και ανεξάρτητα από τη 

βρεφική ηλικία. 

  Οι παρατηρούµενοι τύποι παιχνιδιού χωρίστηκαν σε δύο γενικές 

κατηγορίες. Η διαίρεση αυτή βασίστηκε στο αν ο τύπος της γονεϊκής 

συµπεριφοράς παρείχε στο βρέφος τη δυνατότητα να συµβάλει στο κοινωνικό 

παιχνίδι µε συντονισµένη δράση ή όχι. Τα παιχνίδια χειρισµού των 

αντικειµένων συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη συχνότητα και στις δυάδες 

µητέρων - βρεφών και στις δυάδες πατέρων - βρεφών. Η αύξηση τους στο 

χρόνο, στις δυάδες µητέρων - βρεφών ήταν σταδιακή, ενώ στις δυάδες 

πατέρων - βρεφών έλαβε χώρα µεταξύ του 7ου και του 10ου µήνα. Η βρεφική 

χρήση συντονισµένων σχηµάτων συµπεριφοράς στο παιχνίδι αυξήθηκε 

δραµατικά, κυρίως, µεταξύ του 7ου και του 10ου µήνα. Αντίθετα, η ανάληψη 

διεγερτικών-ρυθµικών παιχνιδιών µειώθηκε µε το χρόνο. Στις δυάδες µητέρων 

- βρεφών, η µείωση αυτή έγινε σταδιακά από τον 7ο έως τον 13ο µήνα, ενώ 

στις δυάδες πατέρων - βρεφών, η µείωση παρατηρήθηκε µεταξύ του 10ου και 

του 13ου µήνα. Σε όλες τις ηλικίες, ωστόσο, οι πατέρες ανέλαβαν 

περισσότερο από τις µητέρες δραστηριότητες διεγερτικής-ρυθµικής φύσης.  



 148

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα, υποστηρίζουν τις εξής υποθέσεις: 1) το 

παιχνίδι του πατέρα - βρέφους ακολουθεί παρόµοιες αναπτυξιακές αλλαγές 

µε αυτό της µητέρας - βρέφους, παρόλο που ο πατέρας διατηρεί µια 

προτίµηση στα φυσικά παιχνίδια, 2) ο πατέρας είναι, όπως και η µητέρα,  

ένας ευαίσθητος δέκτης των αναπτυξιακών αλλαγών της βρεφικής ικανότητας 

συµµετοχής στο παιχνίδι και 3) οι αναπτυξιακές αλλαγές στο βρεφικό παιχνίδι 

λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα µε τις αλλαγές που εκδηλώνονται από τους 

γονείς σε αυτό (Crawley & Sherrod, 1984).   

 Ο Power (1985) αναφέρεται στις περιορισµένης, κατά τη γνώµη του,  

έκτασης µελέτες για τις διαφορές και τις οµοιότητες στη συµπεριφορά του 

πατέρα και της µητέρας και συνοψίζει ότι, σε δείγµατα κυρίως λευκών 

Αµερικανών µεσαίας τάξης, οι µητέρες έχουν συνολικά µεγαλύτερη 

ενασχόληση µε τα βρέφη τους και είναι συνηθέστερο να εµπλέκονται σε 

λεκτικές και διαµεσολαβηµένες από αντικείµενα παιγνιώδεις δραστηριότητες 

από ό,τι οι πατέρες, οι οποίοι αναλαµβάνουν, σε µεγάλο βαθµό,  παιχνίδια 

έντονης φυσικής διέγερσης µε τα βρέφη. Ωστόσο, ο πατέρας και η µητέρα 

εµφανίζουν οµοιότητες στις αντιδράσεις τους προς την κοινωνική 

συµπεριφορά των νεογέννητων, στην οµιλία τους προς τα βρέφη και στις 

αλλαγές, που παρουσιάζει η συµπεριφορά τους προς αυτά, κατά τον πρώτο 

χρόνο της ζωής τους. ∆εδοµένης της διαφοράς στο χρόνο που αφιερώνει η 

µητέρα και ο πατέρας στο βρέφος, αλλά και στον τρόπο που ο χρόνος αυτός 

κατανέµεται, ο Power θέτει το ζήτηµα της διαφοράς του ύφους στην 

αλληλεπίδραση των γονέων µε τα βρέφη, µε άλλα λόγια, αναζητά τις 

"στυλιστικές" διαφορές µεταξύ της πατρικής και της µητρικής επικοινωνίας µε 

αυτά.  

 Σκοπός της έρευνας του Power  ήταν η παρατήρηση,  στο εργαστήριο,  

των αναπτυξιακών αλλαγών στο γονεϊκό-βρεφικό παιχνίδι µε αντικείµενα, 

κατά τον 7ο, 10ο και 13ο βρεφικό µήνα: ο βαθµός ευαισθησίας,  µε τον οποίο 

οι γονείς κατευθύνουν τις παιγνιώδεις δραστηριότητες µε αντικείµενα στο 

αναπτυξιακό επίπεδο του βρέφους, και η ανίχνευση των πατρικών και των 

µητρικών διαφορών στα παιχνίδια αυτά. Οι προβλέψεις του Power (1985) 

ήταν ότι: 1) µε την αύξηση της βρεφικής ηλικίας θα µειώνονται οι φυσικές 

παρεµβάσεις και θα αυξάνονται οι λεκτικές οδηγίες των γονέων προς τα 
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βρέφη, 2) οι γονείς των µεγαλύτερων βρεφών θα ενθαρρύνουν περισσότερο 

τα παιχνίδια προσποίησης, εναλλαγής σειράς και συντονισµού / συνδυασµού 

των αντικειµένων και 3) οι πατέρες, επειδή έχουν λιγότερη εµπειρία από τις 

µητέρες στα παιχνίδια µε αντικείµενα, θα είναι λιγότερο ικανοί από αυτές στην 

παρέµβαση και την αποτελεσµατικότητά τους, στη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων αυτών.  

 Συνολικά, βρέθηκε ότι υπήρξαν σηµαντικές οµοιότητες ανάµεσα στον 

πατέρα και τη µητέρα αναφορικά µε τον τύπο του παιχνιδιού, µε µόνη 

διαφορά τη µεγαλύτερη ανάληψη παιχνιδιών προσποίησης  στις δυάδες 

µητέρων - βρεφών. Η βρεφική συµπεριφορά προς τα αντικείµενα φάνηκε να 

είναι καθοριστικότερης σηµασίας από τις γονεϊκές προτιµήσεις για τα είδη 

παιχνιδιού που ανέλαβαν οι επιµέρους δυάδες. Οι γονείς παρουσίασαν, 

ωστόσο,  διαφορές αναφορικά µε το στυλ που υιοθέτησαν, ιδιαίτερα στο 

χρόνο των παρεµβάσεων τους. Συγκεκριµένα, οι µητέρες ακολούθησαν τη 

φυσική περιέργεια του βρέφους, αφήνοντας το ίδιο να επιλέξει το αντικείµενο 

του παιχνιδιού, ενώ οι πατέρες συχνά παρέβλεπαν τις βρεφικές νύξεις 

προσοχής και ενδιαφέροντος και παρέµβαιναν άµεσα στην τρέχουσα βρεφική 

συµπεριφορά. Και οι δύο γονείς εµφάνισαν ευαισθησία στις σταδιακές, 

αναπτυξιακές αλλαγές του βρέφους: όσο µεγάλωνε το βρέφος, τόσο 

αυξανόταν η γονεϊκή ενθάρρυνση για την ανάληψη παιχνιδιών προσποίησης, 

εναλλαγής σειράς και σύνθετου συντονισµού  των αντικειµένων, καθώς και η 

χρήση αµιγώς λεκτικών τεχνικών επικοινωνίας µε το βρέφος. Στον 13ο µήνα 

της ηλικίας τους, τα βρέφη εµφάνισαν διαφορές στις αποκρίσεις προς τις 

µητρικές και τις πατρικές απόπειρες επηρεασµού τους. Πιο ειδικά, βρέθηκε 

ότι αποκρίνονταν µε µεγαλύτερη επιτυχία στις µητρικές απόπειρες, γεγονός 

που αποδίδεται στην υπεροχή των µητέρων έναντι των πατέρων,  λόγω της 

µεγαλύτερης τους εµπειρίας στο πλαίσιο των παιχνιδιών µε αντικείµενα. 

Τέλος, όσο µεγάλωναν τα βρέφη, οι µητέρες των κοριτσιών γίνονταν 

περισσότερο κατευθυντικές από ό,τι οι µητέρες των αγοριών, οι οποίες 

παρείχαν στα αγόρια περισσότερο χρόνο για ανεξάρτητη εξερεύνηση των 

αντικειµένων (Power, 1985).   

 Οι διαφορές µεταξύ των φύλων στην αλληλεπίδραση γονέων και 

βρεφών, ηλικίας 18 µηνών, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, της 
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αποχώρησης των γονέων και του χωρισµού τους από αυτά, ήταν το θέµα της 

εργαστηριακής έρευνας των Weinraub & Frankel (1977). Τα βασικά 

ερωτήµατα της µελέτης αυτής ήταν: 1) αν οι πατέρες παρουσιάζουν την ίδια 

συµπεριφορά µε τις µητέρες, στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού µε τα 

βρέφη τους, 2) αν η οργάνωση των γονεϊκών συµπεριφορών, στη διάρκεια 

του παιχνιδιού, ήταν όµοια µε τα κορίτσια και µε τα αγόρια, και 3) αν το φύλο 

του γονέα επιδρά στο τί λέει στο βρέφος του, όταν πρόκειται να εισάγει µία 

δυνητικά αγχογόνο κατάσταση για αυτό (αν, δηλαδή, το "προετοιµάζει" 

γνωστικά για ό,τι πρόκειται να επακολουθήσει).  

 Η παρατήρηση, στην παραπάνω έρευνα, ακολούθησε τα εξής στάδια: 

ελεύθερο παιχνίδι γονέα - βρέφους, αποχώρηση του γονέα,  χωρισµός του 

γονέα από το βρέφος και επανασύνδεση του γονέα µε το βρέφους. Τα 

αποτελέσµατα δεν έδειξαν διαφορές στη βρεφική συµπεριφορά των αγοριών 

και των κοριτσιών, στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού µε τη µητέρα και 

τον πατέρα. Αντίθετα, η γονεϊκή συµπεριφορά διέφερε ανάλογα µε το φύλο 

του βρέφους: οι γονείς είχαν περισσότερη λεκτική επαφή και µοιράστηκαν 

περισσότερα παιχνίδια µε τα βρέφη του ίδιου φύλου (µητέρες-κόρες, πατέρες-

γιοι). Επιπλέον, παρουσιάστηκαν διαφορές µεταξύ του παιχνιδιού των 

δυάδων µητέρων-βρεφών και των δυάδων πατέρων-βρεφών. Οι µητέρες 

βρίσκονταν σε µεγαλύτερη εγγύτητα µε τα βρέφη από ό,τι οι πατέρες και η 

µητρική φωνοποίηση και οπτική επαφή µε το βρέφος σχετίζονταν στενά µε τη 

βρεφική φωνοποίηση. Ενώ οι µητέρες διατηρούσαν ένα έντονα 

αλληλεπιδραστικό, λεκτικό ύφος επικοινωνίας, οι πατέρες παρουσίαζαν ένα 

πιο απόµακρο και πιο παθητικό ύφος, δίνοντας την εικόνα του γονέα που 

είναι παρών για βοήθεια και οδηγίες. Στη διάρκεια της αποχώρησης, οι 

πατέρες έκαναν περισσότερες λεκτικές δηλώσεις στο βρέφος από ό,τι οι 

µητέρες και, σε πολλές περιπτώσεις, διαβεβαίωναν για την επιστροφή τους. 

Οι µητέρες ανέφεραν µεγαλύτερη ανησυχία για την περίοδο του χωρισµού 

τους από το βρέφος από ό,τι οι πατέρες και, σε πολλές περιπτώσεις, 

υπέθεταν ότι το βρέφος, στη διάρκεια της απουσίας τους, θα βάλει τα 

κλάµατα.  

 Η διαφορά του ύφους µεταξύ των δύο γονιών, κατά την αποχώρηση 

τους, είναι, σύµφωνα µε τους Weinraub & Frankel, ενδεικτική των διαφορών 
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µε τις οποίες οι γονείς αντιλαµβάνονται τη συναισθηµατική επένδυση του 

βρέφους στο πρόσωπό τους, της πιθανής απροθυµίας του πατέρα να 

αναφέρει την ανησυχία του ή και της µεγαλύτερης πατρικής εµπειρίας στον 

αποχωρισµό από το βρέφος, λόγω της επαγγελµατικής του απασχόλησης. Τα 

βρέφη παρουσίασαν, επίσης, διαφορές κατά φύλο, στη διάρκεια της 

απουσίας του γονέα. Συγκεκριµένα, εκδήλωσαν περισσότερη δυσθυµία, κατά 

τη διάρκεια της απουσίας του γονέα του αντίθετου φύλου. Οι Weinraub & 

Frankel υποστηρίζουν ότι το εύρηµα αυτό τονίζει τη δυσκολία ερµηνείας των 

ευρηµάτων, την ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση των παραγόντων που 

καθορίζουν την εκδήλωση του άγχους αποχωρισµού (βρεφική ηλικία, 

εγγύτητα ή σωµατική επαφή στη διάρκεια της προηγούµενης 

αλληλεπίδρασης, γονεϊκή πληροφόρηση του βρέφους για την αποχώρηση 

του)  και, επίσης, την ανάγκη ενσωµάτωσης στους παράγοντες αυτούς και 

του παράγοντα του φύλου. 

 Οι Belsky, Gilstrap & Rovine (1984) τόνισαν την έλλειψη διαχρονικών, 

περιγραφικών µελετών στην αλληλεπίδραση πατέρων - βρεφών, κατά τον 

πρώτο χρόνο, και την ανάγκη για διπλή επικέντρωση, τόσο στις ατοµικές, όσο 

και στις οµαδικές αλλαγές των αλληλεπιδράσεων της οικογένειας. Στόχος της 

ερευνητικής τους εργασίας ήταν η µελέτη της σταθερότητας και των διαφορών 

στις αλληλεπιδράσεις µητέρων-βρεφών και πατέρων-βρεφών και η σχέση 

που αναπτύσσεται µεταξύ των αλληλεπιδράσεων των συζύγων και των 

γονέων µε το βρέφος, στη διάρκεια του 1ου, 3ου και 9ου βρεφικού µήνα. Για 

το σκοπό αυτό, επικεντρώθηκαν συγχρόνως στις τρεις δυαδικές σχέσεις, που 

παρατηρούνται στο οικογενειακό σύστηµα (συζυγική σχέση, σχέση µητέρας-

βρέφους και πατέρα-βρέφους). Επέλεξαν τις νατουραλιστικές συνθήκες 

παρατήρησης γιατί είναι αυτές, κατά τη γνώµη τους, που σε αντίθεση µε τις 

εργαστηριακές παρέχουν δεδοµένα όχι για την γονεϊκή ικανότητα (για το τι, 

δηλαδή, είναι ικανοί να κάνουν οι γονείς, όταν τους ζητηθεί) αλλά για την 

καθηµερινή τους πρακτική (για το τι, δηλαδή, πραγµατικά αποτελεί τη 

συµπεριφορική τους "ρουτίνα" ).  

 Η βρεφική συµπεριφορά παρουσίασε διαφορές στο χρόνο, ενδεικτικές 

της βιολογικής και συµπεριφορικής προσαρµογής, κατά τους πρώτους τρεις 

µήνες του 1ου χρόνου: το επίπεδο του ύπνου µειώθηκε από τον 3ο έως τον 
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9ο µήνα, το κλάµα µειώθηκε από τον 1ο έως τον 3ο µήνα, ενώ οι 

συµπεριφορές εξερεύνησης και το επίπεδο ευερεθιστότητας σηµείωσαν 

αύξηση από τον 1ο έως τον 9ο µήνα. Στη γονεϊκή συµπεριφορά, στο χρόνο, 

ελαττώθηκαν οι συµπεριφορές βασικής φυσικής φροντίδας και εκδήλωσης 

θετικού συναισθήµατος (π.χ. αγκάλιασµα, φίληµα), αυξήθηκαν οι 

συµπεριφορές απόκρισης και διέγερσης, ενώ παρέµειναν σταθερές οι 

δραστηριότητες που δεν αφορούσαν στην αλληλεπίδραση του γονέα µε το 

βρέφος (π.χ. διάβασµα, παρακολούθηση τηλεόρασης). Οι αλλαγές αυτές ήταν 

παρόµοιες στους πατέρες και στις µητέρες. Ωστόσο, οι µητέρες, σε όλες τις 

ηλικίες, είχαν µεγαλύτερη ενασχόληση µε τα βρέφη, παρουσιάζοντας 

περισσότερο όλο το ρεπερτόριο των παρατηρούµενων συµπεριφορών από 

ό,τι οι πατέρες, οι οποίοι εκδήλωσαν περισσότερο τις ανεξάρτητες από το 

βρέφος συµπεριφορές. Οι διαφορές µεταξύ των πατέρων και των µητέρων, 

µειώθηκαν στο χρόνο, γεγονός που είναι ενδεικτικό της σταδιακής εµπειρίας 

και άνεσης του πατέρα µε το γονεϊκό ρόλο και παρουσίασαν την µεγαλύτερη 

σταθερότητα στη διάρκεια µεταξύ του 3ου και του 9ου µήνα. Συνολικά, οι 

µητέρες επέδειξαν µεγαλύτερη σταθερότητα στην συµπεριφορά τους από ό,τι 

οι πατέρες. Επιπλέον, στη διάρκεια των εννέα βρεφικών µηνών, η µητρική και 

η πατρική ενασχόληση µε το βρέφος σταδιακά ανεξαρτητοποιήθηκαν µεταξύ 

τους, γεγονός που είναι µάλλον προϊόν της µεταβαλλόµενης φύσης της 

φροντίδας που λαµβάνει το βρέφος: όσο µειώνεται ο χρόνος της βασικής 

φυσικής φροντίδας του βρέφους (π.χ. τάϊσµα), τόσο µειώνεται και ο 

αποκλεισµός του ενός γονέα από την εµπλοκή σε δραστηριότητες µε αυτό. 

∆εν υπήρξε, τέλος, επίδραση του φύλου του βρέφους στην µητρική και την 

πατρική συµπεριφορά.  

 Οι Belsky και συν. (1984) συµπεραίνουν ότι ο πατέρας και η µητέρα 

διαφέρουν µεταξύ τους στις καθηµερινές γονεϊκές πρακτικές αλλά, 

συγχρόνως, είναι και οι δύο ευαίσθητοι προς την αναπτυσσόµενη βρεφική 

φύση. 

 Σε µια µελέτη περίπτωσης, η McCollum (1988) παρατήρησε και 

σύγκρινε, σε νατουραλιστικές συνθήκες, το δυαδικό παιχνίδι της µητέρας και 

του πατέρα µε τον καθένα από τους δίδυµους γιους τους. Τα βρέφη είχαν 

γεννηθεί πρόωρα (κατά τον 7ο µήνα της κύησης) και καθένα από αυτά 
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παρουσίαζε υστέρηση στο φυσικό και νοητικό επίπεδο. Παρόλο που η 

υστέρηση των διδύµων ήταν αρχικά σε όµοιο επίπεδο, το ένα από αυτά, 

σηµείωσε ταχύτερη ανάπτυξη, στο χρόνο (κατά τον 11ο µήνα), σε όλους τους 

τοµείς. Η παρατήρηση πραγµατοποιήθηκε διαχρονικά, στον 5ο, 7ο, 11ο, 23ο 

και 35ο µήνα της ηλικίας των βρεφών.  

 Οι σκοποί της έρευνας της McCollum ήταν η συλλογή και η ανάλυση 

δεδοµένων αναφορικά µε τα εξής: 1) τον χρόνο των αλληλεπιδράσεων που 

αναλώθηκε στα παιχνίδια των γονέων και των βρεφών, 2) τους τύπους και τα 

χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που αναλήφθηκαν, 3) οι πιθανές διαφορές 

των παιχνιδιών που ανέλαβαν οι δυάδες της µητέρας µε καθένα από τα 

βρέφη συγκριτικά µε τα παιχνίδια στις δυάδες του πατέρα µε καθένα από τα 

βρέφη και 4) η ενδεχόµενη σχέση µεταξύ των παιχνιδιών που αναλάµβαναν 

οι γονείς και των αναπτυσσόµενων, αλλά "διαφορετικών" ικανοτήτων των 

βρεφών.  

 Συνοπτικά, τα ευρήµατα της McCollum ήταν παρόµοια µε τα 

υπάρχοντα ευρήµατα σχετικά µε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ του 

µητρικού και του πατρικού παιχνιδιού µε τα βρέφη (βλ. παραπάνω Yogman, 

1981 * Crawley & Sherrod, 1984 * Power, 1985). Πολλά από τα παιχνίδια που 

παρατηρήθηκαν ήταν τα ίδια µε αυτά που καταγράφηκαν σε άλλες έρευνες. 

Σε όλο το ηλικιακό εύρος, και οι δύο γονείς έτειναν να παίζουν µε τα βρέφη 

τους τα ίδια παιχνίδια, µε διαφορές, ωστόσο, µεταξύ της µητέρας και του 

πατέρα και µεταξύ των διδύµων και καθέναν από τους γονείς. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ποικιλότητα του γονεϊκού παιχνιδιού σχετιζόταν 

µε την έκταση των ειδικών αναγκών των βρεφών. Οι γονείς, συγκριτικά µε τα 

ευρήµατα άλλων ερευνών, αναλάµβαναν σε µεγαλύτερο βαθµό 

ιδιοσυγκρασιακά απ' ό,τι συµβατικά παιχνίδια. Τα συµβατικά παιχνίδια 

φάνηκε ότι χρησιµοποιούνταν περισσότερο ως "όχηµα" - µέσο για την 

διέγερση των βρεφών παρά για την ανάληψη των προσδοκώµενων από το 

παιχνίδι βρεφικών ρόλων. 

 

 Περίληψη 

 Το κοινό συµπέρασµα των παραπάνω ερευνών είναι ότι, τόσο η 

µητέρα, όσο και ο πατέρας είναι ευαίσθητοι και προσεκτικοί παρατηρητές των 
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αναπτυξιακών αλλαγών της βρεφικής συµπεριφοράς. Η ευαίσθητη αυτή 

γονεϊκή παρατήρηση δεν συνεπάγεται, ωστόσο, την υιοθέτηση όµοιων 

συµπεριφορικών πρακτικών και την επίδειξη ίδιου αλληλεπιδραστικού ύφους 

µεταξύ της µητέρας και του πατέρα προς το βρέφος. Η µητέρα και ο πατέρας 

αποτελούν, όπως φαίνεται, δύο συντρόφους που διαφέρουν ως προς τον 

τύπο του παιχνιδιού που επιλέγουν να παίξουν µε το βρέφος, το χρόνο 

ενασχόλησης µε το βρέφος και τον τρόπο κατανοµής του χρόνου αυτού,  

καθώς και τη χρονική ρύθµιση των συµπεριφορικών τους αλλαγών, σύµφωνα 

µε το βρεφικό επίπεδο ανάπτυξης.   

 

 

 

 3.1.2. Σύζυγοι, γονείς και βρέφη: ένα δίκτυο σύνθετων 

αλληλεξαρτήσεων 

 Η συµπερίληψη του πατέρα στην µελέτη της βρεφικής ανάπτυξης και η 

παρατήρηση της φυσικής του παρουσίας στην αλληλεπιδρούσα δυάδα 

µητέρας - βρέφους δε δηµιουργεί, απλώς, µία πρόσθετη σχέση γονέα-

βρέφους προς παρατήρηση και έρευνα, αλλά µετασχηµατίζει τη δυάδα 

µητέρας-βρέφους σε ένα οικογενειακό σύστηµα, το οποίο συγκροτείται από 

τη σχέση µεταξύ των γονέων και του βρέφους και, επιπλέον,  από τη σχέση 

µεταξύ των συζύγων.  

 Ο Belsky (1981)  διακρίνει δύο τοµείς που αλληλοσυµπληρώνονται στο 

θέµα αυτό: 1) τον κοινωνιολογικό που ασχολείται µε την µετάβαση των 

συζύγων στην πατρότητα / µητρότητα και  την επίδραση του βρέφους στη 

συζυγική δυάδα, και 2) τον αναπτυξιακό που έχει ως θέµα τη βρεφική ηλικία 

και τις σχέσεις γονέων και βρεφών. Υπογραµµίζει την ανάγκη συνδυασµού 

των αρχών και των ευρηµάτων στους τοµείς αυτούς, προκειµένου να 

επιτευχθεί µια οικολογική αντίληψη της βρεφικής ηλικίας και των πρώιµων 

εµπειριών. Αποπειράται να συνοψίσει τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά και 

ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν τρία, κυρίως, σηµεία επαφής εντός του 

οικογενειακού συστήµατος, για τα οποία υποστηρίζει, ότι επιδρούν το ένα στο 

άλλο κυκλικά: 1) πατρότητα / µητρότητα και βρεφική ανάπτυξη, 2) βρεφική 
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ανάπτυξη και συζυγικές σχέσεις, 3) συζυγικές σχέσεις και πατρότητα / 

µητρότητα.  

 Αναφορικά µε το πρώτο σηµείο (πατρότητα / µητρότητα και βρεφική 

ανάπτυξη), επισηµαίνει ως τους βέλτιστους παράγοντες για τη γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του βρέφους, στη µεν µητρότητα, την 

επίδειξη ευαισθησίας, στη δε πατρότητα, τον συνολικό χρόνο ενασχόλησης 

µε το βρέφος. Επίσης, θέτει το σύνθετο ερευνητικό ζήτηµα της από κοινού 

µητρικής και πατρικής επίδρασης στο βρέφος, µέσω των οµοιοτήτων και των 

διαφορών της µητρικής και πατρικής στάσης και συµπεριφοράς και, επιπλέον, 

τον ρόλο που το ίδιο το βρέφος διαδραµατίζει στον καθορισµό της φροντίδας 

που του παρέχεται, το γεγονός, δηλαδή, ότι το βρέφος δεν αποτελεί απλώς το 

προϊόν της ανατροφής που δέχεται, αλλά, συγχρόνως, είναι δηµιουργός της 

ανάπτυξής του.  

 Αναφερόµενος στο δεύτερο σηµείο (βρεφική ανάπτυξη και συζυγικές 

σχέσεις), κάνει λόγο για τη διάσταση της ικανοποίησης στις συζυγικές σχέσεις 

και το αν αυτή µπορεί να αποτελεί επαρκή προγνωστικό παράγοντα για την 

οµαλή ή µη µετάβαση από τη συζυγική δυάδα στην οικογενειακή τριάδα. 

Επίσης, αναφέρεται στον ενεργό  ρόλο του βρέφους στην κρίσιµη αυτή 

µετάβαση και στις επιπτώσεις των ενδεχόµενων κρίσεων της συζυγικής 

σχέσης στη βρεφική και παιδική ανάπτυξη. Σχετικά µε το τρίτο σηµείο 

(συζυγικές σχέσεις και πατρότητα/µητρότητα), κάνει λόγο για τις άµεσες και 

έµµεσες επιδράσεις που έχουν οι γονεϊκές πρακτικές στη συζυγική σχέση και 

τις διαφορές που παρουσιάζουν στη µητέρα και τον πατέρα, και αντίστροφα, 

στον αντίκτυπο, δηλαδή, που έχει η σχέση του ζευγαριού στην µοιρασµένη 

επίγνωση και διαχείριση της γονεϊκής ιδιότητας.  

 Συµπεραίνοντας, ο Belsky (1981) µιλά για ένα σύστηµα- αυτό της 

οικογένειας- στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις είναι πολύπλοκες και κυκλικές, 

ξεπερνούν, για τον λόγο αυτό, τις απλουστευτικές σχέσεις αίτιου και αιτιατού 

και υπαγορεύουν την ανάγκη διεπιστηµονικών προσεγγίσεων και την 

υιοθέτηση µίας οικολογικής θεωρητικής προοπτικής. 

 Οι Belsky και συν. (1984),  στην έρευνα που αναφέραµε παραπάνω, 

έφτασαν σε κάποια συµπεράσµατα για τις συµµεταβολές, που παρατηρούνται 

στο γάµο, στη µητρότητα / πατρότητα και στη βρεφική ανάπτυξη. Όπως 
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φάνηκε, στην περίπτωση των πατέρων, ο πατρικός ρόλος είναι 

συγχωνευµένος µε τον συζυγικό, κάτι που δεν βρέθηκε για την περίπτωση 

των µητέρων. Συγκεκριµένα, βρέθηκε θετική σχέση µεταξύ των υψηλών 

επιπέδων της πατρικής ενασχόλησης µε το βρέφος και του υψηλού επιπέδου 

της συζυγικής επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την ηλικία του βρέφους ή την 

πατρική εµπειρία στον γονεϊκό ρόλο. Παραµένει ασαφές αν κάποιος από τους 

δύο ρόλους τροφοδοτεί τον άλλο ή αν µία τρίτη µεταβλητή ευθύνεται για τη 

σχέση αυτή. Ένα ακόµα εύρηµα της έρευνας αυτής ήταν ότι το βρεφικό 

χαµόγελο στους εννέα µήνες σχετίζεται θετικά µε την ενασχόληση του πατέρα 

µε το βρέφος. Οι Belsky και συν. υποθέτουν ότι λειτουργεί ένα σύστηµα 

αµοιβαίας συναισθηµατικής ανατροφοδότησης, κατά το οποίο το βρεφικό 

χαµόγελο προκαλείται από, και  συγχρόνως παρακινεί, την πατρική 

ενασχόληση που µε τη σειρά της κινητοποιεί τη συζυγική αλληλεπίδραση, η 

οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη ακόµα περισσότερων αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ του πατέρα και του βρέφους.  

 Οι Cox, Owen, Lewis & Henderson (1989) παρατήρησαν, ότι στις 

έρευνες, οι οποίες έχουν ως θέµα τη µετάβαση στη µητρότητα / πατρότητα  

δεν έχει ελεγχθεί επαρκώς ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους 

τρίτες µεταβλητές, οι οποίες, ενδεχοµένως, σχετίζονται συγχρόνως µε το 

γάµο και τον γονεϊκό ρόλο. Με αφετηρία την παρατήρηση αυτή, οι παραπάνω 

ερευνητές έθεσαν προς διερεύνηση τη µεταβλητή της ατοµικής ψυχολογικής 

προσαρµογής ως παράγοντα επιτυχίας στη συζυγική  και τη γονεϊκή σχέση.  

Επιπλέον, οι ίδιοι επέκριναν το γεγονός ότι, σε προηγούµενες έρευνες, η 

µέτρηση της ποιότητας του γάµου και της γονεϊκής ιδιότητας γινόταν 

ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα να παραµένει ασαφής η κατεύθυνση των 

επιδράσεων των µεταβλητών αυτών. Σηµείωσαν, επίσης, το γεγονός ότι για 

τη µέτρηση της ποιότητας στο γάµο χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά 

αυτοαναφορές των υποκειµένων, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε κοινωνικά 

επιθυµητές απαντήσεις. Έτσι οι έρευνες αυτές αδυνατούσαν να απαντήσουν 

ακριβώς στο ποιες συγκεκριµένες απόψεις της συζυγικής σχέσης είναι 

σηµαντικότερες, ενώ δεν λάµβαναν ως µονάδα ανάλυσης τη δυάδα των 

συζύγων, αλλά ξεχωριστά τον/την σύζυγο.  



 157

 Οι Cox, Owen, Lewis & Henderson σκοποθέτησαν την ανίχνευση των 

αλληλοσυσχετίσεων µεταξύ του γάµου και της πατρότητας/µητρότητας. Σε µια 

εργαστηριακή έρευνα πραγµατοποίησαν τη συλλογή των δεδοµένων πριν 

(περίοδος κύησης) και µετά τη γέννηση του βρέφους. Στη µεθοδολογία τους 

περιλήφθησαν: ψυχοµετρικές δοκιµασίες για τους γονείς (µε σκοπό την 

ανάδειξη των παραγόντων της ατοµικής ψυχολογικής προσαρµογής), 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις στάσεων για τον γάµο και τον γονεϊκό ρόλο 

(ατοµικές και δυαδικές), και παρατήρηση της συζυγικής δυάδας και των 

δυάδων γονέων και πρωτότοκων βρεφών, κατά τον 3ο βρεφικό µήνα.   

 Στην έρευνα των Cox και συν., τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µητέρες, 

οι οποίες προγεννητικά βίωναν µια θερµή και έµπιστη συζυγική σχέση, 

επεδείκνυαν µεγαλύτερη ευαισθησία στη µητρότητα, ανεξάρτητα από τις 

ενδείξεις των µετρήσεων για την ατοµική, ψυχολογική τους προσαρµογή. Οι 

πατέρες, επίσης, που προγεννητικά βίωναν µία θερµή και έµπιστη συζυγική 

σχέση, είχαν περισσότερο θετική στάση απέναντι στα βρέφη τους και τον 

πατρικό ρόλο, ανεξάρτητα από τις ενδείξεις των µετρήσεων για την ατοµική 

ψυχολογική τους προσαρµογή. Η εισαγωγή της µεταβλητής του φύλου του 

βρέφους στην ανάλυση των δεδοµένων έδωσε συµπληρωµατικές, σηµαντικές 

πληροφορίες, διαφορετικές για τις µητέρες και για τους πατέρες. Ειδικότερα, 

οι µητέρες αγοριών είχαν περισσότερο θετική στάση από ό,τι οι µητέρες 

κοριτσιών για το βρέφος τους και το µητρικό ρόλο, ανεξάρτητα από τη 

συµπεριφορά τους, την ατοµική ψυχολογική τους προσαρµογή και την 

ποιότητα της συζυγικής τους σχέσης. Οι πατέρες των αγοριών επεδείκνυαν 

περισσότερη ευαισθησία στη συµπεριφορά τους από ό,τι οι πατέρες των 

κοριτσιών, ανεξάρτητα από τη στάση τους για το βρέφος, την ατοµική 

ψυχολογική τους προσαρµογή και την ποιότητα της συζυγικής τους σχέσης. 

 Συζητώντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, οι Cox και συν. (1989) 

τονίζουν: 1) την ανάγκη διάκρισης µεταξύ των γονεϊκών στάσεων και της 

συµπεριφοράς, 2) τη διαφορετικότητα της επίδρασης του γάµου στην 

πατρότητα και την µητρότητα και 3) τη σηµασία της µελέτης του φύλου του 

πρωτότοκου βρέφους, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ συζυγικών και γονεϊκών σχέσεων.  
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 Η ποιότητα του γάµου και οι διαφορές κατά φύλο στις αλληλεπιδράσεις 

των γονέων και των παιδιών ήταν, επίσης, το θέµα της έρευνας των Kerig, 

Cowan & Cowan (1993). Οι Kerig και συν. αναφέρουν ότι η πατρότητα είναι 

πιο ευαίσθητη στις επιδράσεις της συζυγικής σχέσης και ότι η εµπειρία ενός 

δυστυχισµένου γάµου επιδρά στον πατέρα διαφορετικά, ανάλογα µε το φύλο 

του παιδιού. Συγκεκριµένα, υπάρχει η τάση, ο πατέρας να αντιδρά 

αποζηµιωτικά  προς τους γιους,  ενώ προς τις κόρες να µεταφέρει τη 

συζυγική σύγκρουση ή δυσθυµία. Από την άλλη πλευρά, οι παραπάνω 

ερευνητές ασχολούνται µε το ζήτηµα της παιδικής συµπεριφοράς προς τους 

ασύµφωνους γονείς και παραθέτουν τις απόψεις που δείχνουν ότι, στο 

πλαίσιο ενός αποτυχηµένου γάµου, τα παιδιά: 1) ταυτίζονται µε τον γονέα του 

ίδιου φύλου, 2) υπόκεινται στην απροθυµία του γονέα του αντίθετου φύλου, 

και 3) αντιδρούν στους γονείς µε τρόπους που εγείρουν, διατηρούν ή και 

αντικρούουν τις αλληλεπιδράσεις εκείνες, οι οποίες συµβάλουν στα αρνητικά 

συµπεριφορικά σχήµατα, που οι γονείς µεταφέρουν από τη συζυγική στην 

γονεϊκή επικοινωνία. Επιπλέον, οι Kerig και συν. αναζητούν τα στοιχεία της 

συµπεριφοράς των παιδιών στα οποία οι γονείς αντιδρούν µε θετικό ή 

αρνητικό τρόπο και τις διαφορές που παρουσιάζει η αντίδραση τους, κατά 

φύλο. Για τη διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων, παρατηρήθηκαν 

εργαστηριακά, σε συνθήκες µη δοµηµένου παιχνιδιού, οι δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις γονέων και παιδιών 3,5 χρονών. Οι επιµέρους κατηγορίες 

παρατήρησης αφορούσαν σε: θετικές αντιδράσεις, αρνητικές αντιδράσεις και 

συµπεριφορές διεκδίκησης.  

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, για τους λιγότερο 

επιτυχηµένους γάµους, βρέθηκε ότι οι γονείς, συνολικά, αντέδρασαν πιο 

αρνητικά προς τα κορίτσια από ό,τι προς τα αγόρια, ιδιαίτερα, µάλιστα, όταν 

αυτά υιοθετούσαν διεκδικητική συµπεριφορά. Οι πατέρες ήταν περισσότερο 

αρνητικοί από τις µητέρες προς τα κορίτσια και, επιπλέον, επιβράβευαν τις 

κόρες τους, κυρίως, για συµπεριφορές υπακοής, ενώ τους γιους τους για 

διεκδικητικές συµπεριφορές. Οι µητέρες, αντίστοιχα, αντιδρούσαν αρνητικά 

στις διεκδικητικές συµπεριφορές των κοριτσιών, ενώ είχαν την τάση να 

ανταποδίδουν στους γιους το αρνητικό συναίσθηµα που εκδήλωναν (οι γιοι) 
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προς αυτές. Οι κόρες, τέλος, επεδείκνυαν περισσότερη ανυπακοή από ό,τι οι 

γιοι και, ιδιαίτερα, προς τους πατέρες από ό,τι προς τις µητέρες.  

 Οι Kerig και συν. υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσµατα τους ενισχύουν 

την άποψη περί µεταφοράς του συζυγικού αρνητικού συναισθήµατος στη 

γονεϊκή σχέση. Κάνουν λόγο για την ανταπόδοση του αρνητικού 

συναισθήµατος µεταξύ της µητέρας και του γιου και υποστηρίζουν ότι τα 

αγόρια, σε αυτές τις περιπτώσεις,  κοινωνικοποιούνται σε καθεστώς 

αρνητικής συναισθηµατικής αµοιβαιότητας, γεγονός που σχετίζεται µε το 

ζήτηµα της µεταφοράς της συζυγικής δυσαρµονίας διαµέσου των γενεών. 

Υπογραµµίζουν την αρνητική σχέση πατέρα-κόρης, την οποία προσπαθούν 

να ερµηνεύσουν αµφίδροµα. Από την µια πλευρά, ο πατέρας έχει µεγαλύτερη 

τάση από ό,τι η µητέρα να επηρεάζεται στον πατρικό του ρόλο από τον ρόλο 

του ως σύζυγος, να αποσύρεται από τη σύζυγο και να µεταφέρει το αρνητικό 

συναίσθηµα και τη συµπεριφορά απόσυρσης από τη σύζυγό του στην κόρη 

του. Από την άλλη πλευρά, η κόρη, ενδεχοµένως, υιοθετεί ένα διεκδικητικό, 

ανυπάκουο ύφος στη συµπεριφορά της µε σκοπό την προσέλκυση της 

πατρικής προσοχής που, όµως, έχει ως αποτέλεσµα την ανατροφοδότηση 

της ήδη υπάρχουσας πατρικής στάσης απέναντι της. Καταλήγοντας, οι Kerig 

και συν. (1993) τονίζουν την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων των 

συζυγικών και των γονεϊκών σχέσεων, τη σηµασία της εισαγωγής της 

µεταβλητής του φύλου για την κατανόησή τους και για τη µελέτη της παιδικής 

ανάπτυξης εντός του οικογενειακού συστήµατος.  

 Οι Dickstein & Parke (1988) µελέτησαν την επίδραση των συζυγικών 

σχέσεων στην κοινωνική αναφορά (social referencing) του βρέφους προς 

τους γονείς και την έκταση, µε την οποία τα βρέφη χρησιµοποιούν τον πατέρα 

ως στόχο κοινωνικής αναφοράς. Υποθέτουν ότι, εφόσον ο πατέρας είναι 

εξίσου ικανός µε την µητέρα στις αντιδράσεις και την ανατροφική 

συµπεριφορά του προς το βρέφος και, εφόσον, διαµορφώνει, ξεχωριστές 

σχέσεις προσκόλλησης µε αυτό, θα είναι για τα βρέφη στόχος  κοινωνικής 

αναφοράς, τόσο αυτός, όσο και η µητέρα. Οι παραπάνω ερευνητές, 

προσθέτοντας στην έρευνά τους τη διάσταση των συζυγικών σχέσεων, 

υποθέτουν ότι οι άνδρες που βιώνουν αρνητικές συζυγικές σχέσεις και 

αποσύρονται συναισθηµατικά από τη σύζυγο τους, είναι πιο απόµακροι µε το 
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βρέφος τους και του παρέχουν λιγότερες δυνατότητες για αµοιβαία 

συναισθηµατική επικοινωνία. Εποµένως, τα βρέφη, στις περιπτώσεις αυτές, 

θα είναι λιγότερο εξοικειωµένα στο να χρησιµοποιούν τον πατέρα ως 

σηµαντική πηγή συναισθηµατικής πληροφόρησης. Γενικά, οι Dickstein & 

Parke υποθέτουν ότι τα βρέφη θα αναφέρονται κοινωνικά στους γονείς που 

βιώνουν ευτυχισµένο γάµο περισσότερο από ό,τι σε αυτούς των οποίων ο 

γάµος δεν είναι ευτυχισµένος. Επιπλέον, υποθέτουν ότι, στις περιπτώσεις µη 

ευτυχισµένων γάµων, οι µητέρες θα προτιµούνται από τα βρέφη έναντι των 

πατέρων ως µορφές κοινωνικής αναφοράς. 

  Η παρατήρηση, στην παραπάνω έρευνα, έλαβε χώρα στο εργαστήριο  

και αποτελείτο από επτά δοµηµένα επεισόδια µε τις δυάδες γονέων και 

εντεκάµηνων βρεφών και µια ερευνήτρια. Η πειραµατική κατάσταση 

αποτελούσε µια παραλλαγή του βασικού µεθοδολογικού εργαλείου της 

Θεωρίας της Προσκόλλησης, δηλαδή, της Συνθήκης του Ξένου. Η ερευνήτρια 

υιοθετούσε ρόλο παρόµοιο µε αυτόν της άγνωστης στη Συνθήκη του Ξένου 

(Bretherton, 1995). Οι γονείς, επιπλέον, συµπλήρωσαν τεστ µέτρησης της 

ικανοποίησής τους στον γάµο. Η συµπεριφορά της κοινωνικής αναφοράς 

σηµειωνόταν, όταν παρατηρούνταν βρεφικό βλέµµα προς τον γονέα αµέσως 

µετά το βρεφικό βλέµµα προς την ξένη / ερευνήτρια.  

 Οι Dickstein & Parke βρήκαν ότι, συνολικά, η µητέρα και ο πατέρας 

χρησιµοποιήθηκαν εξίσου από τα αγόρια και τα κορίτσια ως στόχοι 

κοινωνικής αναφοράς. Ωστόσο, η συζυγική ικανοποίηση του πατέρα 

τροποποίησε σηµαντικά τη συγκεκριµένη βρεφική συµπεριφορά: τα βρέφη 

των λιγότερο ικανοποιηµένων από το γάµο πατέρων αναφέρθηκαν λιγότερο 

στον πατέρα τους από ό,τι τα βρέφη των πατέρων που δήλωναν 

ικανοποιηµένοι από τη συζυγική τους σχέση. Οι Dickstein & Parke, 

ερµηνεύοντας αυτό το εύρηµα, κάνουν λόγο για το εξής γεγονός: η πατρότητα 

έχει στενότερη σχέση µε την ποιότητα του συζυγικού δεσµού από ό,τι η 

µητρότητα και οι πατέρες,  οι οποίοι βιώνουν ένα δυστυχισµένο γάµο, 

παρέχουν στα βρέφη ανεπαρκή, ασαφή και διφορούµενη συναισθηµατική 

πληροφορία. Εποµένως, τα βρέφη των µη ικανοποιηµένων πατέρων δε 

βιώνουν τον πατέρα τους ως διαθέσιµη πηγή συναισθηµατικής 

πληροφόρησης και δε βασίζονται σε αυτόν, όταν βρεθούν σε µια συνθήκη 
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αβεβαιότητας. Η συζυγική ικανοποίηση των µητέρων δεν σχετίστηκε 

σηµαντικά µε την κοινωνική αναφορά των βρεφών προς αυτές. Ωστόσο, η 

µητέρα χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από τα βρέφη, ως στόχος κοινωνικής 

αναφοράς, στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η µητέρα δήλωνε ανικανοποίητη 

απο τη συζυγική σχέση σε αντίθεση µε τον πατέρα που δήλωνε 

ικανοποιηµένος. Οι Dickstein & Parke εικάζουν ότι η αυξηµένη ενασχόληση 

του βρέφους µε τη µητέρα αντανακλά τη µητρική αίσθηση ανταγωνισµού µε 

τον πατέρα ή/και την αµφιθυµία των συναισθηµάτων της στην οικογένεια. 

∆ηλαδή, τα µητρικά συναισθηµατικά σήµατα µπορεί να είναι ανακριβή ή 

ασαφή και, για το λόγο αυτό, να χρειάζονται αυξηµένη κοινωνική αναφορά 

από την πλευρά του βρέφους προκειµένου να νοηµατοδοτηθεί µια αβέβαιη 

κατάσταση. Τα δύο κύρια ευρήµατα της έρευνας των Dickstein & Parke 

τονίζουν την ευαισθησία του βρέφους στο συναισθηµατικό κλίµα της 

οικογένειας και τη σηµασία του συζυγικού δεσµού στην κατανόηση των 

κοινωνικοσυναισθηµατικών αλληλεπιδράσεων των γονέων-βρεφών.  

 

 

 Περίληψη 

 Η συµπερίληψη της διάστασης των συζυγικών σχέσεων 

(προγεννητικών και µεταγεννητικών) στην µελέτη των γονεϊκών 

αλληλεπιδράσεων µε το βρέφος εµπλουτίζει τα ευρήµατα σχετικά µε τη 

γονεϊκή και τη βρεφική συµπεριφορά. Ειδικότερα, µε τη συµπερίληψη αυτή 

διαπιστώνεται η αµφίδροµη φύση, η κυκλικότητα, µε άλλα λόγια, της 

κατεύθυνσης µε την οποία ασκούνται οι επιδράσεις µεταξύ των επιµέρους 

διαστάσεων των οικογενειακών σχέσεων και ο αντίκτυπος που φέρει η µία 

στην άλλη. Όπως φάνηκε, από τις παραπάνω έρευνες, ο πατρικός ρόλος, 

συγκριτικά µε τον µητρικό, είναι πιο συγχωνευµένος µε τον συζυγικό και, 

εποµένως, καθιστά την πατρική συµπεριφορά πιο ευάλωτη και πιο 

εκτεθειµένη στα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη συζυγική σχέση. 

Επιπλέον, το φύλο του βρέφους έχει ισχυρή συσχέτιση µε το φύλο του γονέα 

και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη µορφή που λαµβάνουν οι 

αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών, από τον πρώτο µόλις βρεφικό χρόνο.  
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3.2. Η τριάδα ως µονάδα παρατήρησης: τριαδικές αλληλεπιδράσεις, 
εντός και εκτός του οικογενειακού πλαισίου 
 Στο υποκεφάλαιο αυτό, γίνεται λόγος για µερικές από τις έρευνες 

εκείνες που έθεσαν ως βασικό τους στόχο την εύρεση οµοιοτήτων και 

διαφορών µεταξύ της δυαδικής και της τριαδικής επικοινωνίας, δηλαδή,  

µεταξύ της συµπεριφοράς που επιδεικνύουν οι επικοινωνούντες σύντροφοι σε 

δυαδικές και σε τριαδικές συνθήκες αλληλεπίδρασης. Η τριάδα, µε άλλα 

λόγια, στις έρευνες που θα αναφερθούν, ακόµα και αν δεν αποτελεί καθ' αυτή 

το θέµα προς διερεύνηση, γίνεται, ωστόσο, άµεσα αντιληπτή και 

προσλαµβάνει - τουλάχιστον, ως ένα σηµείο, όπως θα φανεί στο τρίτο 

υποκεφάλαιο- αυτοτελή διάσταση ως µονάδα παρατήρησης. 

 Το υποκεφάλαιο έχει χωριστεί σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος θα 

περιγραφούν έρευνες, οι οποίες έχουν µια βασική διαφορά από τις 

προαναφερθείσες: δεν συγκρίνουν, απλώς, τις επιµέρους δυάδες που 

απαρτίζουν την οικογενειακή τριάδα, αλλά, επιπλέον, παρατηρούν την 

επικοινωνούσα τριάδα καθ' αυτή, προκειµένου να εξάγουν συµπεράσµατα σε 
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σχέση µε µεταβλητές ποικίλου θεµατικού εύρους. Στο δεύτερο µέρος, θα 

περιγραφούν µελέτες, που διερεύνησαν την τριαδική αλληλεπίδραση, εντός 

του οικογενειακού πλαισίου, αλλά, χωρίς την πατρική παρουσία, δηλαδή, 

µεταξύ της µητέρας, του πρωτότοκου και του δευτερότοκου παιδιού. Τέλος, 

στο τρίτο µέρος, θα γίνει λόγος για την έρευνα των Nadel & Tremblay-Leveau 

(1995, 1996, 1999) όπου η τριαδική αλληλεπίδραση αποτελεί πειραµατική 

συνθήκη και λαµβάνει χώρα εκτός του οικογενειακού πλαισίου, προκειµένου 

να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις βρεφικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

 3.2.1. Παρατηρώντας την τριαδική αλληλεπίδραση I. : πατέρας, µητέρα 

και βρέφος 

 Το µέρος που ακολουθεί έχει χωριστεί σε τέσσερις επιµέρους ενότητες, 

σε κάθε µια από τις οποίες θα περιγραφούν έρευνες, που έθεσαν ως στόχο: 

1) τη σύγκριση δυαδικής και τριαδικής αλληλεπίδρασης και την αποτίµηση της 

µητρικής και της πατρικής παρουσίας στη βρεφική συµπεριφορά, 2) τη µελέτη 

της επίδρασης του φύλου στη γονεϊκή συµπεριφορά, 3) την εξέταση της 

µητρικής και της πατρικής λεκτικής επικοινωνίας µε το παιδί, και 4) την 

συσχέτιση γονεϊκών και συζυγικών σχέσεων. 

 

 3.2.1.1. Ο αντίκτυπος του "τρίτου" προσώπου 

 Σε τρεις έρευνες του Lamb (1976, 1977α, 1977β) βασικό θέµα ήταν η 

αλληλεπίδραση του πατέρα και της µητέρας µε το βρέφος κατά τον πρώτο και 

τον δεύτερο βρεφικό χρόνο. Ο Lamb (1976,1977α), έχοντας ως θεωρητικό και 

ερευνητικό σηµείο εκκίνησης τη θεωρία της προσκόλλησης, παρατηρεί την 

επικέντρωση των σχετικών ερευνών στη µητέρα και στη ξένη, την ανεπάρκεια 

δεδοµένων για τον πατέρα ως φιγούρα προσκόλλησης και την έλλειψη 

συνοχής στα ευρήµατα που σχετίζονται µε την βρεφική προτίµηση για τη 

µητέρα ή τον πατέρα. ∆ιακρίνει τις συµπεριφορές προσκόλλησης 

(attachment) από τις συµπεριφορές δεσµού (affiliative): οι πρώτες 

συµβαίνουν συχνότερα και περισσότερο µε τα πρόσωπα προσκόλλησης και 

είναι στενά συνδεδεµένες µε τη φυσική επαφή ή την επιθυµία για αυτή, ενώ οι 

δεύτερες (π.χ. χαµόγελο, φωνοποίηση),  παρόλο που µπορεί να βρίσκονται 

στην υπηρεσία των πρώτων, είναι ουσιώδεις στην αλληλεπίδραση των 
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βρεφών µε άτοµα, µε τα οποία έχουν φιλική επαφή, χωρίς να αποτελούν 

απαραίτητα φιγούρα προσκόλλησης. Ο Lamb (1976, 1977α), επίσης, κάνει 

λόγο για την επίδραση του άγχους στην εκδήλωση των βρεφικών 

προτιµήσεων για την µητέρα ή τον πατέρα και διαχωρίζει τις αγχωτικές και τις 

µη αγχωτικές καταστάσεις. Υποστηρίζει ότι οι µεν πρώτες εντατικοποιούν την 

εκδήλωση των συµπεριφορών προσκόλλησης από το βρέφος προς το γονέα 

που είναι παρών µε µια προτίµηση προς την µητέρα, όταν και οι δύο γονείς 

είναι παρόντες. Οι δεύτερες δεν είναι ενδεικτικές της βρεφικής προτίµησης για 

τον ένα ή τον άλλο γονέα ως προς την εκδήλωση των συµπεριφορών 

προσκόλλησης.  

 Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης, ο Lamb (1976) εξέτασε, σε 

εργαστηριακό περιβάλλον, αν ο παράγοντας του άγχους και η παρουσία ή 

απουσία του ενός γονέα επηρεάζει την συµπεριφορά προσκόλλησης και 

δεσµού σε βρέφη 12 µηνών. Επίσης, εξέτασε αν τα 12µηνα βρέφη 

αλληλεπιδρούν διαφορετικά µε τη µητέρα από ό,τι µε τον πατέρα ή αν 

εκδηλώνουν προτίµηση για κάποιον από τους δύο γονείς και αν η προτίµηση 

αυτή σχετίζεται µε τον παράγοντα του άγχους. Τέλος, εξέτασε αν και σε ποια 

έκταση η παρουσία του ενός γονέα επηρεάζει την αλληλεπίδραση του 

βρέφους µε τον άλλο.  

 Η παρατήρηση, στην παραπάνω έρευνα, έλαβε χώρα σε τέσσερα 

επεισόδια (τριαδικό παιχνίδι γονέων και βρέφους, δυαδικό παιχνίδι του 

βρέφους µε καθέναν από τους γονείς, πολυαδικό παιχνίδι µητέρας - πατέρα - 

βρέφους και ξένης/ερευνήτριας). Η έρευνα, συνοπτικά, δεν έδειξε εκδήλωση 

προτιµήσεων του βρέφους για τη µητέρα ή τον πατέρα ως προς την 

εκδήλωση των συµπεριφορών προσκόλλησης, αλλά ο πατέρας προτιµήθηκε 

για την εκδήλωση των βρεφικών συµπεριφορών δεσµού τόσο στα δυαδικά 

όσο και στα τριαδικά επεισόδια. Με την είσοδο της ξένης, που αποτέλεσε 

πηγή βρεφικού άγχους, τα βρέφη προτίµησαν τη µητρική παρουσία για την 

εκδήλωση των συµπεριφορών προσκόλλησης, γεγονός που δεν 

παρατηρήθηκε για τις συµπεριφορές δεσµού. 

 Συναφείς ήταν οι σκοποί της άλλης έρευνας του Lamb (1977α), όπου: 

1) εξετάστηκαν οι βρεφικές προτιµήσεις στην εκδήλωση των συµπεριφορών 

προσκόλλησης και δεσµού προς τη µητέρα, τον πατέρα ή µία άγνωστη 
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γυναίκα (ερευνήτρια / επισκέπτρια), 2) καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 

νατουραλιστικά και διαχρονικά δεδοµένα σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις 

γονέων και βρεφών από τον 7ο έως τον 13ο µήνα και 3) σκοποθετήθηκε η 

εύρεση ποιοτικών διαφορών µεταξύ των συµπεριφορών που επιδεικνύουν οι 

µητέρες και τα βρέφη και αυτών που επιδεικνύουν οι πατέρες και τα βρέφη.  

 Οι συνθήκες αλληλεπίδρασης βρίσκονταν εντός του πλαισίου της 

καθηµερινής ρουτίνας των γονέων και των βρεφών και ήταν ουσιαστικά 

πολυαδικές (µητέρα, πατέρας, βρέφος, ερευνήτρια). Η ερευνήτρια έπαιζε τον 

ρόλο της επισκέπτριας, αλληλεπιδρούσε εξίσου µε τους γονείς και το βρέφος 

και προσέφερε στο βρέφος την επιλογή της επικοινωνίας του µε τους γονείς ή 

µε ένα άγνωστο, ωστόσο επικοινωνιακό και συµµετοχικό, πρόσωπο. 

Συνοπτικά, βρέθηκε ότι µε την πάροδο της ηλικίας αυξήθηκαν οι 

παιγνιώδεις δραστηριότητες και, ιδιαίτερα, όσες διαµεσολαβούνταν από 

αντικείµενα, ενώ µειώθηκαν οι δραστηριότητες φυσικής επαφής. Με την 

αύξηση της ηλικίας µειώθηκαν οι περιπτώσεις εναγκαλισµού του βρέφους για 

το σκοπό της ανακούφισης και αυξήθηκαν για τον σκοπό της πειθαρχίας. Οι 

µητέρες έπαιρναν αγκαλιά το βρέφος περισσότερο για σκοπούς, που 

εξυπηρετούσαν τη φυσική του φροντίδα, ενώ οι πατέρες περισσότερο για 

τους σκοπούς του παιχνιδιού. Επίσης, τα βρέφη µεγαλώνοντας αύξαναν την 

εισαγωγή της δραστηριότητας, κατεύθυναν περισσότερες συµπεριφορές 

προς όλους τους ενήλικες, βρίσκονταν σε µεγαλύτερη απόσταση από αυτούς, 

χαµογελούσαν λιγότερο προς τη µητέρα και την επισκέπτρια και ήταν 

πιθανότερο να περιορίσουν τις συµπεριφορές προσκόλλησης αποκλειστικά 

προς τους γονείς τους, γεγονός, που δεν ίσχυσε για τις συµπεριφορές 

δεσµού. Οι συµπεριφορές δεσµού κατευθύνθηκαν περισσότερο προς τους 

πατέρες και την επισκέπτρια από ό,τι προς την µητέρα, σε όλο το ηλικιακό 

φάσµα (7ο-13ο µήνα). Στις παιγνιώδεις δραστηριότητες παρατηρήθηκαν 

πολύ λίγες διαφορές µεταξύ του παιχνιδιού της µητέρας και του πατέρα µε το 

βρέφος, αλλά ουσιώδεις διαφορές µεταξύ του γονεϊκού παιχνιδιού και του 

παιχνιδιού της επισκέπτριας µε το βρέφος. Στα παιχνίδια µε τους γονείς, τα 

βρέφη εκδήλωσαν θετικότερα συναισθήµατα από ό,τι στα παιχνίδια µε την 

επισκέπτρια. Στη διάρκεια του παιχνιδιού µε τον πατέρα, ωστόσο, 
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καταγράφηκε η θετικότερη διαβάθµιση της συναισθηµατικής εκδήλωσης από 

τα βρέφη.  

 Στόχοι της επόµενης έρευνας του Lamb (1977β) ήταν οι αναπτυξιακές 

αλλαγές των συµπεριφορών προσκόλλησης του βρέφους στη διάρκεια του 

2ου βρεφικού χρόνου, όπου έχει παρατηρηθεί µία διαδικασία αυξηµένης 

εξερεύνησης του περιβάλλοντος και "αποκόλλησης" από τις φιγούρες 

προσκόλλησης. Εξετάστηκε, επίσης, αν τα δίχρονα βρέφη εκδηλώνουν 

διαφορές στις προτιµήσεις τους για τη µητέρα ή τον πατέρα και σε ποιο 

βαθµό. Επιπλέον στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση της τριάδας 

πατέρα-µητέρας-βρέφους. Ειδικότερα, η διάκριση και η σύγκριση µεταξύ της 

επίδρασης του "ξένου" (stranger effect) και των αλλαγών, που παρουσιάζει η 

δυαδική αλληλεπίδραση ως απόρροια της παρουσίας του άλλου µέλους, το 

οποίο απαρτίζει την τριάδα (second-order effect). Ο Lamb (1977β) θέτει το 

ερώτηµα αν η επίδραση της παρουσίας του "τρίτου" µέλους της τριάδας 

περιορίζεται στην οικογενειακή τριάδα ή είναι παρόµοια και στις περιπτώσεις 

όπου στη δυαδική αλληλεπίδραση γονέα και βρέφους συµµετέχει ένας 

οποιοσδήποτε ενήλικας. Υποθέτει ότι και οι δύο επιδράσεις ενέχουν µία 

µείωση των συµπεριφορών δεσµού και, επιπλέον, ότι η επίδραση του "ξένου" 

επιφέρει την ενεργοποίηση των συµπεριφορών προσκόλλησης.   

 Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας αυτής (Lamb, 1977β) έγινε στο 

σπίτι των βρεφών και στο εργαστήριο, µε βρέφη ηλικίας 15, 18, 21 και 24 

µηνών. Η νατουραλιστική µεθοδολογία ήταν ίδια µε την προαναφερθείσα 

(Lamb, 1977α). Η παρατήρηση στο εργαστήριο µεθοδεύτηκε στα ακόλουθα 

επεισόδια αλληλεπίδρασης: 1) τριάδα µητέρας-πατέρα-βρέφους, 2) δυάδα 

µητέρας-βρέφους, 3) τριάδα µητέρας-βρέφους-άγνωστης/ερευνήτριας, 4) 

δυάδα πατέρα-βρέφους, 5) τριάδα πατέρα-βρέφους-άγνωστης/ερευνήτριας 

και 6) τριάδα µητέρας-πατέρα-βρέφους.  

 Τα αποτελέσµατα από τη νατουραλιστική παρατήρηση της παραπάνω 

έρευνας σχετικά µε την κατεύθυνση των βρεφικών συµπεριφορών 

προσκόλλησης και δεσµού βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά της µελέτης για 

τον πρώτο χρόνο (Lamb, 1977α). ∆ηλαδή, για τις συµπεριφορές 

προσκόλλησης προτιµήθηκαν οι γονείς από την άγνωστη και µάλιστα 

περισσότερο ο πατέρας, ενώ για τις συµπεριφορές δεσµού προτιµήθηκαν ο 
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πατέρας και η άγνωστη από τη µητέρα. Τα αποτελέσµατα από την 

παρατήρηση των επεισοδίων στο εργαστήριο δεν έδειξαν, ωστόσο, 

σηµαντικές διαφορές στη βρεφική προτίµηση µεταξύ της µητέρας και του 

πατέρα ως προς την εκδήλωση συµπεριφορών προσκόλλησης και δεσµού. 

Με την αύξηση της βρεφικής ηλικίας, αυξήθηκαν το βρεφικό γέλιο και η 

φωνοποίηση προς τους ενήλικες, ενώ µειώθηκε η συµπεριφορά 

προσέγγισης. Επιπλέον, στη νατουραλιστική παρατήρηση, βρέθηκαν 

διαφορές κατά φύλο: τα κορίτσια παρέµεναν σε µεγαλύτερη εγγύτητα µε τους 

γονείς, άγγιζαν περισσότερο τους γονείς και γκρίνιαζαν περισσότερο στις 

µητέρες τους από ό,τι τα αγόρια. Τα αγόρια πλησίαζαν αλλά και 

αποµακρύνονταν από τους γονείς τους περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια, 

ενώ βρίσκονταν σε µεγαλύτερη εγγύτητα και γκρίνιαζαν περισσότερο µε τους 

πατέρες από ό,τι µε τις µητέρες τους. Στις αλληλεπιδράσεις µε τα αγόρια 

καταγράφηκε περισσότερη λεκτική επαφή και οι πατέρες ήταν πιο ενεργητικοί 

από τις µητέρες, όταν αλληλεπιδρούσαν µε τους γιους τους. Στην 

παρατήρηση των επεισοδίων στο εργαστήριο βρέθηκαν, επίσης, διαφορές 

κατά φύλο: οι γονείς φωνοποιούσαν περισσότερο στα επεισόδια µε τα 

κορίτσια και τα κορίτσια ήταν πιθανότερο από ό,τι τα αγόρια να κατευθύνουν 

τις συµπεριφορές δεσµού προς τους δύο γονείς, χωρίς ειδική προτίµηση στον 

πατέρα. Αναφορικά µε την επίδραση της παρουσίας του "τρίτου" προσώπου 

της οικογενειακής τριάδας, βρέθηκε ότι οι γονείς και τα βρέφη 

αλληλεπιδρούσαν περισσότερο στα δυαδικά επεισόδια (βλ. παραπάνω 

επεισόδιο 2&4) από ό,τι στα τριαδικά (βλ. παραπάνω επεισόδιο 1&6). Το ίδιο 

ίσχυσε και όταν συγκρίθηκαν τα δυαδικά επεισόδια (2&4) µε τα τριαδικά 

επεισόδια, όπου το τρίτο άτοµο ήταν η ερευνήτρια (βλ. παραπάνω επεισόδιο 

3&5). Συγκεκριµένα, στα δυαδικά επεισόδια καταγράφηκαν περισσότερες 

φωνοποιήσεις, χαµόγελο και βλεµµατική επαφή από ό,τι στα τριαδικά. 

Αναφορικά µε τη σύγκριση των τριαδικών επεισοδίων (1&6 µε 3&5) βρέθηκε 

ότι, τα βρέφη χαµογελούσαν περισσότερο και προς τους δύο γονείς στα 

επεισόδια όπου το τρίτο άτοµο ήταν ένας από τους γονείς από ό,τι στα 

τριαδικά επεισόδια, όπου το τρίτο άτοµο ήταν η ερευνήτρια. Αντίθετα το 

βρεφικό γέλιο και η επίδειξη ή προσφορά αντικειµένου παρουσιάστηκαν 

περισσότερο στα τριαδικά επεισόδια,όπου το τρίτο άτοµο ήταν η ερευνήτρια. 
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Επιπλέον, η παρουσία της ερευνήτριας εντατικοποίησε τις βρεφικές 

συµπεριφορές προσκόλλησης µε παρόµοιο τρόπο και προς τους δύο γονείς. 

Οι γονείς, τέλος, φωνοποιούσαν περισσότερο προς το βρέφος τους στην 

παρουσία της ερευνήτριας από ό,τι στην παρουσία του/της συζύγου τους.  

 Τα παραπάνω ευρήµατα (Lamb, 1976, 1977α& β): 1) τονίζουν την 

πατρική παρουσία και την αναδεικνύουν ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα 

απλό µητρικό υποκατάστατο, 2) υπογραµµίζουν τη διαφορετικότητα της 

µητέρας και του πατέρα, αλλά και τη βρεφική αντιληπτική και συµπεριφορική 

ικανότητα διάκρισής της και 3) επισηµαίνουν την ανάγκη θεώρησης 

οικολογικών παραµέτρων και εξωδυαδικών παραγόντων στην µελέτη της 

βρεφικής κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης.  

 Η Clarke-Stewart (1978) συνοψίζει την προβληµατική της έρευνας της 

αναφερόµενη σε δύο βασικούς ερευνητικούς άξονες της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας: εκείνον που στόχο έχει να επιδείξει πόσο ενεργά εµπλέκεται ο 

πατέρας µε το βρέφος και εκείνον που σκοποθετεί την έρευνα των διαφορών 

µεταξύ της µητέρας και του πατέρα. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών 

οδηγούν στα συµπεράσµατα ότι ο πατέρας είναι εξίσου ενεργός και στοργικός 

µε τη µητέρα, εφόσον του δίνεται η δυνατότητα να το επιδείξει και ότι ο 

πατέρας και η µητέρα διαφέρουν, όπως, επίσης, διαφέρουν και οι βρεφικές 

αντιδράσεις προς τη µητρική και την πατρική συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό 

καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της κατεύθυνσης των 

επιδράσεων του ενός συντρόφου στον άλλο, εντός του οικογενειακού 

τριαδικού συστήµατος.  

 Η Clarke-Stewart στην έρευνα της, έθεσε τους εξής σκοπούς: 1) την 

εξέταση των σχέσεων µεταξύ των συµπεριφορών της µητέρας και του 

βρέφους, του πατέρα και του βρέφους και της µητέρας και του πατέρα, 2) την 

καταγραφή δεδοµένων για τις διαφορές στις βρεφικές συµπεριφορές 

προσκόλλησης και δεσµού προς την µητέρα και τον πατέρα, 3) τις διαφορές 

µεταξύ των µητρικών και των πατρικών στάσεων προς το βρέφος και των 

αλληλεπιδράσεων µε αυτό και 4) την ανάπτυξη στο χρόνο των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ του πατέρα, της µητέρας και του βρέφους.  

 Η συλλογή των δεδοµένων της παραπάνω έρευνας έλαβε χώρα στο 

σπίτι των υποκειµένων και ήταν διαχρονική.   Αφορούσε σε βρέφη και νήπια 
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ηλικίας 15, 20 και 30 µηνών και πραγµατοποιήθηκε µε πέντε διαφορετικούς 

τρόπους: µη δοµηµένη νατουραλιστική παρατήρηση, παρατήρηση σε 

ηµιδοµηµένες συνθήκες, καθηµερινή µητρική καταγραφή συµπεριφορών, 

ερωτηµατολόγια στάσεων των γονέων και χορήγηση δοκιµασιών κινητικής, 

κοινωνικής και νοητικής ανάπτυξης στα βρέφη (Bayley's, MCDI).  

 Στην παραπάνω έρευνα, αναφορικά µε τη βρεφική συµπεριφορά προς 

την µητέρα και τον πατέρα, δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στη 

συµπεριφορά προσκόλλησης και στη συχνότητα των συµπεριφορών δεσµού 

(χαµόγελο, φωνοποίηση, παιχνίδι). Ωστόσο, τα βρέφη,  κατά τον 20ο µήνα, 

ήταν περισσότερο αποκριτικά στο παιχνίδι που εισήγαγαν οι πατέρες από ό,τι 

στο παιχνίδι που εισήγαγαν οι µητέρες. Η βρεφική αποκριτικότητα στην 

πατρική εισαγωγή παιγνιωδών δραστηριοτήτων αυξήθηκε στη διάρκεια του 

30ου µήνα, κατά τα τριαδικά παιχνίδια.  

 Αναφορικά µε τις διαφορές µεταξύ της µητέρας και του πατέρα 

βρέθηκε ότι οι µητέρες, συνολικά, είχαν περισσότερες αλληλεπιδράσεις µε το 

παιδί και, επίσης, αναλάµβαναν περισσότερο τις καθηµερινές δραστηριότητες 

της βασικής φροντίδας του.  Μεταξύ των µητρικών και των πατρικών 

αλληλεπιδράσεων µε το παιδί,  βρέθηκαν οµοιότητες στη συχνότητα του 

φυσικού παιχνιδιού, στην ποιότητα της φυσικής-κοινωνικής διέγερσης του 

παιδιού από τους γονείς και στην αναλογία µεταξύ της παιγνιώδους και της 

µη παιγνιώδους αλληλεπίδρασης µαζί του. Οι γονείς, ωστόσο,  παρουσίασαν 

ποιοτικές διαφορές, στη διάρκεια του παιχνιδιού µε τα παιδιά: τα πατρικά 

παιχνίδια ήταν µικρότερης διάρκειας και ήταν κυρίως φυσικά, ενώ  

διαµεσολαβούνταν από αντικείµενα σε µικρότερο βαθµό από ό,τι τα παιχνίδια 

των µητέρων, στα οποία παρατηρήθηκαν περισσότερες διανοητικές 

δραστηριότητες µε τη βοήθεια αντικειµένων. Στο τριαδικό παιχνίδι, οι πατέρες 

ενεπλάκησαν περισσότερο από τις µητέρες: επιβράβευαν περισσότερο το 

παιδί και επέδειξαν µεγαλύτερη ικανότητα στο να το απασχολούν µε την 

παιγνιώδη δραστηριότητα. 

 Τα δεδοµένα από την καθηµερινή µητρική καταγραφή δείχνουν ότι, µε 

την πάροδο της ηλικίας του παιδιού, αυξάνεται και ο ρόλος του πατέρα ως 

συντρόφου στο παιχνίδι: τον 15ο µήνα οι µητέρες παίζουν περισσότερο από 

ό,τι οι πατέρες, τον 20ο µήνα οι γονείς παίζουν χωρίς σηµαντική ποσοτική 
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διαφορά, ενώ τον 30ο µήνα ο πατέρας παίζει περισσότερο από τη µητέρα. 

Συγχρόνως, καθώς ο πατέρας γίνεται πιο συχνός συµπαίκτης, µειώνεται ο 

ρόλος της µητέρας στην παροχή βασικής φροντίδας στο παιδί και, εποµένως, 

αµβλύνονται οι διαφορές των γονέων ως προς αυτή τη διάσταση. Επιπλέον, 

δε βρέθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των µητρικών και των 

πατρικών στάσεων απέναντι στο παιδί. 

 Η πατρική παρουσία φαίνεται ότι άσκησε σηµαντική επίδραση, 

ποσοτική και ποιοτική, στη δυαδική επικοινωνία της µητέρας και του βρέφους. 

Στη διάρκεια της φυσικής αλληλεπίδρασης µητέρας - βρέφους, όταν ο 

πατέρας βρισκόταν στο σπίτι, καταγράφηκε σηµαντικά λιγότερη θετική και 

αποκριτική λεκτική επαφή από την πλευρά της µητέρας προς το βρέφος. Στις 

περιπτώσεις µάλιστα που ο πατέρας βρισκόταν στο ίδιο δωµάτιο µε την 

µητέρα, σηµειώθηκε µικρότερη συχνότητα µητρικής λεκτικής, παιγνιώδους και 

αποκριτικής συµπεριφοράς. Η ίδια επίδραση καταγράφηκε, επίσης, στη 

διάρκεια της εξέτασης του παιχνιδιού κατά τον 30ο µήνα. Το δυαδικό παιχνίδι 

της µητέρας µε το βρέφος, συγκρινόµενο µε το µητρικό παιχνίδι στην τριαδική 

συνθήκη, είχε σε όλα τα είδη της συµπεριφοράς µεγαλύτερες συχνότητες. ∆ε 

βρέθηκε αντίστοιχη επίδραση της πατρικής παρουσίας στη συµπεριφορά του 

παιδιού προς την µητέρα.  

 Η Clarke-Stewart συζητώντας τα ευρήµατα της έρευνάς της, καταλήγει 

στα εξής βασικά συµπεράσµατα: 1) ότι η συµπεριφορά προσκόλλησης του 

παιδιού προς την µητέρα και τον πατέρα είναι, σε µεγάλο βαθµό, ίδια, 2) ότι 

οι διαφορές στις συµπεριφορές δεσµού του παιδιού προς τους γονείς δεν 

αντανακλούν µια προτίµηση στα πρόσωπα καθ'αυτά, αλλά είναι πιθανότερο 

να αποτελούν απόρροια της λειτουργίας των γονεϊκών συµπεριφορών προς 

αυτό και ειδικότερα των τύπων του παιχνιδιού, που οι γονείς επιλέγουν να 

παίξουν, 3) ότι οι διαφορές, οι οποίες παρατηρήθηκαν µεταξύ της δυαδικής 

και της τριαδικής συνθήκης, είναι δυνατό να ερµηνευθούν ποσοτικά από το 

γεγονός ότι η µητέρα, όταν ο πατέρας είναι παρών, συγκεντρώνει την 

προσοχή της στη συµπεριφορά του, και ποιοτικά από την τάση της µητέρας 

να παραχωρεί στον πατέρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τριαδική 

αλληλεπίδραση και 4) ότι η επίδραση του πατέρα στην παιδική ανάπτυξη 

είναι µάλλον έµµεση και διαµεσολαβείται από την µητέρα η οποία επιδρά 
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άµεσα, γεγονός που  οδηγεί στην υπόθεση µίας τριαδικής αλυσίδας 

επίδρασης στην οικογένεια (από τη µητέρα στο παιδί, από το παιδί στον 

πατέρα και από τον πατέρα στην µητέρα).  

 Ο Belsky (1979) διατήρησε, σε ένα µεγάλο µέρος, τη θεµατική των 

προαναφερθέντων ερευνών και µε την έρευνα του σκόπευσε στην απάντηση 

των εξής ερωτηµάτων: 1) διαφέρουν η µητέρα και ο πατέρας στους τρόπους 

που παίζουν και στους λόγους, για τους οποίους έχουν σωµατική επαφή µε 

το βρέφος τους, στις καθηµερινές τους ρουτίνες; 2) µειώνει η παρουσία του 

ενός γονέα τη γενική ενασχόληση του άλλου µε το βρέφος; 3) η βρεφική 

συµπεριφορά είναι επιρρεπής στις επιδράσεις της παρουσίας του "τρίτου" 

προσώπου της οικογενειακής τριάδας; και 4) προτιµούν τα βρέφη, στη 

διάρκεια του 2ου έτους, να αλληλεπιδρούν µε έναν από τους δύο γονείς; 

 Η µελέτη έγινε νατουραλιστικά σε γονείς και βρέφη 15 µηνών,  σε 

συνθήκες δυαδικές (µητέρα-βρέφος µε τον πατέρα απόντα και πατέρας-

βρέφος µε την µητέρα απούσα) και τριαδικές (µητέρα-πατέρας-βρέφος). 

 Τα ευρήµατα της έρευνας του Belsky (1979) δεν έδειξαν σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στη µητρική και την πατρική συµπεριφορά προς το 

βρέφος στο παιχνίδι. ∆ιαφορές βρέθηκαν µόνο ως προς την παροχή βασικής 

φροντίδας και την συµπεριφορά διέγερσης του βρέφους, στις οποίες υπερείχε 

η µητέρα. Και στους δύο γονείς παρατηρήθηκε συχνότερα η σωµατική 

εκδήλωση του θετικού συναισθήµατος (αγκαλιά, φιλί) προς τα βρέφη του 

ίδιου φύλου µε το δικό τους. Στην συµπεριφορά αυτή η µητέρα υπερείχε του 

πατέρα στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις, ενώ ο πατέρας υπερείχε της µητέρας 

στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις.  Αναφορικά µε τη σύγκριση µεταξύ των 

δυαδικών και των τριαδικών αλληλεπιδράσεων, βρέθηκε ότι, στη διάρκεια των 

δυαδικών, οι γονείς ήταν πιο δραστήριοι µε το βρέφος τους από ό,τι στη 

διάρκεια των τριαδικών, παρόλο που η συµπεριφορά της προσοχής απέναντι 

στο βρέφος διατηρήθηκε γενικά στο ίδιο επίπεδο και στα δύο είδη 

αλληλεπίδρασης.  

 Τα ευρήµατα της έρευνας του Belsky, αναφορικά µε τη βρεφική 

συµπεριφορά, δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές κατά το φύλο και κατά το 

είδος της αλληλεπίδρασης στις εξής συµπεριφορές: παιχνίδι µε αντικείµενα, 

εξερεύνηση αντικειµένων, εκδήλωση ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας και 
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φωνοποίηση µη κατευθυνόµενη προς τον γονέα.  Αντίθετα, βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στην κίνηση προσέγγισης του γονέα, στην επίδειξη ή 

στην προσφορά αντικειµένου και στη φωνοποίηση προς τον γονέα. Οι 

συµπεριφορές αυτές ήταν συχνότερες στη διάρκεια των δυαδικών 

αλληλεπιδράσεων και, επιπλέον, υπήρξε η τάση να συµβαίνουν περισσότερο 

στις αλληλεπιδράσεις µε τον πατέρα και µάλιστα από τα αγόρια.  

 Ο Belsky, ερµηνεύοντας τα παραπάνω ευρήµατα, υποστηρίζει ότι η 

παρατηρούµενη προτίµηση των βρεφών για τον πατέρα δεν είναι ενδεικτική 

κάποιας ειδικής ψυχολογικής διάθεσης ή τάσης. Ενδεχοµένως, αποτελεί τη 

συµπεριφορική αντίδραση του βρέφους στη διαφορετικότητα της γονεϊκής 

συµπεριφοράς. Αποδίδει τις επιδράσεις της παρουσίας του "τρίτου" 

προσώπου στην τάση των γονέων να µοιράζονται τις ευθύνες τους απέναντι 

στο βρέφος, εφόσον τους δίνεται η δυνατότητα να βρίσκονται και οι δύο µαζί 

µε αυτό. Επίσης, οι επιδράσεις αυτές αποδίδονται στην ευκαιρία που 

προσφέρει η τριαδική συνθήκη αλληλεπίδρασης για επικοινωνία, όχι µόνο 

µεταξύ των γονέων και του βρέφους, αλλά και µεταξύ των συζύγων. 

 Οι Hirshberg & Svejda (1990), προκειµένου να ελέγξουν και να 

εκτιµήσουν την "µητροκεντρική" προκατάληψη στη σκέψη και την έρευνα για 

τη βρεφική ανάπτυξη, εξέτασαν την ύπαρξη ή όχι της πρωταρχικότητας της 

µητέρας ως στόχο της κοινωνικής αναφοράς των βρεφών. Συγκεκριµένα, 

έκαναν σύγκριση της κοινωνικής αναφοράς του βρέφους στη µητέρα και στον 

πατέρα, σε τρεις περιπτώσεις: 1) όταν και οι δύο γονείς ήταν διαθέσιµοι, αλλά 

διατηρούσαν συναισθηµατικά ουδέτερη έκφραση, για να µην επηρεάζουν την 

τρέχουσα βρεφική παράκληση για συναισθηµατική πληροφόρηση, 2) όταν 

µόνο ο ένας γονέας ήταν διαθέσιµος- ένας από τους δύο, κάθε φορά- και 

έδινε είτε ένα ευχάριστο (χαρά), είτε ένα δυσάρεστο (φόβος) συναισθηµατικό 

σήµα, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση της λήψης σηµάτων και των δύο 

γονέων από το βρέφος και της αντίδρασης του σε αυτά και 3) όταν και οι δύο 

γονείς ήταν διαθέσιµοι, αλλά παρείχαν στο βρέφος αντικρουόµενα 

συναισθηµατικά σήµατα (ο ένας χαρά και ο άλλος φόβο), για να µπορεί να 

εκτιµηθεί η βρεφική αντίδραση συγχρόνως προς την µητέρα και τον πατέρα. 

 Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη στο εργαστήριο µε γονείς και τα 

δωδεκάµηνα βρέφη τους.  Η πειραµατική διαδικασία χωρίστηκε σε πέντε 
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επεισόδια, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Στο βρέφος 

και στους γονείς παρουσιάζονταν πέντε ερεθίσµατα (παιχνίδια), τα οποία 

συνοδεύονταν από ένα συγκεκριµένο ηχητικό σήµα (είτε ευχάριστο, είτε 

δυσάρεστο). Οι γονείς, αντίστοιχα, έδιναν στο βρέφος το ευχάριστο ή 

δυσάρεστο συναισθηµατικό σήµα φωνητικά και φυσιογνωµικά. Η βρεφική 

αντίδραση στα συναισθηµατικά σήµατα της µητέρας και του πατέρα 

συγκρίθηκε στις εξής τρεις διαστάσεις: 1) αναζήτηση των γονεϊκών σηµάτων, 

2) συναισθηµατική αντίδραση στα γονεϊκά σήµατα και 3) συµπεριφορική 

αυτορύθµιση µε βάση τα γονεϊκά σήµατα. 

 Η έρευνα των Hirshberg & Svejda (1990), σχετικά µε την αναζήτηση 

των γονεϊκών σηµάτων, έδειξε ότι στην περίπτωση που και οι δύο γονείς ήταν 

διαθέσιµοι, αλλά παρείχαν στο βρέφος ουδέτερο συναισθηµατικό σήµα, τα 

βρέφη είχαν συνολικά µεγαλύτερη βλεµµατική επαφή µε τις µητέρες. Στις 

υπόλοιπες συνθήκες παροχής συναισθηµατικών σηµάτων δεν βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στη βρεφική αναζήτηση των σηµάτων αυτών. 

 Στις συνθήκες, στις οποίες µόνο ο ένας γονέας ήταν διαθέσιµος, 

βρέθηκε ότι η βρεφική εκδήλωση θετικού συναισθήµατος ήταν σηµαντικά 

συχνότερη στο θετικό γονεϊκό συναισθηµατικό σήµα από ό,τι στο αρνητικό και 

δεν παρουσίασε διαφορές κατά το φύλο του γονέα. Επίσης,  τα βρέφη 

επέδειξαν µεγαλύτερη σταθερότητα στη συναισθηµατική τους αντίδραση, 

όταν οι πατέρες παρείχαν το σήµα. Ειδικότερα, τα αγόρια επέδειξαν 

µεγαλύτερη σταθερότητα στην αντίδραση τους προς το δυσάρεστο 

συναισθηµατικό σήµα από ό,τι στο ευχάριστο. Στα κορίτσια ίσχυσε το 

αντίστροφο: επέδειξαν µεγαλύτερη σταθερότητα στην αντίδραση τους προς 

το ευχάριστο συναισθηµατικό σήµα από ό,τι προς το δυσάρεστο. Στη 

συνθήκη παροχής αντικρουόµενων συναισθηµατικών σηµάτων συγχρόνως 

από τους δύο γονείς δεν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ της βρεφικής 

συναισθηµατικής αντίδρασης στο µητρικό και στο πατρικό σήµα - µε άλλα 

λόγια, δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στην ταύτιση του βρεφικού 

συναισθήµατος µε το µητρικό ή το πατρικό σήµα.   

 Αναφορικά µε τη συµπεριφορική αυτορύθµιση µε βάση τα γονεϊκά 

συναισθηµατικά σήµατα,  βρέθηκε ότι στις συνθήκες, στις οποίες µόνο ο ένας 

γονέας ήταν διαθέσιµος και παρείχε δυσάρεστο συναισθηµατικό σήµα, η 



 174

βλεµµατική επαφή του βρέφους µε τον γονέα ήταν µεγαλύτερης διάρκειας και 

η εγγύτητα του βρέφους µε το ερέθισµα-παιχνίδι ήταν µικρότερη συγκριτικά 

µε τις συνθήκες, όπου το γονεϊκό σήµα ήταν ευχάριστο. Στη συνθήκη 

παροχής αντικρουόµενων συναισθηµατικών σηµάτων συγχρόνως από τους 

δύο γονείς, τα βρέφη είχαν µεγαλύτερη βλεµµατική επαφή µε τον γονέα που 

παρείχε το δυσάρεστο συναισθηµατικό σήµα. 

 Τέλος, στην έρευνα των Hirshberg & Svejda, αναφορικά µε τη βρεφική 

συµπεριφορά προσέγγισης των γονέων, σηµειώθηκε αυξηµένη προτίµηση για 

τη µητέρα σε σχέση µε τον πατέρα,  στη  συνθήκη ταυτόχρονης παροχής 

αντικρουόµενων γονεϊκών σηµάτων. Επιπλέον, στην παραπάνω συνθήκη,  η 

προσέγγιση της µητέρας από το βρέφος ήταν µεγαλύτερη, όταν παρείχε 

ευχάριστο συναισθηµατικό σήµα από ό,τι στη διάρκεια παροχής δυσάρεστου 

συναισθηµατικού σήµατος. Η προσέγγιση του πατέρα από το βρέφος, 

αντίθετα, ήταν µεγαλύτερη, όταν παρείχε δυσάρεστο συναισθηµατικό σήµα 

από ό,τι στη διάρκεια παροχής ευχάριστου συναισθηµατικού σήµατος. 

 Οι Hirshberg & Svejda συζητούν τα παραπάνω ευρήµατα και 

συµπεραίνουν ότι, δεδοµένης της απουσίας σηµαντικών διαφορών στη 

βρεφική παράκληση για συναισθηµατική πληροφόρηση µεταξύ της µητρικής 

και της πατρικής συναισθηµατικής σηµατοδότησης, στη βρεφική 

συναισθηµατική συνήχηση των γονεϊκών σηµάτων και στη συµπεριφορική 

αυτορύθµιση του βρέφους µε βάση τα σήµατα αυτά, και οι δύο γονείς είναι 

σηµαντικές πηγές συναισθηµατικής καθοδήγησης και επηρεασµού του 

βρέφους, σε συνθήκες αβεβαιότητας. Επίσης, ότι τα βρέφη είναι, εξίσου, 

αποκριτικά στους δύο γονείς, σε συµπεριφορικό και συναισθηµατικό επίπεδο. 

Παράλληλα, η προτιµησιακή αναζήτηση εγγύτητας µε την µητέρα, σε 

συνδυασµό µε την µη προτιµησιακή στάση απέναντι στα µητρικά και στα 

πατρικά σήµατα, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας (παροχή 

αντικρουόµενων σηµάτων),  είναι ενδεικτική της βρεφικής ικανότητας για  

διάκριση µεταξύ της ανακουφιστικής/παρηγορητικής και της 

κοινωνικής/επικοινωνιακής γονεϊκής λειτουργίας και για τη διαφορική τους 

χρήση, όταν αυτό είναι αναγκαίο.  

 Ο Hirshberg (1990) εµµένει σε ένα από τα ευρήµατα της παραπάνω 

έρευνας, στο γεγονός, δηλαδή, ότι τα βρέφη, στη συνθήκη, όπου δέχονται 
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αντικρουόµενα συναισθηµατικά σήµατα συγχρόνως από τους δύο γονείς 

(χαρά από τον ένα και φόβο από τον άλλον),  φαίνεται να καταγράφουν και να 

αντιδρούν και στα δύο, χωρίς να προσανατολίζονται αποκλειστικά στο σήµα 

του ενός γονέα προκειµένου να αποφύγουν τη συναισθηµατική σύγκρουση.  

Ο Hirshberg διευρύνει την ανάλυση των δεδοµένων της προαναφερθείσας 

έρευνας (Hirshberg & Svejda, 1990), µε σκοπό τον περαιτέρω έλεγχο των 

ακόλουθων υποθέσεων: 1) ότι τα βρέφη δεν "επιλέγουν" απλώς το µητρικό 

σήµα, εξαιτίας του πρωταρχικού συναισθηµατικού δεσµού τους µε την 

µητέρα, αλλά αναζητούν σήµατα και από τους δύο γονείς και αντιδρούν 

συναισθηµατικά στα σήµατα αυτά, βιώνοντας µια κατάσταση 

συναισθηµατικής σύγκρουσης και 2) ότι η κατάσταση αυτή προξενεί 

αξιοσηµείωτη δυσθυµία που οδηγεί στη µείωση της εξερευνητικής 

συµπεριφοράς και στην αύξηση των συµπεριφορών αναχαίτισης ακόµα και σε 

σχέση µε τη συνθήκη, όπου το συναισθηµατικό σήµα είναι δυσάρεστο 

(φόβος), αλλά παρέχεται αποκλειστικά και από τον ένα µόνο γονέα. 

 Στην ανάλυση του Hirshberg µετρήθηκε η επίδραση της συνθήκης των 

ταυτόχρονων αντικρουόµενων γονεϊκών σηµάτων στη συναισθηµατική 

αντίδραση του βρέφους και στη βρεφική εξερεύνηση του ερεθίσµατος-

παιχνιδιού µέσω της σύγκρισής της µε τις συνθήκες, όπου ο ένας γονέας 

κάθε φορά παρείχε το συναισθηµατικό σήµα είτε της χαράς, είτε του φόβου. 

Τα ευρήµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η εκδήλωση αρνητικού συναισθήµατος 

ήταν περισσότερη και η προσέγγιση του ερεθίσµατος-παιχνιδιού λιγότερη στη 

συνθήκη παροχής των αντικρουόµενων σηµάτων από ό,τι στη συνθήκη 

παροχής µόνο του δυσάρεστου ή του ευχάριστου σήµατος. Επιπλέον, στη 

συνθήκη παροχής των αντικρουόµενων σηµάτων, παράλληλα µε την 

εκδήλωση δυσθυµίας και συµπεριφοράς αναχαίτισης, παρατηρήθηκε στα 

βρέφη µια σειρά συµπεριφορών, όπως: ταραγµένο πιπίλισµα, εµφανής 

αποφευκτική συµπεριφορά, λίκνισµα, ανολοκλήρωτες κινήσεις, άσκοπη ή 

αποπροσανατολισµένη συµπεριφορά και παρατεταµένες περίοδοι έντονα 

αναχαιτισµένης κίνησης, συνοδευόµενες από επίπεδο συναίσθηµα και 

εξαιρετικά παροδικά χαµόγελα, τα οποία δε συνοδεύονταν από καµία άλλη 

ένδειξη θετικού συναισθήµατος.  
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 Ο Hirshberg (1990) τονίζει την κλινική χρησιµότητα και εφαρµογή των 

παραπάνω ευρηµάτων, την ανάγκη της περαιτέρω µελέτης τους και την 

αναπτυξιακή τους προοπτική αναφορικά µε τις βρεφικές ικανότητες και 

στρατηγικές αντιµετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων.  

 

 Περίληψη 

 Οι παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι : 1) ο πατέρας, όπως και η µητέρα, 

αποτελεί µια ισχυρή φιγούρα προσκόλλησης για τα βρέφη και, επιπλέον, έναν 

ιδιαίτερα ευχάριστο σύντροφο στο παιχνίδι, 2) τα βρέφη αντιλαµβάνονται τις 

διαφορές που εκδηλώνονται µεταξύ της µητρικής και της πατρικής 

συµπεριφοράς και προσαρµόζονται συµπεριφορικά σύµφωνα µε τις διαφορές 

αυτές, και 3)  οι δύο γονείς προτιµώνται εξίσου από τα βρέφη ως αξιόπιστες 

πηγές κοινωνικής και συναισθηµατικής πληροφόρησης, και µάλιστα σε 

τριαδικές συνθήκες, ταυτόχρονης γονεϊκής παροχής συναισθηµατικών 

σηµάτων. Η µελέτη της ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης των τριών µελών της 

οικογένειας υπογραµµίζει τη σηµασία που διαδραµατίζουν οι οικολογικοί, 

εξωδυαδικοί παράγοντες στις µορφές που λαµβάνει η αλληλεπίδραση αυτή. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών, η δυαδική 

αλληλεπίδραση διαφέρει σηµαντικά από την τριαδική. Πιο ειδικά, το κυριότερο 

και συχνότερο εύρηµα είναι ότι στην τριαδική αλληλεπίδραση παρατηρείται 

µείωση στη συχνότητα των επικοινωνιακών συµπεριφορών των συντρόφων.  

 

 3.2.1.2. Η επίδραση του φύλου 

 Οι Smith & Daglish (1977) ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα των διαφορών 

κατά φύλο στη γονεϊκή και στη βρεφική συµπεριφορά, σε νατουραλιστικό 

περιβάλλον. Τα ερωτήµατα, που έθεσαν, ήταν τα εξής: 1) ποις διαφορές κατά 

ηλικία και φύλο είναι παρατηρήσιµες στη συµπεριφορά 12µηνων και 24µηνων 

βρεφών; 2) ποιες διαφορές είναι παρατηρήσιµες στη συµπεριφορά των 

πατέρων και των µητέρων προς τα αγόρια και τα κορίτσια; 3) ποιες 

συµπεριφορές κρίνουν οι γονείς ως τυπικά θηλυκές ή αρσενικές ; 4) υπάρχει 

αύξηση των διαφορών κατά φύλο, µε την αύξηση της ηλικίας; 5) οι γονεϊκές 

κρίσεις για τις τυπικές κατά φύλο συµπεριφορές συµβαδίζουν µε τις 

συµπεριφορές των ίδιων και των παιδιών τους; 
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 Η µεθοδολογία των Smith & Daglish περιλάµβανε νατουραλιστική 

παρατήρηση γονέων και βρεφών ηλικίας 12 και 24 µηνών, και χορήγηση 

ερωτηµατολογίων στους γονείς. Η παρατήρηση έλαβε χώρα σε δύο 

επισκέψεις: στη µια ήταν παρόντες µόνο η µητέρα και το παιδί, ενώ στην άλλη 

ήταν παρόντες το παιδί και οι δύο γονείς του. 

 Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα 

βρέφη µιλούσαν περισσότερο στους γονείς τους ή στον εαυτό τους, κοίταγαν 

βιβλία ή άκουγαν ιστορίες που τους έλεγαν οι γονείς. Τα µικρότερα παιδιά 

χειρίζονταν µικρά αντικείµενα και έπαιζαν µε µπάλα περισσότερο από τα 

µεγαλύτερα παιδιά. Αναφορικά µε τις διαφορές κατά φύλο, βρέθηκε ότι τα 

αγόρια, µε µεγαλύτερη συχνότητα  από τα κορίτσια, έπαιζαν µε µεταφορικά 

παιχνίδια και αναλάµβαναν τα ενεργητικά και τα "απαγορευµένα" παιχνίδια. 

Τα κορίτσια έπαιζαν συχνότερα µε κούκλες και µε λούτρινα (χνουδωτά) 

παιχνίδια από ό,τι τα αγόρια. Ειδικότερα, τα κορίτσια της µικρότερης ηλικίας 

έπαιζαν συχνότερα µε λούτρινα παιχνίδια από ό,τι τα µεγαλύτερα σε ηλικία 

κορίτσια. 

  Σε σχέση µε τη γονεϊκή συµπεριφορά, εκτός της τάσης των γονέων να 

αποθαρρύνουν ή να τιµωρούν περισσότερο τα αγόρια, δε βρέθηκαν 

ουσιαστικές διαφορές στη συµπεριφορά των µητέρων και των πατέρων προς 

τα αγόρια και τα κορίτσια.  Οι Smith & Daglish υποστηρίζουν ότι αυτό 

οφείλεται, αφενός στο νεαρό της ηλικίας των παιδιών, και αφετέρου στο 

περιορισµένο εύρος των υπό παρατήρηση γονεϊκών συµπεριφορικών 

κατηγοριών. Στην συµπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά κατά ηλικία, 

βρέθηκε ότι οι γονείς των µικρότερων παιδιών έπαιζαν περισσότερο µε το 

παιδί, εισήγαγαν συχνότερα την παιγνιώδη δραστηριότητα και επαινούσαν ή 

ενθάρρυναν περισσότερο το παιδί από ό,τι οι γονείς των µεγαλύτερων 

παιδιών. Επιπλέον, βρέθηκε ότι, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς ήταν 

παρόντες, οι πατέρες έπαιζαν συνολικά περισσότερο µε το παιδί από ό,τι οι 

µητέρες, κάτι που οι παραπάνω ερευνητές αποδίδουν στο ότι οι πατέρες, 

αντίθετα µε τις µητέρες, βλέπουν λιγότερο το παιδί τους και εποµένως, όταν 

βρίσκονται στο σπίτι, κάνουν περισσότερες προσπάθειες για αλληλεπίδραση 

µε αυτό.  
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 Σύµφωνα µε τους Smith & Daglish, τα γονεϊκά στερεότυπα δεν 

αντανακλώνται στην τρέχουσα γονεϊκή συµπεριφορά, γεγονός που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι γονείς φέρονται στα παιδιά τους µε εξατοµικευµένο και όχι 

στερεότυπο τρόπο. Οι υπάρχουσες στερεότυπες απόψεις, ενδεχοµένως, 

ασκούν την επίδραση τους αργότερα, όταν, δηλαδή, τα παιδιά φτάσουν στην 

ηλικία της συνειδητοποίησης του φύλου τους και των πολιτισµικών επιταγών 

που αυτό φέρει.  

 Το θέµα των γονεϊκών αντιδράσεων στις τυπικές κατά φύλο παιδικές 

συµπεριφορές απασχόλησε, επίσης, τους Fagot & Hagan (1991). 

Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η διαφορική κοινωνικοποίηση των κοριτσιών και 

των αγοριών από τις µητέρες και τους πατέρες. Οι παραπάνω ερευνητές 

συνοψίζουν κάποια από τα ευρήµατα σχετικών ερευνών, αναφορικά µε τον 

πατρικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών κατά φύλο,  οι οποίες 

καταλήγουν σε δύο βασικά συµπεράσµατα. Το ένα υποστηρίζει ότι ο 

πατέρας, σε συµπεριφορικό επίπεδο, είναι ισχυρότερη µορφή 

κοινωνικοποίησης του ρόλου του φύλου από ό,τι η µητέρα, ιδιαίτερα για τα 

αγόρια. Το άλλο υποστηρίζει ότι ο πατέρας, παρόλο που εµπλέκεται σε 

κινητικά-φυσικά παιχνίδια περισσότερο µε τα αγόρια από ό,τι µε τα κορίτσια 

και είναι πιο ακριβής από την µητέρα στην επιβράβευση των τυπικών κατά 

φύλο παιδικών συµπεριφορών, δεν διαδραµατίζει µοναδικό ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση κατά φύλο. Οι διαφορές του από την µητέρα είναι 

πιθανότερο να σχετίζονται µε διαφορές στο επίπεδο των στάσεων και όχι στο 

συµπεριφορικό επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρουν την άποψη ότι η µεταβλητή 

της ηλικίας παίζει καθοριστικό ρόλο στις αντίστοιχες µελέτες, όπως επίσης και 

ο τρόπος, µε τον οποίο ορίζονται και µετρούνται οι παιδικές συµπεριφορές 

και οι γονεϊκές αντιδράσεις.  

 Η έρευνα των Fagot & Hagan (1991) βασίστηκε στη νατουραλιστική 

παρατήρηση και διεξήχθη σε οικογένειες βρεφών και παιδιών 12 µηνών, 18 

µηνών και πέντε ετών. Στόχος της παρατήρησης ήταν το παιδί, δηλαδή, η 

δραστηριότητα και η αλληλεπίδρασή του, ο σύντροφος της αλληλεπίδρασης, 

το πρόσωπο που αντιδρούσε και το είδος της αντίδρασης. 

 Αναφορικά µε τις γονεϊκές αντιδράσεις, στον 12ο µήνα, βρέθηκε ότι τα 

αγόρια δέχτηκαν περισσότερες θετικές αντιδράσεις  στα τυπικά αρσενικά 
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παιχνίδια και στην επιθετική  συµπεριφορά από ό,τι τα κορίτσια. Οι µητέρες 

αντέδρασαν θετικότερα στα θηλυκού τύπου παιχνίδια από ό,τι οι πατέρες. 

Στη διάρκεια του 18ου µήνα, τα κορίτσια δέχτηκαν θετικότερες αντιδράσεις 

στις απόπειρες για επικοινωνία από ό,τι τα αγόρια. Τα αγόρια, όπως και κατά 

τον 12ο µήνα, δέχτηκαν περισσότερες θετικές αντιδράσεις  στα τυπικά 

αρσενικά παιχνίδια και στην επιθετική  συµπεριφορά από ό,τι τα κορίτσια. Οι 

µητέρες έδιναν περισσότερες οδηγίες στις παιδικές απόπειρες για 

επικοινωνία από ό,τι οι πατέρες και µάλιστα, περισσότερες προς τα κορίτσια 

από ό,τι οι πατέρες στα αγόρια. Οι πατέρες αντιδρούσαν θετικότερα στις 

εκτεταµένες κινητικές δραστηριότητες από ό,τι οι µητέρες, ενώ είχαν λιγότερες 

θετικές αντιδράσεις προς τα αγόρια, όταν αυτά εµπλέκονταν σε θηλυκού 

τύπου παιχνίδια. Η τελευταία διάκριση δεν ίσχυσε για την µητρική 

συµπεριφορά. Στη διάρκεια του 5ου χρόνου, δεν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ 

των µητρικών και των πατρικών αντιδράσεων προς τα αγόρια και προς τα 

κορίτσια. Οι πατέρες συνέχισαν να αντιδρούν θετικότερα από τις µητέρες στις 

εκτεταµένες κινητικές δραστηριότητες των παιδιών. Επιπλέον, και οι δύο 

γονείς σηµείωσαν συνολικά τις περισσότερες αρνητικές αντιδράσεις στη 

διάρκεια του 18ου µήνα, ενώ οι περισσότερες θετικές αντιδράσεις 

παρατηρήθηκαν στη διάρκεια του 12ου µήνα και περισσότερο από τους 

πατέρες. Οι περισσότερες οδηγίες στα παιδιά δόθηκαν στη διάρκεια του 18ου 

µήνα και του 5ου χρόνου: κατά τον 12ο µήνα και τον 5ο χρόνο εξίσου από τις 

µητέρες και τους πατέρες και κατά τον 18ο µήνα περισσότερο από τις 

µητέρες.  

 Συζητώντας τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, οι Fagot & Hagan 

κάνουν λόγο για την απουσία µεγάλων διαφορών µεταξύ της µητρικής και της 

πατρικής συµπεριφοράς κατά φύλο. Συµπεραίνουν ότι η συµπεριφορά των 

γονέων µπορεί να εµφανίζει κάποιες διαφορές, αλλά οι διαφορές αυτές 

κατευθύνονται από τη µητέρα και τον πατέρα και προς τα αγόρια και προς τα 

κορίτσια. Στις διαφορές, µάλιστα, µεταξύ των µητρικών και των πατρικών 

αντιδράσεων, λαµβάνουν υπόψη την µεταβλητή του χρόνου, καταλήγοντας 

ότι και οι δύο γονείς επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους τους, σύµφωνα µε τις 

ηλικιακές αλλαγές του παιδιού τους, αλλά διαφέρουν µεταξύ τους στο χρόνο 

του επαναπροσδιορισµού αυτού. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η γονεϊκή 
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κοινωνικοποίηση των στερεότυπων του φύλου είναι ισχυρότερη στη διάρκεια 

των µεταβατικών περιόδων ανάπτυξης. Υπογραµµίζουν, εποµένως, την 

κρισιµότητα του 18ου µήνα στη διάρκεια του οποίου: βρέθηκαν οι 

σηµαντικότερες συσχετίσεις µεταξύ του φύλου του παιδιού και της γονεϊκής 

συµπεριφοράς κατά φύλο (περίοδος εκκίνησης της διαφοροποίησης του 

ρόλου του φύλου στα παιδιά) και παρατηρήθηκε µια µετατόπιση από τις 

προγενέστερες θετικές παιγνιώδεις αντιδράσεις των γονέων στις 

παρεµβατικές,  λεκτικές και πιο αρνητικές γονεϊκές αντιδράσεις που σκοπό 

έχουν τον έλεγχο της παιδικής συµπεριφοράς.  

 

 Περίληψη 

 Συνοπτικά, τα ευρήµατα των δύο παραπάνω ερευνών συµφωνούν στο 

ότι, παρόλο που η µητέρα και ο πατέρας διαφέρουν µεταξύ τους, δεν 

εµφανίζουν, ωστόσο, µεγάλες διαφορές στη συµπεριφορά τους προς τα 

αγόρια και προς τα κορίτσια, κυρίως, στη βρεφική ηλικία. Επίσης, στην 

έρευνα των Smith & Daglish (1977), βρέθηκε ότι οι πατέρες έπαιζαν συνολικά 

περισσότερο µε το παιδί από ό,τι οι µητέρες, στις περιπτώσεις που και τα 

τρία µέλη της οικογένειας ήταν παρόντα. Η µεταβλητή της ηλικίας του 

βρέφους και του νηπίου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση 

της γονεϊκής  συµπεριφοράς, κατά φύλο. Συγκεκριµένα, οι γονείς 

επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους τους σύµφωνα µε την ηλικία του παιδιού 

και εκδηλώνουν διαφορές στην συµπεριφορά τους, κατά το φύλο του παιδιού, 

κυρίως στην διάρκεια των µεταβατικών αναπτυξιακών περιόδων. 

 

 3.2.1.3. Μητρική και πατρική οµιλία 

 Η σύγκριση µεταξύ της µητρικής και της πατρικής οµιλίας προς τα 

παιδιά ήταν το θέµα της έρευνας των Golinkoff & Ames (1979). Οι 

ερευνήτριες αυτές παρατήρησαν ότι η πλειοψηφία των ερευνών έχει εστιαστεί 

στη διαισθητική µητρική οµιλία (motherese) και τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

Σηµείωσαν την έλλειψη δεδοµένων σχετικών µε τον πατρικό λόγο προς τα 

παιδιά και συνόψισαν, επίσης, τα ευρήµατα των λιγοστών ερευνών που 

ασχολήθηκαν µε την πατρική οµιλία. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα αυτά, οι 

πατέρες µιλούν πολύ λιγότερο στα βρέφη από ό,τι οι µητέρες, ενώ κάνουν 
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περισσότερη χρήση από ό,τι οι µητέρες της προστακτικής και των απειλών 

στο λόγο τους προς τα παιδιά.  

 Οι παραπάνω ερευνήτριες σκοποθέτησαν την σύγκριση µεταξύ του 

µητρικού και του πατρικού λόγου προς τα παιδιά εντός τριαδικών πλαισίων 

αλληλεπίδρασης. Επέλεξαν τη συλλογή δεδοµένων για τον γονεϊκό λόγο σε 

τριαδικό πλαίσιο έτσι ώστε οι ενδεχόµενες επιδράσεις να οφείλονται στις 

διαφορές µεταξύ των γονέων και όχι µεταξύ των παιδιών της µελέτης. 

Επιπλέον, έθεσαν τα εξής ζητήµατα: 1) το αν η προσαρµογή του γονεϊκού 

λόγου διαφέρει ανάλογα µε το είδος της συνθήκης επικοινωνίας ( δοµηµένη 

και µη δοµηµένη ), 2) το αν υπάρχει σχέση µεταξύ της γονεϊκής αντίληψης για 

την ανάπτυξη του παιδιού και της γλωσσικής προσαρµογής στην επικοινωνία 

µε αυτό, και 3) το αν επιδρά και µε ποιον τρόπο το φύλο του παιδιού στην 

λεκτική επικοινωνία των γονέων µε αυτό.  

 Η µεθοδολογία των Golinkoff & Ames περιλάµβανε εργαστηριακή 

παρατήρηση του τριαδικού ελεύθερου παιχνιδιού µεταξύ µη εργαζόµενων 

µητέρων,  πατέρων και βρεφών ηλικίας 19 µηνών µε συγκεκριµένα παιχνίδια, 

και της δυαδικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του κάθε γονέα και του παιδιού, σε 

δοµηµένες συνθήκες, όπου από τον γονέα ζητήθηκε να βοηθήσει το παιδί 

στην εκµάθηση της λειτουργίας ενός πολύπλοκου παιγνιώδους αντικειµένου. 

 Τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι πατέρες, παρόλο 

που έµεναν στο σπίτι λιγότερες ώρες από τις µητέρες, προσάρµοζαν την 

οµιλία τους προς το παιδί στον ίδιο βαθµό µε τις µητέρες. Οι µητέρες, στη 

διάρκεια του τριαδικού ελεύθερου παιχνιδιού, µιλούσαν περισσότερο µε τα 

βρέφη από ό,τι οι πατέρες. Ωστόσο, όταν οι πατέρες µιλούσαν, η οµιλία τους 

ήταν παρόµοια µε την µητρική οµιλία αναφορικά µε τα υπό µέτρηση 

γλωσσικά χαρακτηριστικά (σειρά και εναλλαγή σειράς, χρήση προστακτικής, 

επανάληψη κ.α). Στη διάρκεια των δυαδικών αλληλεπιδράσεων, οι οµοιότητες 

µεταξύ της µητρικής και της πατρικής οµιλίας ήταν ακόµα περισσότερες και 

αφορούσαν σε όλο το εύρος των µετρούµενων γλωσσικών χαρακτηριστικών. 

Τα παραπάνω ευρήµατα είναι ενδεικτικά, κατά τις Golinkoff & Ames, του 

γεγονότος ότι οι διαφορές στην ποσότητα της αλληλεπίδρασης δε 

συνεπάγονται απαραίτητα και διαφορές στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης 

του πατέρα και του βρέφους συγκριτικά µε την αλληλεπίδραση της µητέρας 
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και του βρέφους. Επίσης, δε βρέθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των 

γονεϊκών απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια και της λεκτικής τους 

συµπεριφοράς, γεγονός που, ενδεχοµένως, δείχνει, ότι η γονεϊκή γλωσσική 

προσαρµογή στο βρεφικό γλωσσικό επίπεδο είναι αυθόρµητη και δεν 

αποτελεί προϊόν σκέψης και συντονισµένου ορθολογικού σχεδιασµού. Τέλος, 

το φύλο του βρέφους επέδρασε στη γονεϊκή γλωσσική παραγωγή σε δύο 

σηµεία: οι εναλλαγές σειράς ήταν περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας  µε 

τα κορίτσια από ό,τι µε τα αγόρια, κατά τις δοµηµένες δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις. Οι Golinkoff & Ames υπέθεσαν ότι αυτό οφείλεται στην 

τάση των γονέων να προσδοκούν από τα κορίτσια µεγαλύτερη ικανότητα 

προσοχής σε γλωσσικά µηνύµατα από ό,τι τα αγόρια.  

 Οι Stoneman & Brody (1981) ασχολήθηκαν, επίσης, µε τη µελέτη της 

µητρικής και της πατρικής οµιλίας προς τα παιδιά του 2ου έτους. Ειδικότερα, 

θέτουν το ζήτηµα της επίδρασης των παραγόντων του πλαισίου και, 

συγκεκριµένα, του αριθµού των αλληλεπιδρώντων συντρόφων στη γλωσσική 

κατάκτηση του παιδιού. Οι Stoneman & Brody - βασιζόµενες σε ευρήµατα της 

κοινωνικής ψυχολογίας για τη συµπεριφορά σε µικρές οµάδες που δείχνουν 

ότι οι δυαδικές αλληλεπιδράσεις, συγκριτικά µε αυτές που περιλαµβάνουν 

τρία ή περισσότερα άτοµα, χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη οικειότητα και 

περισσότερη ατοµική συµµετοχή -  πρόβλεψαν  ότι τα µέλη της οικογένειας 

θα προσαρµόζουν το οµιλητικό τους ύφος, σύµφωνα µε τον αριθµό των 

συµµετεχόντων σε µία επικοινωνιακή κατάσταση. Οι παραπάνω ερευνήτριες 

παρατήρησαν, σε εργαστηριακό περιβάλλον, το δυαδικό και το τριαδικό 

ελεύθερο παιχνίδι γονέων και 24µηνων παιδιών µε συγκεκριµένα παιχνίδια. 

 Τα ευρήµατα της έρευνας των Stoneman & Brody έδειξαν ότι και οι δύο 

γονείς µιλούσαν λιγότερο στο βρέφος, στη διάρκεια της τριαδικής 

αλληλεπίδρασης. Αυτό ίσχυσε ιδιαίτερα για τους πατέρες και µάλιστα, στις 

τριαδικές αλληλεπιδράσεις µε τα αγόρια, στις οποίες µειώνονταν αισθητά οι 

πατρικές εναλλαγές σειράς και η χρήση των ερωτήσεων. Οι παραπάνω 

ερευνήτριες ερµηνεύουν το γεγονός αυτό, λέγοντας ότι οι πατέρες, στις 

τριαδικές συνθήκες επικοινωνίας, ενδεχοµένως, υιοθετούν για τον εαυτό τους 

τον ρόλο του συµπαίκτη, αφήνοντας για τη σύζυγο τον ρόλο της εποπτείας 

και της επίβλεψης της τρέχουσας κατάστασης. Η ερµηνεία αυτή στηρίζεται, 
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επιπλέον, από το εύρηµα ότι, στις δυαδικές συνθήκες επικοινωνίας, οι 

µητέρες και οι πατέρες επέδειξαν παρόµοια λεκτική συµπεριφορά προς τα 

βρέφη.  Ωστόσο, στη διάρκεια των δυαδικών αλληλεπιδράσεων, οι µητέρες 

µίλησαν µε περισσότερες προτάσεις στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια. 

Παράλληλα, στον πατρικό λόγο σηµειώθηκαν περισσότερες προτάσεις και 

εναλλαγές σειράς µε τα αγόρια από ό,τι στον µητρικό. Οι πατέρες, εν τούτοις, 

δε µιλούσαν περισσότερο στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Τέλος, η βρεφική 

λεκτική συµπεριφορά παρουσίασε αξιοσηµείωτη οµοιογένεια: δεν βρέθηκαν 

διαφορές ούτε κατά φύλο, αλλά ούτε και κατά συνθήκη αλληλεπίδρασης. 

 

 Περίληψη 

 Σύµφωνα µε τις δύο παραπάνω µελέτες, τόσο η µητέρα όσο και ο 

πατέρας προσαρµόζουν αυθόρµητα την οµιλία τους στο βρεφικό γλωσσικό 

επίπεδο. Επίσης, στη γονεϊκή γλωσσική παραγωγή επιδρά το φύλο του 

βρέφους: σύµφωνα µε την πρώτη έρευνα, στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις, οι 

εναλλαγές σειράς ήταν περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας  µε τα 

κορίτσια, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη έρευνα, στη διάρκεια των δυαδικών 

αλληλεπιδράσεων, οι µητέρες µίλησαν µε περισσότερες προτάσεις στα 

κορίτσια. Τα ευρήµατα και των δύο ερευνών, τέλος, υποστηρίζουν ότι η 

γονεϊκή γλωσσική παραγωγή, ιδιαίτερα η πατρική, µειώνεται στην τριαδική 

αλληλεπίδραση. 

 

 3.2.1.4. Το οικογενειακό πλαίσιο της επικοινωνούσας τριάδας 

 Οι McHale, Kuersten & Lauretti (1996) επιχειρούν να συνοψίσουν τα 

βασικότερα ευρήµατα των ερευνών εκείνων που στοχεύουν στην µελέτη της 

διαπροσωπικής δυναµικής των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων, κατά τη 

διάρκεια της βρεφικής και της πρώτης παιδικής ηλικίας. Σύµφωνα µε τους 

παραπάνω συγγραφείς, η απόδοση σηµασίας στη δυναµική της οικογένειας 

και στις διαδικασίες εντός των πλαισίων της είναι κάτι που επιχειρήθηκε από 

τις αρχές του αιώνα από επιστήµονες όπως οι Cooley (1909), Richmond 

(1917) και Burgess (1926). Στη δεκαετία του 1950, ο J.Bell ξεκίνησε να 

παρατηρεί οικογένειες µαζί, µε αποτέλεσµα η οικογένεια να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των κλινικών, κυρίως, ψυχολόγων. Με λίγες εξαιρέσεις, ωστόσο, 
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όπως η δουλειά των Ackerman, Bowen, Haley και Minuchin, η ψυχολογική 

έρευνα για την κοινωνικοποίηση εντός των οικογενειακών πλαισίων 

οδηγούµενη από τις θεωρίες των Sullivan, Winnicott, Fairburn και Bowlby 

επηρεάστηκε έντονα από την πρωταρχικότητα των δυαδικών 

αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια αυτά. Τα τέλη της δεκαετίας του 1970, µε την 

αρχή της συστηµατικής µελέτης του πατέρα, σήµαναν την επικέντρωση στην 

τριάδα και την οικογενειακή οµάδα. Ήταν τότε που υπογραµµίστηκε ο ρόλος 

του πλαισίου στον καθορισµό της γονεϊκής συµπεριφοράς και η επίδραση του 

στη δυναµική των σχέσεων σε διαφορετικά επίπεδα εντός του συστήµατος 

της οικογένειας. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η έµφαση δόθηκε, 

κυρίως, στην έννοια της συζυγικής σύγκρουσης και τον αντίκτυπο που έχει 

στην παιδική ανάπτυξη. Μία δεκαετία αργότερα επισηµάνθηκε η 

σηµαντικότητα και η ανάγκη της διάκρισης µεταξύ της συζυγικής ποιότητας 

των σχέσεων και των σχέσεων συνεργασίας των συζύγων στο γονεϊκό τους 

ρόλο (coparenting).  

 Στο άρθρο τους, οι McHale και συν., ανατρέχοντας σε ερευνητικά 

ευρήµατα, υπογραµµίζουν ότι είναι περισσότερο το είδος της σχέσης των 

συζύγων επί του γονεϊκού τους ρόλου και όχι η συζυγική σχέση καθ'αυτή που 

συνδέεται στενότερα µε τη διάγνωση και την πρόγνωση των χαρακτηριστικών 

της αναπτυσσόµενης βρεφικής και παιδικής προσωπικότητας. Επιπλέον, 

τονίζουν την σηµασία της διάκρισης µεταξύ των δυαδικών αλληλεπιδράσεων 

και των διαδικασιών ολόκληρης της οικογένειας. Ειδικότερα, οι 

αναπαραστάσεις των οικογενειακών διαδικασιών στην προσχολική ηλικία- µε 

άλλα λόγια, τα οικογενειακά σενάρια- είναι δυνατό να συνδεθούν µε τη 

µετέπειτα παιγνιώδη συµπεριφορά των παιδιών στο σχολείο. Συνεχίζοντας, 

επισηµαίνουν την ανάγκη εστίασης του ερευνητικού ενδιαφέροντος όχι µόνο 

στις ψυχοπαθολογικές / δυσλειτουργικές οικογενειακές διαδικασίες 

(ψευδοαµοιβαιότητα, αντεστραµµένα τρίγωνα, "διπλοί δεσµοί"), αλλά και στις 

θετικές οικογενειακές διαδικασίες (οικογενειακή συνοχή, υποστήριξη, 

αµοιβαιότητα, συνεργασία) και την επίδραση που ασκούν στην παιδική 

ανάπτυξη και, ιδιαίτερα, στις προσαρµοστικές ικανότητες και τις δεξιότητες 

χειρισµού των καταστάσεων. 
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 Οι McHale και συν. θίγουν, επίσης, την ποιότητα των σχέσεων 

διαµέσου των επιπέδων του οικογενειακού συστήµατος. Συγκεκριµένα, 

ευρήµατα από έρευνές τους δείχνουν ότι υπάρχει αξιοσηµείωτη 

µεταβλητότητα στη γονεϊκή έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων 

στη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων όλης της οικογένειας συγκριτικά µε τη 

συναισθηµατική έκφραση κατά τη διάρκεια των δυαδικών αλληλεπιδράσεων. 

Ειδικότερα, παρατηρείται δραµατική αλλαγή στην µητρική συναισθηµατική 

έκφραση µεταξύ των δυαδικών και των οικογενειακών επικοινωνιακών 

πλαισίων: η µητέρα µειώνει τη χρήση συναισθηµατικών όρων, όταν είναι 

παρών ο πατέρας και, επιπλέον, µητέρες που βιώνουν δυστυχισµένους 

γάµους παρουσιάζονται λιγότερο ευαίσθητες στις αντιδράσεις τους, όταν 

βρίσκονται µαζί µε το σύζυγό τους από ό,τι όταν είναι µόνες µε το παιδί τους. 

Ένα παρόµοιο σχήµα αρνητικής συµπεριφορικής αλλαγής παρατηρείται και 

στους πατέρες: σε δυστυχισµένους γάµους, επιδεικνύουν µεγαλύτερη µείωση 

γονεϊκής επένδυσης κατά τις τριαδικές συνθήκες επικοινωνίας από ό,τι κατά 

τις δυαδικές.  

 Η γονεϊκή συµπεριφορική αλλαγή στο οικογενειακό σύστηµα ανάλογα 

µε την επικοινωνιακή συνθήκη απασχολεί και τους Buhrmester, Camparo, 

Christensen, Gonzalez & Hinshaw (1992) οι οποίοι αναφέρουν ευρήµατα που 

δείχνουν ότι ο βαθµός ενασχόλησης του κάθε γονέα µε το παιδί µειώνεται 

από τη δυαδική στην τριαδική αλληλεπίδραση. Επίσης, ότι σηµειώνονται 

σηµαντικές ποιοτικές αλλαγές στη µητρική και την πατρική συµπεριφορά, 

όταν ο/η σύζυγος είναι παρών/ούσα: 1) οι πατέρες αναλαµβάνουν µεγαλύτερη 

υπευθυνότητα στο χειρισµό της παιδικής συµπεριφοράς, 2) οι µητέρες 

υιοθετούν λιγότερο συγκρατηµένη συµπεριφορά και θετικότερες αντιδράσεις, 

ιδιαίτερα, προς τα αγόρια, και 3) η πατρική συµπεριφορά παρουσιάζεται 

περισσότερο απαιτητική, εχθρική ή ακόµα και µε στοιχεία απόσυρσης από 

την επικοινωνιακή διαδικασία.  

 Ο McHale (1995) επιχειρεί να απαντήσει ερευνητικά σε τρεις οµάδες 

ερωτηµάτων: 1) αν τα σηµάδια της δυστυχίας στις συζυγικές και τις 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις είναι επικρατέστερα στις περιπτώσεις που η 

γυναίκα ή ο άντρας αναφέρουν χαµηλή αυτοεκτίµηση ή προβληµατικές 

παρελθούσες ή παροντικές σχέσεις, 2) αν η σχέση µεταξύ της συζυγικής 



 186

δυστυχίας και της από κοινού γονεϊκής συµπεριφοράς διαφέρει ανάλογα µε το 

φύλο του βρέφους, και 3) αν τα ζευγάρια που επιδεικνύουν συγκεκριµένα 

σχήµατα συζυγικής συµπεριφοράς είναι πιθανό να επιδείξουν παρόµοια 

συµπεριφορικά σχήµατα και στην από κοινού γονεϊκή συµπεριφορά τους, στη 

διάρκεια των τριαδικών παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων. Ο παραπάνω 

ερευνητής παρατήρησε εργαστηριακά τις τριαδικές αλληλεπιδράσεις βρεφών 

οκτώµιση και 11 µηνών µε τους γονείς τους. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους γονείς. Στους γονείς χορηγήθηκαν, 

επίσης, ερωτηµατολόγια αναφορικά µε την ατοµική ψυχολογική τους 

ευηµερία, την ποιότητα του γάµου τους και τις ανακληθείσες εµπειρίες του 

καθενός από την οικογένεια της καταγωγής του. 

 Ο McHale (1995) υποστηρίζει ότι η παρατηρούµενη µεταβλητότητα 

των οικογενειακών συµπεριφορικών σχηµάτων δεν είναι τυχαία, αλλά 

συνδέεται µε την παρατηρήσιµη δυναµική της συζυγικής σχέσης ακόµα και 

όταν µιλάµε για οικογένειες βρεφών που δεν έχουν συµπληρώσει τον πρώτο 

χρόνο της ζωής τους. ∆εν βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των γονεϊκών 

- λεκτικών ή γραπτών - αναφορών για το άγχος και των συµπεριφορικών 

ενδείξεων του άγχους. Επίσης, δε βρέθηκαν συσχετίσεις µεταξύ των 

αυτοαναφορών και της αυτοαντίληψης των γονέων και της συµπεριφοράς 

τους σε οικογενειακό επίπεδο. Βρέθηκαν, ωστόσο, σαφείς συνδέσεις µεταξύ 

της παρατηρούµενης συζυγικής δυστυχίας και της οικογενειακής 

συµπεριφοράς, στο τριαδικό παιχνίδι. Στις οικογένειες των αγοριών, ο 

παράγοντας της εχθρότητας και του ανταγωνισµού έτεινε να αυξάνεται µε την 

αύξηση της συζυγικής δυστυχίας. Αντίστοιχα, στις οικογένειες των κοριτσιών, 

µε την αύξηση της συζυγικής δυστυχίας αυξανόταν ο παράγοντας της 

ασυµφωνίας στο επίπεδο της γονεϊκής επένδυσης. Ανεξάρτητα από το 

βρεφικό φύλο, στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις των δυστυχισµένων γάµων, 

παρατηρήθηκαν χαµηλότερα επίπεδα θερµότητας µεταξύ των µελών της 

οικογένειας και συνεργασίας µεταξύ των συζύγων. Οι πατέρες που βίωναν 

"κακή" συζυγική σχέση έτειναν περισσότερο από ό,τι οι µητέρες να 

επιδεικνύουν χαµηλότερα επίπεδα ενασχόλησης µε τις κόρες τους. Παραµένει 

ανοικτό το ερώτηµα αν οι πατέρες αυτοί αποσύρονται από τα κορίτσια ή αν οι 

µητέρες τους αποκλείουν από το γονεϊκό ρόλο, ή αν συµβαίνουν και τα δύο. 
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Στο συνολικό δείγµα της µελέτης αυτής, δε βρέθηκαν, ωστόσο, γενικευµένες 

διαφορές στη γονεϊκή συµπεριφορά προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια. 

Επίσης, δε βρέθηκαν συσχετίσεις µεταξύ των αυτοαναφορών και της 

αυτοαντίληψης των γονέων και της συµπεριφοράς τους σε οικογενειακό 

επίπεδο 

 Ο McHale συµπεραίνει ότι: 1) η συζυγική δυστυχία συνιστά ένα 

λειτουργικό παράγοντα, 2) η οικογενειακή αλληλεπίδραση έχει δύο επίπεδα, 

δηλαδή, αυτό της ατοµικής και αυτό της από κοινού γονεϊκής συµπεριφοράς 

καθένα από τα οποία συµβάλλει µοναδικά και, ενδεχοµένως, διαφορικά στην 

πρόγνωση των αναπτυξιακών διαδικασιών, 3) υπάρχει µία εµπειρική σχέση 

µεταξύ της συζυγικής σύγκρουσης και του ανταγωνισµού ή της εχθρότητας 

στην από κοινού συµπεριφορά των γονέων, 4) η ασυµφωνία στην εξουσία, 

στο συζυγικό επίπεδο, τείνει να συµβαδίζει µε ασυµφωνία και στην από 

κοινού γονεϊκή ενασχόληση, και 5) οι διαδικασίες της από κοινού γονεϊκής 

συµπεριφοράς,  αν και συνδέονται µε αυτές της συζυγικής, είναι, επίσης, 

µοναδικές, σε πολλά σηµαντικά σηµεία και, όταν είναι προβληµατικές, 

ενδεχοµένως,  οδηγούν σε διαφορετικές δυσκολίες από ό,τι οι προβληµατικές 

δυαδικές σχέσεις. 

 

 Περίληψη 

 Η µελέτη της διαπροσωπικής δυναµικής των οικογενειακών 

αλληλεπιδράσεων, κατά τη διάρκεια της βρεφικής και της πρώτης παιδικής 

ηλικίας, η παρατήρηση της γονεϊκής συµπεριφορικής αλλαγής στο 

οικογενειακό σύστηµα ανάλογα µε την επικοινωνιακή συνθήκη και η απόδοση 

ξεχωριστής ερευνητικής προσοχής στις επιµέρους συµπεριφορές των µελών 

της οικογένειας (συζυγικές, ατοµικές και από κοινού γονεϊκές) οδηγούν σε 

ουσιώδη συµπεράσµατα που είναι δύσκολο να εξαχθούν µε την παρατήρηση 

και µελέτη µόνο των δυαδικών σχέσεων µεταξύ γονέα - βρέφους. Συνοπτικά, 

τα παρατηρούµενα οικογενειακά σχήµατα συνδέονται µε την παρατηρήσιµη 

δυναµική της συζυγικής σχέσης και αλληλεπιδρούν  µε την ανάπτυξη του 

βρέφους, από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Στην αλληλεπίδραση αυτή σηµαντικό 

ρόλο παίζει το φύλο του βρέφους. 
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3.2.2. Παρατηρώντας την τριαδική Αλληλεπίδραση II. : µητέρα, 

πρωτότοκο και δευτερότοκο Παιδί. 

 Οι Dunn & Munn (1985) µελετούν την ανάπτυξη της συµµετοχής του 

παιδιού στην οικογενειακή αλληλεπίδραση, στη διάρκεια του 2ου έτους. 

Παρατηρούν νατουραλιστικά, σε δύο επιµέρους έρευνες,  τις καταστάσεις 

σύγκρουσης στο σπίτι, σε τριαδικά πλαίσια και επικεντρώνονται σε τρία 

αναπτυξιακά ζητήµατα: στην ανάπτυξη της κατανόησης των συναισθηµάτων 

και των προθέσεων των µελών της οικογένειας, στην κατανόηση των 

ενδοοικογενειακών κανόνων και στον τρόπο που σχετίζονται οι 

συναισθηµατικές αλλαγές µε την ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης. Οι 

συγκρουσιακές καταστάσεις επιλέχθηκαν από τις ερευνήτριες ως ενδεικτικές 

των αναπτυξιακών αλλαγών σε συναισθηµατικό και σε γνωστικό επίπεδο. 

Επιπλέον, επιλέχθηκαν επειδή παρέχουν ένα πλαίσιο στο οποίο δίνεται 

έµφαση στην κατανόηση και, ενδεχοµένως, στην καλλιέργεια των ηθικών και 

των συµβατικών κανόνων, των προθέσεων και συναισθηµάτων των οικείων 

προσώπων.  

 Στην πρώτη έρευνα των Dunn & Munn (1985), τα δεδοµένα αφορούν 

στη συµπεριφορά του δευτερότοκου παιδιού σε συνθήκες σύγκρουσης µε τη 

µητέρα και µε τον/την αδελφό/ή του. Στη δεύτερη έρευνα, τα δεδοµένα 

αφορούν στη συµπεριφορά του δευτερότοκου παιδιού σε συνθήκες 

σύγκρουσης µε τη µητέρα και σε συνθήκες σύγκρουσης της µητέρας µε 

τον/την αδελφό/ή του. Στην πρώτη έρευνα, τα δευτερότοκα παιδιά ήταν 14, 

16, 18, 21 και 24 µηνών. Στη δεύτερη έρευνα, τα δευτερότοκα παιδιά ήταν 18 

και 24 µηνών.  

 Οι Dunn & Munn, συνοψίζοντας και συζητώντας τα ευρήµατα των 

ερευνών τους, καταλήγουν σε ποικίλα συµπεράσµατα από τα οποία 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την παρούσα εργασία είναι: 1) ότι τα παιδιά 

µεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό πλαίσιο εντός του οποίου δεν αντιδρούν 

αποκλειστικά στις παρατηρήσεις που απευθύνονται άµεσα στα ίδια, αλλά, 

επιπλέον, δίνουν προσοχή και συµµετέχουν σε συζητήσεις των υπόλοιπων 

µελών της οικογένειας, 2) ότι η ανάλυση της πιθανής σηµασίας των 

οικογενειακών αυτών συζητήσεων προσφέρει µία στρατηγική µε την οποία θα 

είναι εφικτή η µετάβαση από τις ατοµικές στις οικογενειακές επιδράσεις, στα 
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παιδιά, και 3) ότι οι αλλαγές στην παιδική συναισθηµατική συµπεριφορά 

µπορεί να αντανακλούν την ανάπτυξη της διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς 

των παιδιών στις αλληλεπιδράσεις τους µε τα µέλη της οικογένειας. 

 Οι Jones & Adamson (1988) παρατηρούν τη δυαδική και την τριαδική 

επικοινωνία µε σκοπό να εξετάσουν µε ποιον τρόπο οι µεταβολές στον 

αριθµό των προσώπων και ο τύπος της δραστηριότητας που αναλαµβάνουν 

επηρεάζει τη χρήση της γλώσσας των συµµετεχόντων. Σηµειώνουν ότι οι 

περισσότερες µελέτες για τις κοινωνικές επιδράσεις στη γλωσσική κατάκτηση 

έχουν περιοριστεί στην παρατήρηση της επικοινωνίας του βρέφους µε έναν 

ενήλικα, συνηθέστερα µε την µητέρα του. Υποστηρίζουν ότι η παρατήρηση 

αυτή δεν παρέχει, ενδεχοµένως, µια ακριβή εικόνα των πρώιµων 

επικοινωνιακών εµπειριών των δευτερότοκων παιδιών τα οποία, πιθανώς, 

κατακτούν τη γλώσσα µε πιο αργούς ρυθµούς και µε διαφορετικούς τρόπους 

από ό,τι τα πρωτότοκα παιδιά. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούν απαραίτητη 

την µετάβαση από τη δυαδική στην τριαδική αλληλεπίδραση των παιδιών και 

επιλέγουν να εξετάσουν όχι µόνο δυαδικού τύπου αλληλεπιδράσεις, αλλά και 

τριαδικού- αυτού, δηλαδή, µεταξύ της µητέρας, του πρωτότοκου και του 

δευτερότοκου παιδιού. 

 Οι Jones & Adamson υποθέτουν ότι η µητρική και η βρεφική γλώσσα 

εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες, στη διάρκεια των δυαδικών και των 

τριαδικών αλληλεπιδράσεων. Ειδικότερα, ότι, στην τριαδική συνθήκη, η 

µητέρα χρησιµοποιεί λιγότερες µεταγλωσσικές εκφράσεις (προκειµένου να 

καθοδηγήσει το δευτερότοκο παιδί σε αναφορά µε τη γλώσσα) και, επίσης,  

λιγότερες αναφορικές εκφράσεις (σχετικές µε τα αντικείµενα ή τα τρέχοντα 

περιστατικά της αλληλεπίδρασης), ενώ κάνει περισσότερη χρήση κοινωνικών 

- ρυθµιστικών εκφράσεων που θα σχετίζονται µε τους αλληλεπιδρώντες και 

θα αποσκοπούν στην ρύθµιση των κοινωνικών επαφών. Οι διαφορές αυτές 

στη µητρική γλώσσα µεταξύ της δυαδικής και της τριαδικής επικοινωνίας 

αντανακλώνται, ενδεχοµένως, στα βρεφικά σχήµατα χρήσης της γλώσσας και 

στην καθαρότητα των παραγωγών τους.  Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα αν 

υπάρχουν συστηµατικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας µεταξύ της 

µητέρας και του πρωτότοκου και µεταξύ της µητέρας και του δευτερότοκου 

παιδιού, στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις. Με άλλα λόγια, αν οι µητέρες, στις 
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αλληλεπιδράσεις µε τα δευτερότοκα παιδιά, επικεντρώνονται στις διαδικασίες 

µάθησης της γλώσσας στον ίδιο βαθµό που το πράττουν στις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τα πρωτότοκα παιδιά. Επίσης, διερευνήθηκε το αν ο 

τύπος της δραστηριότητας (δοµηµένη ή µη δοµηµένη) που αναλαµβάνεται 

στη διάρκεια µιας κοινωνικής ανταλλαγής επηρεάζει τον τρόπο χρήσης της 

γλώσσας από την µητέρα και τα παιδιά, και το αν η επίδραση αυτή είναι 

παρόµοια στις δυαδικές και στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις.  

 Στην παραπάνω έρευνα, οι µητέρες µε τα παιδιά παρατηρήθηκαν σε 

δυαδικές και τριαδικές αλληλεπιδράσεις, στο σπίτι, σε δύο επιµέρους 

δραστηριότητες: ελεύθερο παιχνίδι µε δοσµένα παιχνίδια και ανάγνωση 

βιβλίου. Τα πρωτότοκα παιδιά παρατηρήθηκαν για κάθε δραστηριότητα, σε 

δυαδικά πλαίσια. Τα δευτερότοκα παιδιά - η ηλικία των οποίων κυµάνθηκε 

από 18 έως 23 µήνες- παρατηρήθηκαν για κάθε δραστηριότητα, σε δυαδικά 

και σε τριαδικά πλαίσια. 

 Τα ευρήµατα της έρευνας των Jones & Adamson δεν έδειξαν ποιοτικές 

διαφορές στον µητρικό λόγο προς το δευτερότοκο παιδί στη δυαδική και στην 

τριαδική αλληλεπίδραση. Βρέθηκε, ωστόσο, µία ποσοτική διαφορά, ότι, 

δηλαδή, οι µητέρες µιλούσαν πολύ λιγότερο στα νεότερα παιδιά, κατά τη 

διάρκεια των τριαδικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, όταν συγκρίθηκαν οι 

δυαδικές αλληλεπιδράσεις της µητέρας µε το πρωτότοκο παιδί και, 

αντίστοιχα, της µητέρας µε το δευτερότοκο παιδί, βρέθηκε ότι ο µητρικός 

λόγος, στα δυαδικά πλαίσια επικοινωνίας µε το δευτερότοκο παιδί, επιτέλεσε 

σε σηµαντικά λιγότερο βαθµό µεταγλωσσική λειτουργία. Συγκεκριµένα, οι 

µητέρες έκαναν λιγότερες ερωτήσεις, απέσπασαν λιγότερες ρηµατικές 

απαντήσεις, και υποστήριξαν τις γλωσσικές απόπειρες των δευτερότοκων 

παιδιών λιγότερο από ό,τι των πρωτότοκων. Η επίδραση αυτή της σειράς στη 

γέννηση του παιδιού ήταν προφανής ακόµα και στη δραστηριότητα της 

ανάγνωσης του βιβλίου όπου τυπικά η προσοχή επικεντρώνεται στη γλώσσα. 

Το επικοινωνιακό πλαίσιο, λοιπόν, δεν άσκησε άµεση επίδραση στις 

λειτουργίες του µητρικού λόγου. Ωστόσο, δεν ίσχυσε το ίδιο και για τις 

λειτουργίες στη γλώσσα των δευτερότοκων παιδιών. Συγκεκριµένα, στον λόγο 

των δευτερότοκων παιδιών, στα τριαδικά επικοινωνιακά πλαίσια, 

παρατηρήθηκε αυξηµένη χρήση των εκφράσεων που επιτελούσαν κοινωνική-
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ρυθµιστική λειτουργία η οποία, µάλιστα, προσέγγιζε αυτή των υπόλοιπων, 

γλωσσικά πιο έµπειρων συντρόφων, ενώ, συγχρόνως, σηµειώθηκε µείωση 

στη χρήση των εκφράσεων που επιτελούσαν µεταγλωσσική λειτουργία. 

Ακόµα και στα δυαδικά πλαίσια επικοινωνίας µε τη µητέρα,  ανεξαρτήτως του 

τύπου της δραστηριότητας που αναλαµβανόταν, ο λόγος των δευτερότοκων 

παιδιών επιτελούσε συχνότερα από ό,τι των πρωτότοκων κοινωνική-

ρυθµιστική λειτουργία. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα πρωτότοκα παιδιά 

απευθύνονταν λεκτικά στα αδέλφια τους µε περισσότερες κοινωνικές-

ρυθµιστικές εκφράσεις, ανεξαρτήτως του τύπου της δραστηριότητας που 

αναλαµβανόταν. 

 Η κοινωνική αλληλεπίδραση και η επίδρασή της στη γλωσσική 

ανάπτυξη απασχόλησαν τους Barton & Tomasello (1991) οι οποίοι 

παρατηρούν, ότι έρευνες µε ανθρώπους των µεσαίων κοινωνικών τάξεων του 

∆υτικού πολιτισµού έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα, ότι οι συχνές δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις του βρέφους µε την µητέρα ή µε έναν αποκριτικό, µη 

παρεµβατικό ενήλικα βοηθούν στη γλωσσική ανάπτυξη. Επισηµαίνουν, 

ωστόσο, ότι το δυαδικό επικοινωνιακό πλαίσιο δεν είναι απαραίτητο για τη 

γλωσσική κατάκτηση. Η επισήµανσή τους αυτή βασίζεται στα παραδείγµατα 

πληθυσµών µη προερχόµενων από τη ∆ύση, όπου τα παιδιά βιώνουν τη 

γλωσσική εµπειρία εντός πολυαδικών λεκτικών πλαισίων πολύ συχνότερα 

από ό,τι εντός δυαδικών, αλλά και  στα παραδείγµατα που προέρχονται από 

τον δυτικό πολιτισµό, όπου παρατηρείται η εµπειρία των νεαρότερων σε 

ηλικία παιδιών στην οικογένεια και, επίσης, η εµπειρία της συνύπαρξης των 

παιδιών στους παιδικούς σταθµούς. Η σηµασία του πολυαδικού πλαισίου στη 

γλωσσική κατάκτηση έχει αναδειχτεί σε λιγοστές µελέτες που 

επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην επίδραση που ασκεί η παρουσία 

ενός τρίτου παιδιού στη δυάδα ενήλικα-παιδιού. Συγκεκριµένα, στις έρευνες 

αυτές έχει βρεθεί µείωση της συνολικής ποσότητας και ποιότητας της λεκτικής 

και µη λεκτικής αλληλεπίδρασης, αύξηση της κατευθυντικότητας του ενήλικου 

λόγου και ελάττωση των εκφράσεων µε τις οποίες ο ενήλικας απευθύνεται σε 

κάθε παιδί. Με άλλα λόγια, το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο συµµετέχουν 

πάνω από ένα παιδιά συσχετίζεται αρνητικά µε την πρώιµη γλωσσική 

ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, πιο πρόσφατες έρευνες προτείνουν τις 
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θετικές επιδράσεις της συµµετοχής του παιδιού σε πολυαδικά επικοινωνιακά 

πλαίσια µε ενήλικες και µε άλλα παιδιά. Συγκεκριµένα, κάνουν λόγο για 

προβάδισµα των πραγµατολογικών δεξιοτήτων έναντι των αυστηρά 

γλωσσολογικών, για την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος µε πολλαπλά 

ερεθίσµατα και ποικιλία στα γλωσσικά µοντέλα και τα επικοινωνιακά στυλ, και 

για τη δυνατότητα του παιδιού, που µαθαίνει να µιλά, να "ακούει" τη γλώσσα 

στις συζητήσεις των άλλων. Η προφανέστερη ωφέλεια των πολυαδικών 

λεκτικών πλαισίων είναι, για τους Barton & Tomasello, η δυνατότητα 

συµµετοχής που προσφέρουν, η οποία ενθαρρύνει τη χρήση των 

πολυπλοκότερων γλωσσικών σχηµάτων από το παιδί προκειµένου το ίδιο να 

γίνει δεκτό σε µία τρέχουσα συζήτηση. 

 Οι Barton & Tomasello παρατήρησαν την τριαδική επικοινωνία µεταξύ 

της µητέρας, του προσχολικής ηλικίας (4-5 χρονών) πρωτότοκου και του 

19µηνου ή 24µηνου δευτερότοκου βρέφους παρατήρησαν, σε εργαστηριακό 

περιβάλλον, το τριαδικό ελεύθερο παιχνίδι των µητέρων µε τα παιδιά τους. 

 Τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν, ότι τα παιδιά των 19 

µηνών είναι ικανά να εµπλέκονται σε τριαδικές αλληλεπιδράσεις αµοιβαίας 

προσοχής. Η αναλογία των τριαδικών επεισοδίων αυτού του τύπου αυξήθηκε 

σηµαντικά, στο χρόνο της µελέτης, δείχνοντας ότι, στη διάρκεια του δεύτερου 

χρόνου, συνεχίζεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τέτοιου 

τύπου αλληλεπιδράσεις. Το γεγονός, µάλιστα, ότι δε βρέθηκε σηµαντική 

διαφοροποίηση στις δυαδικές επαφές της µητέρας και του παιδιού, στο 

χρόνο, αλλά και το ότι δεν παρατηρήθηκαν δυαδικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

του πρωτότοκου και του δευτερότοκου παιδιού, οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι 

η αύξηση στις βρεφικές αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις µε τις µητέρες και τα 

αδέλφια οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην αυξηµένη βρεφική εµπλοκή σε 

τριαδικά επικοινωνιακά πλαίσια. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι τριαδικές 

αλληλεπιδράσεις ήταν µεγαλύτερης διάρκειας σε σχεδόν τριπλάσιο βαθµό 

συγκριτικά µε τις δυαδικές, και ότι οι συµµετέχοντες λάµβαναν περισσότερες 

φορές τη σειρά τους στην τριαδική συζήτηση από ό,τι στη δυαδική. Η 

αυξηµένη διάρκεια των τριαδικών συζητήσεων, ενδεχοµένως, αντανακλά, 

σύµφωνα µε τους Barton & Tomasello, την αλλαγή στη δυναµική της 

συζήτησης, όταν τρία άτοµα εµπλέκονται σε αυτήν αντί για δύο. Όπως, 
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µάλιστα, έδειξαν τα ευρήµατα αναφορικά µε τις βρεφικές εναλλαγές σειράς 

στην κουβέντα, από τη δυναµική αυτή δεν αποκλειόταν το βρέφος. Με άλλα 

λόγια, η πλειοψηφία των τριαδικών συζητήσεων έναντι των δυαδικών δεν 

αντανακλούσε την εµπλοκή της µητέρας σε δύο ουσιαστικά ξεχωριστές 

κουβέντες µε καθένα από τα παιδιά της, αλλά την αµοιβαιότητα µεταξύ των 

συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένου και του βρέφους σε αυτήν. Οι Barton 

& Tomasello αποδίδουν, επίσης, την µεγαλύτερη διάρκεια των τριαδικών 

συζητήσεων στο γεγονός ότι παρέχουν στο ένα από τα παιδιά τη δυνατότητα 

να µείνει σιωπηλό, όταν δεν καταλαβαίνει κάτι ή, όταν δεν έχει κάτι να πει, και 

να συµµετέχει στην τρέχουσα κουβέντα των υπόλοιπων δύο συντρόφων 

όποτε αποφασίσει. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα βρέφη λάµβαναν τη σειρά τους 

στη συζήτηση περισσότερο για να συµµετέχουν ή να συνεχίσουν το τρέχον 

θέµα από ό,τι για να εισάγουν ένα δικό τους θέµα κουβέντας ή για να 

διακόψουν την τρέχουσα συζήτηση, και, µάλιστα οι βρεφικές αυτές απόπειρες 

συµµετοχής ήταν, στην πλειονότητά τους, επιτυχείς. Ένας παράγοντας που 

διευκόλυνε την επιτυχία της βρεφικής συµµετοχής στις τριαδικές συζητήσεις 

ήταν το µοίρασµα µίας κοινής εστίας προσοχής µεταξύ των συντρόφων. Τα 

βρέφη των 19 και των 24 µηνών ήταν πιθανότερο να λάβουν τη σειρά τους 

στη συζήτηση, όταν πρόσεχαν από κοινού µε τον οµιλητή ένα στόχο 

(αντικείµενο-παιχνίδι). Με άλλα λόγια, η µη λεκτική πληροφόρηση σχετικά µε 

το επίκεντρο της προσοχής διευκόλυνε τις λεκτικές τους παρεµβάσεις. 

Καθοριστικό για τη βρεφική συµµετοχή κρίνεται, επίσης, το τρέχον θέµα / 

επίκεντρο της συζήτησης και το κατά πόσο αυτό είναι κατανοήσιµο από το 

βρέφος. Τέλος, βρέθηκε ότι τα βρέφη  συνέβαλαν λεκτικά σε σχόλια ή οδηγίες 

/ παρακλήσεις εξίσου όταν ήταν ή όχι οι παραλήπτες των σχόλιων ή οδηγιών 

αυτών. Η διαφορετικότητα της λεκτικής τους αντίδρασης ανάλογα µε το αν 

ήταν η όχι οι παραλήπτες δείχνει ότι, τα βρέφη γνώριζαν σε ποιον 

απευθυνόταν ο οµιλητής, κάθε φορά και, επιπλέον, ότι, πριν συµπληρώσουν 

το δεύτερο χρόνο της ηλικίας τους, µπορούν να αποκρίνονται λεκτικά στη 

γλώσσα που ακούνε, όταν αυτή χρησιµοποιείται σε ένα κατανοητό πλαίσιο.  

 Οι Barton & Tomasello συµπεραίνουν ότι οι τριαδικές αλληλεπιδράσεις 

έχουν τη δική τους δυναµική που δεν είναι δυνατό να αναχθεί στις αρχές της 

δυαδικής αλληλεπίδρασης. Επίσης, ότι η τριάδα της µητέρας µε το 
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πρωτότοκο και το δευτερότοκο παιδί έχει µοναδικά χαρακτηριστικά που 

διευκολύνουν τη βρεφική συµµετοχή σε πολυαδικές λεκτικές συζητήσεις. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά δεν απαντώνται σε τριάδες δύο ενηλίκων και ενός 

παιδιού, όπου το θέµα της κουβέντας δεν έχει, συνήθως, κοινό για όλους, µη 

λεκτικό επίκεντρο προσοχής, αλλά ούτε και σε τριάδες µε έναν ενήλικο και 

δύο συνοµήλικα παιδιά, όπου κανένα από τα παιδιά δεν µπορεί να "σηκώσει" 

το βάρος της συνοµιλίας.  

 

Περίληψη 

 �Όπως φαίνεται από τις παραπάνω έρευνες, η τριαδική αλληλεπίδραση 

του βρέφους, όχι µόνο µε τους δύο γονείς του, αλλά  µε τη µητέρα και τον/την 

αδελφό/ή του, δίνει σηµαντικές πληροφορίες για την κοινωνική και γλωσσική 

του ανάπτυξη. Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα των παραπάνω ερευνών είναι 

τα εξής: 1)  τα παιδιά µεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό πλαίσιο εντός του 

οποίου δίνουν προσοχή και συµµετέχουν σε συζητήσεις των υπόλοιπων 

µελών της οικογένειας µεταβαίνοντας από τις δυαδικές στις πολυαδικές 

οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, 2) η σειρά γέννησης του παιδιού (πρωτότοκο, 

δευτερότοκο) και η µεταβολή του αριθµού των προσώπων που 

αλληλεπιδρούν επηρεάζει τη χρήση της γλώσσας των συµµετεχόντων, 3) η 

τριάδα της µητέρας µε το πρωτότοκο και το δευτερότοκο παιδί έχει µοναδικά 

χαρακτηριστικά που παρέχουν και διευκολύνουν τη δυνατότητα της βρεφικής 

συµµετοχής σε αυτή, ενώ συγχρόνως, ενθαρρύνει τη χρήση των 

πολυπλοκότερων γλωσσικών σχηµάτων από το βρέφος προκειµένου το ίδιο 

να γίνει δεκτό σε µία τρέχουσα συζήτηση. 

 

3.2.3. Παρατηρώντας την τριαδική αλληλεπίδραση III. : η τριάδα ως 

πειραµατική συνθήκη. 

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995, 1996, 1999) ασχολούνται µε τη 

βρεφική κοινωνική-γνωστική ανάπτυξη και, ειδικότερα, µε τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, τη διαπροσωπική εµπροθεσιµότητα και την µετεπικοινωνιακή 

γνώση, στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου βρεφικού χρόνου. 

Παρατηρούν ότι τα δυαδικά, πρόσωπο µε πρόσωπο, ερευνητικά 

παραδείγµατα, που σκοπό έχουν να εξετάσουν τη βρεφική ευαισθησία στην 
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παραβίαση απλών κανόνων της επικοινωνίας, έχουν ένα ουσιώδες 

µειονέκτηµα: η ενήλικη συµπεριφορά είναι, συνήθως, η µεταβλητή που 

επιδέχεται πειραµατικό χειρισµό και τα βρέφη δεν έχουν τη δυνατότητα να την 

ελέγξουν ή να την αλλάξουν, µε αποτέλεσµα να µην παρέχονται πληροφορίες 

για τις βρεφικές ικανότητες χειρισµού της συµπεριφοράς των άλλων. 

Παρουσιάζουν σε έκταση, που υπερβαίνει τους σκοπούς του παρόντος 

κεφαλαίου, τα δυαδικά παραδείγµατα αναφορικά µε την πρώιµη αντίληψη της 

κοινωνικής αµοιβαιότητας και της παραβίασής της (το παράδειγµα του 

ακίνητου προσώπου / Still-Face Paradigm, αρχικά από τους Tronick, Als, 

Adamson, Wise & Brazelton, το 1978, και το παράδειγµα της τηλεοπτικής 

επαφής µε δύο ��video�� / Double-Video TV Paradigm, αρχικά από τους Murray 

& Trevarthen, τo 1985 ).  

 Τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών και των παραλλαγών τους 

οδήγησαν στα εξής ουσιαστικά συµπεράσµατα για τα βρέφη των δύο µόλις 

πρώτων µηνών: 1) έχουν την ικανότητα διάκρισης µεταξύ ενός εκφραστικού, 

κινούµενου και ενός ουδέτερου, ακίνητου ανθρώπινου ερεθίσµατος, 2) 

προσδοκούν δράση από τον σύντροφο, στις αλληλεπιδράσεις µαζί του, 3) 

προβλέπουν τις µητρικές αντιδράσεις, όπως φαίνεται από τις θετικές τους 

απόπειρες να προσελκύσουν τη µητρική προσοχή, και 4) αντιδρούν σε κάτι 

που θεωρούν ασυνήθιστο ή ανάρµοστο, αποσυρόµενα από αυτό.  

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1999) θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να 

διευρυνθούν τα όρια της γνώσης που παρέχονται από τα δυαδικά ερευνητικά 

παραδείγµατα, προκειµένου να απαντηθούν ορισµένα ζωτικά ερωτήµατα 

αναφορικά µε τα εξής: 1) είναι τα βρέφη ικανά να εισάγουν αλλαγές στις 

κοινωνικές τους επαφές ή να αναδιοργανώνουν επαρκώς ένα επικοινωνιακό 

σύστηµα; 2) µπορούν τα βρέφη να χρησιµοποιούν την αντίληψή τους σχετικά 

µε τη δράση των συντρόφων τους, και αν ναι, οδηγεί η ικανότητα αυτή στις 

προϋποθέσεις για την εµπρόθετη παρακολούθηση της δράσης των 

συντρόφων τους; 3) υπάρχει η πρώιµη βρεφική ικανότητα εισαγωγής σε 

τριαδικές αλληλεπιδράσεις; 4) είναι τα βρέφη ικανά να αντιδρούν στις 

εισαγωγές δύο ενήλικων επικοινωνιακών συντρόφων ή να εισάγουν τα ίδια 

µια επικοινωνία που να περιλαµβάνει δύο συντρόφους;   
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Παρουσιάζουν τρία,  τριαδικού τύπου ερευνητικά παραδείγµατα τα 

οποία, εξετάζοντας τις επιδράσεις της παραβίασης κάποιων επικοινωνιακών 

κανόνων, προσφέρουν µια προοπτική απάντησης στα παραπάνω 

ερωτήµατα, προοπτική που δεν παρέχεται από τα δυαδικά ερευνητικά 

παραδείγµατα. Τα ευρήµατα των τριαδικού τύπου ερευνητικών 

παραδειγµάτων, που αναφέρουν οι Nadel & Tremblay-Leveau (1999) 

σχετίζονται µε: 1) τη βρεφική κατανόηση της σχέσης µεταξύ δύο ατόµων, και 

2) την κατανόηση του βρέφους αναφορικά µε τη σχέση του ίδιου µε δύο 

άτοµα. Παρακάτω συνοψίζουµε τις αναφορές τους στα ευρήµατα αυτά. 

 Σύµφωνα µε τις Nadel & Tremblay-Leveau (1999) και σχετικά µε το 

πρώτο θέµα, οι Scaife & Bruner (1975) αναφέρουν το εναλλακτικό βλέµµα 

των 4µηνων και 5µηνων βρεφών πρώτα προς την µητέρα και ακολούθως 

προς τον πειραµατιστή, στη διάρκεια των παύσεων της καταγραφής των 

επεισοδίων αµοιβαίας προσοχής. Επιπλέον, ο Bruner (1978) αναφέρει ότι τα 

13µηνα βρέφη έχουν κατακτήσει την έννοια της ανταλλαγής και είναι ικανά να 

εισάγουν µια τριαδική ανταλλαγή, στο βαθµό που δύο ενήλικες είναι 

πρόθυµοι να συµµετέχουν σε ένα τριαδικό παιχνίδι του τύπου "πάρε-δώσε" 

µε κάποιο αντικείµενο. Οι Murray & Trevarthen (1985) αναφέρουν ότι βρέφη 2 

και 3 µηνών, όταν η µητέρα διέκοπτε την επικοινωνία µαζί τους για να µιλήσει 

µε την ερευνήτρια που µόλις είχε εισέλθει στο πειραµατικό δωµάτιο, δεν 

επεδείκνυαν σηµάδια δυσθυµίας, αλλά διατηρούσαν µια χαλαρή έκφραση στο 

πρόσωπό τους και κοιτούσαν εναλλακτικά τη µητέρα και την ερευνήτρια 

δείχνοντας ευαισθησία στο νέο κοινωνικό σχηµατισµό που συµπεριλάµβανε 

ένα τρίτο πρόσωπο. Τέλος, οι Molina, Spelke & King (1996) βάσει των 

ευρηµάτων ενός πειραµατικού σχεδιασµού µε θέµα τη διάκριση, στη διάρκεια 

του 6ου βρεφικού µήνα, µεταξύ έµψυχων και άψυχων ερεθισµάτων, 

καταλήγουν ότι η ανάπτυξη της νοητικής διεργασίας πάνω στις 

διαπροσωπικές σχέσεις ξεκινά από πολύ νωρίς και είναι παράλληλη µε την 

ανάπτυξη των αναπαραστάσεων και της νοητικής διεργασίας πάνω στο 

φυσικό κόσµο. Όπως φαίνεται, τα νεαρά βρέφη κατανοούν τον τρόπο µε τον 

οποίο δύο άνθρωποι σχετίζονται µεταξύ τους, ακόµα και σε περιστάσεις που 

δεν αλληλεπιδρούν άµεσα µε αυτούς. Η κατανόηση αυτή αποτελεί µια 

σηµαντική δεξιότητα συµµετοχής σε τριαδικές αλληλεπιδράσεις, αφού 
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επιτρέπει στα βρέφη να προβλέπουν πώς δρουν οι άνθρωποι µεταξύ τους, 

µέσω των κινήσεων, των εκφράσεων και της συνοµιλητικής τους 

συµπεριφοράς. Επιπλέον, διευκολύνει τη γνώση σχετικά µε το πότε και το 

πώς θα εισάγουν τα βρέφη τον εαυτό τους αποτελεσµατικά σε µια πολυαδική 

επικοινωνία.  

 Αναφορικά µε το δεύτερο θέµα, δηλαδή, την κατανόηση από το βρέφος 

της σχέσης του ίδιου µε δύο άλλα άτοµα, οι Nadel & Tremblay-Leveau (1999) 

αναφέρονται σε δύο ερευνητικές συνθήκες, όπου το βρέφος συγκρίνει µεταξύ 

δύο ατόµων. Οι συνθήκες αυτές έχουν σχεδιαστεί για τη διερεύνηση της 

βρεφικής γνώσης σχετικά µε τους άλλους ανθρώπους. Πρόκειται για τη 

συνθήκη της ταυτόχρονης σύγκρισης και τη συνθήκη της επιτυχούς 

σύγκρισης. 

 Η συνθήκη της ταυτόχρονης σύγκρισης έχει να κάνει µε τη βρεφική 

εξερεύνηση δύο προσώπων που έρχονται σε επαφή µε το βρέφος και µε το 

συστηµατικό, προτιµησιακό  βλέµµα του βρέφους προς το πρόσωπο που 

γνωρίζει. Η συνθήκη αυτή, µε άλλα λόγια, διερευνά την κατανόηση, από την 

πλευρά του βρέφους, της συνοχής του κάθε προσώπου ξεχωριστά, σε µια 

τριαδική κατάσταση. Ως ενδεικτική της συνθήκης αυτής, αναφέρεται η έρευνα 

των Buschnell, Sai & Mullin, (1989), όπου βρέφη 5 µόλις ηµερών 

προτιµούσαν να κοιτούν το µητρικό πρόσωπο από ό,τι το πρόσωπο µίας 

άλλης γυναίκας που µοιραζόταν τα ίδια, σχεδόν, εξωτερικά χαρακτηριστικά µε 

τα µητρικά. Επίσης, η έρευνα των Spelke & Owsley (1979), όπου εξετάστηκε 

η ακουστική και οπτική αναζήτηση της µητέρας και του πατέρα από βρέφη 

3µιση, 5µιση και 7µιση µηνών, και όπου βρέθηκε, ότι ακόµα και τα νεαρότερα 

βρέφη γνωρίζουν, ότι κάθε συγκεκριµένη φωνή προέρχεται κι από 

συγκεκριµένο άτοµο και προσανατολίζονται οπτικά - δηλαδή, προς τον 

πατέρα ή την µητέρα- ανάλογα µε το εκάστοτε ηχητικό σήµα- δηλαδή, την 

πατρική ή τη µητρική φωνή.  

 Η συνθήκη της επιτυχούς σύγκρισης έχει να κάνει µε την ικανότητα του 

βρέφους να κάνει συνδέσεις µεταξύ του εαυτού και των άλλων, σε πολυαδικά 

πλαίσια. Με άλλα λόγια, µε την ικανότητα των βρεφών να διαφοροποιούν τα 

άτοµα εντός της γενικής τάξης των ανθρώπων, και να δοµούν 

αναπαραστάσεις της ταυτότητας του κάθε ατόµου µέσω της ανάκλησης των 
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προηγούµενων επαφών µαζί του.  Ως χαρακτηριστική της συνθήκης της 

επιτυχούς σύγκρισης, οι Nadel & Tremblay-Leveau (1999) αναφέρουν την 

πειραµατική έρευνα των Meltzoff & Moore (1992), σχετικά µε τη βρεφική 

µίµηση και τη σηµασία της ταυτότητας του µοντέλου, της θέσης και της 

κίνησής του στο χώρο. Οι Meltzoff & Moore δίνουν έµφαση στο γεγονός ότι τα 

βρέφη των 6 µόλις εβδοµάδων αναγνωρίζουν ξεχωριστές ανθρώπινες 

συµπεριφορές ως  εκφραστικά σηµάδια συγκεκριµένων ανθρώπων. Όπως 

φαίνεται, τα βρέφη αναπτύσσουν από πολύ νωρίς µια χαρακτηρολογική 

διάκριση των διαφορετικών ανθρώπων µε τους οποίους έρχονται σε επαφή.  

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995) σηµειώνουν την ύπαρξη 

αξιόπιστων ενδείξεων που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, προς το τέλος του 

πρώτου χρόνου, τα βρέφη έχουν αναπτύξει µια διαρκώς εξελισσόµενη 

κατανόηση των σχέσεων στις οποίες δεν έχουν απαραίτητα άµεση εµπλοκή. 

Η κατανόηση αυτή καταδεικνύεται από την ενεργή συµµετοχή τους, από το 

γεγονός ότι λαµβάνουν υπόψη τους το θέµα της αλληλεπίδρασης των άλλων 

ατόµων, και από το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν στο να µοιράζονται 

κοινωνικούς κανόνες και συγκινήσεις. Ωστόσο, κρίνουν ότι τα δεδοµένα 

σχετικά µε την ενεργή βρεφική συµµετοχή σε τριαδικά πλαίσια είναι 

αντιφατικά, όπως δείχνουν οι δύο οµάδες µελετών που αναφέρουν.  

 Συγκεκριµένα, η µία οµάδα µελετών συγκρίνει τη συµπεριφορά 

βρεφών από 15 έως 19 µηνών προς την µητέρα, σε δυαδικά επικοινωνιακά 

πλαίσια, και σε πλαίσια όπου η µητέρα εµπλέκεται µε κάποιον άλλο 

σύντροφο, έναν επισκέπτη ή το άλλο της παιδί ( Kendrick & Dunn, 1980* 

Rubenstein, Howes & Pedersen, 1982). Οι µελέτες αυτές καταλήγουν ότι: 1) 

σε περιόδους που η µητέρα δεν εµπλέκεται σε κοινωνική επαφή, 

παρατηρείται µια γενική µείωση της δυαδικών αλληλεπιδράσεων, και 2) όταν 

η µητέρα είναι µεν απασχοληµένη, αλλά όχι εντελώς µη διαθέσιµη για το 

βρέφος, παρατηρείται αύξηση των δυαδικών αλληλεπιδράσεων, σε τριαδικές 

συνθήκες, η οποία οφείλεται στην ποσότητα της µητρικής προσοχής προς το 

βρέφος, αλλά και στο γεγονός, ότι το βρέφος αναζητά την αποκλειστική 

µητρική εµπλοκή µαζί του (επίδειξη εσκεµµένης ανυπακοής ή αταξίας µε 

σκοπό την εµπλοκή ή παράταση µιας δυαδικής επικοινωνίας και όχι τη 

συµµετοχή του βρέφους σε µια τριαδική).  
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 Η άλλη οµάδα µελετών σχετίζεται µε τις ικανότητες 19µηνων ή 

µεγαλύτερων παιδιών για συµµετοχή σε µια τρέχουσα συζήτηση µεταξύ της 

µητέρας και του/της αδελφού/ής τους (βλ. ενδεικτικά τις προαναφερθείσες 

έρευνες των Dunn & Munn 1985, και Barton & Tomasello, 1991). 

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995, 1996) παρουσιάζουν τη δική τους 

έρευνα σχετικά µε τις βρεφικές µη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες σε 

τριαδικά πλαίσια, και προτείνουν το πειραµατικό παράδειγµα της κατάστασης 

του βρεφικού αποκλεισµού από µια τριαδική αλληλεπίδραση, προκειµένου να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για την πρώιµη µετεπικοινωνιακή γνώση του 

βρέφους σχετικά µε την κοινωνική του θέση σε µια αλληλεπίδραση. 

Ειδικότερα, η θεµατική τους σχετίζεται µε: 1) τις πρώιµες ικανότητες 

εναλλαγής σειράς, 2) την επίγνωση της κοινωνικής θέσης σε µια 

αλληλεπίδραση, και τις µετεπικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αναχαίτιση της θέσης του αποκλεισµού σε µια αλληλεπίδραση, και 3) το 

στοιχείο της εµπροθεσιµότητας στις αλληλεπιδράσεις του βρέφους.  

 Αναφορικά µε το πρώτο θέµα, οι Nadel & Tremblay-Leveau (1996) 

θεωρούν ότι η πρώιµη βρεφική ικανότητα για την εναλλαγή σειράς στην 

αλληλεπίδραση µητέρας και βρέφους είναι, ενδεχοµένως, υπερεκτιµηµένη 

λόγω του ότι η εναλλαγή αποτελεί δοµικό, "κληρονοµικό" στοιχείο στη 

δυαδική επικοινωνία. Προτείνουν ότι το τριαδικό πλαίσιο δίνει πιο αξιόπιστες 

ενδείξεις για τη βρεφική κατανόηση των επικοινωνιακών ρόλων. 

Συγκεκριµένα, σε µια τριαδική αλληλεπίδραση, το βρέφος περιµένοντας τη 

σειρά του, έχει να αντιµετωπίσει προσδοκίες δύο τύπων: 1) πρέπει να 

γνωρίζει ποιος προηγείται και ποιος ακολουθεί, να έχει, µε άλλα λόγια, µια 

σαφή εικόνα της ρυθµικής, προοδευτικής επικοινωνιακής δοµής που 

εµπεριέχεται στην εναλλαγή σειράς, και 2) πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι 

υπάρχουν δύο επικοινωνιακοί ρόλοι, αυτοί του δρώντος και του δέκτη της 

δράσης, αλλά για τρεις συµµετέχοντες, και να αντιλαµβάνεται την στιγµιαία 

απόσυρσή του από την αλληλεπίδραση ως συνέπεια των δράσεων  των δύο 

άλλων συντρόφων. Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995,1996) προτείνουν για 

τη µελέτη της βρεφικής κατανόησης των επικοινωνιακών ρόλων, την 

πειραµατική και όχι την οικογενειακή τριάδα, προκειµένου να µην 

προκαταληφθούν από την ακαµψία των ρόλων που σχετίζεται µε την σειρά 
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γέννησης των παιδιών σε µια οικογένεια και που θέλει το πρωτότοκο παιδί να 

εισάγει τη δράση, το δευτερότοκο να µιµείται ή να δέχεται τη δράση αυτή και 

τη µητέρα να αναλαµβάνει το ρόλο του ρυθµιστή της αλληλεπίδρασης. Η 

πειραµατική τριάδα αποτελείται από δύο συνοµήλικα βρέφη και έναν οικείο σε 

αυτά πειραµατιστή. 

 Αναφορικά µε το δεύτερο θέµα, δηλαδή, την επίγνωση της κοινωνικής 

θέσης σε µια αλληλεπίδραση και την µετεπικοινωνιακή δεξιότητα χειρισµού 

της, οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995,1996) προτείνουν την 

παραδειγµατική, πειραµατική χρήση του στιγµιαίου αποκλεισµού. Υποθέτουν 

ότι οι συµπεριφορές του κάθε βρέφους θα διαφέρουν ανάλογα µε το αν θα 

αποκλείεται από την τρέχουσα δυαδική αλληλεπίδραση εντός της τριάδας ή 

αν θα συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν. Οι διαφορές αυτές θα αναδείξουν και τη 

βρεφική κατανόηση των διαφορετικών θέσεων που µπορεί κανείς να λάβει σε 

µια τριάδα.  

 Το παράδειγµα του αποκλεισµού εξυπηρετεί, επιπλέον, τη µελέτη των 

µετεπικοινωνιακών όψεων της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριµένα, δίνει 

σηµαντική πληροφόρηση για την ικανότητα του βρέφους να προβλέπει τους 

κοινωνικούς στόχους των συντρόφων του και να δρα αναλόγως. Οι Nadel & 

Tremblay-Leveau (1996) υποστηρίζουν ότι η δράση για την αποφυγή του 

κοινωνικού αποκλεισµού αποτελεί ένα δείκτη της πρώιµης κατανόησης των 

προθέσεων των άλλων. Υποθέτουν ότι τα βρέφη θα επιδεικνύουν µια πρώιµη 

ικανότητα να παρακολουθούν το επίκεντρο της προσοχής των συντρόφων 

τους και να χρησιµοποιούν την παρακολούθηση αυτή προς όφελός τους. Με 

άλλα λόγια, ότι είναι ικανά να επιδεικνύουν εµπροθεσιµότητα στην 

επικοινωνιακή τους συµπεριφορά. 

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995,1996) κατέγραψαν την 

εικοσάλεπτη αλληλεπίδραση δύο, κάθε φορά, βρεφών, οικείων µεταξύ τους, 

από τρεις ηλικιακές οµάδες (11-12, 15-17, και 22-24 µηνών) µε µία οικεία 

προς αυτά ερευνήτρια, στις εξής πειραµατικές συνθήκες: 1) µοίρασµα 

προσοχής της ερευνήτριας εξίσου προς τα δύο βρέφη (5 λεπτά), και 2) 

αλληλεπίδραση της ερευνήτριας µε ένα από τα βρέφη και αποκλεισµός του 

άλλου από την επικοινωνία (15 λεπτά). 
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 Η παραπάνω έρευνα κατέληξε σε τρεις οµάδες ευρηµάτων τις οποίες 

παρουσιάζουµε συνοπτικά. Πρώτον, µε την αύξηση της ηλικίας βρέθηκε 

αύξηση  της συχνότητας της τριαδικής αλληλεπίδρασης, της µέσης διάρκειας 

της τριαδικής αλληλεπίδρασης και του µέσου αριθµού των σειρών του κάθε 

αλληλεπιδρώντος στον τριαδικό τύπο αλληλεπίδρασης. ∆εύτερον, βρέθηκε 

σηµαντική αύξηση στο χρόνο των διπλά προσανατολισµένων παρεισδύσεων, 

δηλαδή προς τους δύο συµµετέχοντες συγχρόνως, που συνοδεύονταν από 

διακριτικά εναλλακτικά βλέµµατα του αποκλεισµένου βρέφους προς την 

ερευνήτρια και τον/ την συνοµήλικό/ ή του. Πιο ειδικά, τα βρέφη που 

αποκλείονταν από την αλληλεπίδραση είχαν ως εστία της οπτικής τους 

προσοχής περισσότερο και συχνότερα την ερευνήτρια, το άλλο βρέφος ή το 

παιχνίδι που αποτελούσε το θέµα της δυαδικής αλληλεπίδρασης από ό,τι 

κάποιο άλλο παιχνίδι ή κάποιο άλλο σηµείο του δωµατίου στο οποίο 

βρίσκονταν. Επιπλέον, οι παρεισδύσεις τους, στη διάρκεια του 2ου έτους, 

ήταν επικεντρωµένες στα αντικείµενα µόνο κατά το 5% των περιπτώσεων. 

Συχνότερα, παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα των δύο άλλων 

συµµετεχόντων και συντόνιζαν το βλέµµα και τη δράση τους ώστε να 

παρεισδύσουν στη δυαδική αλληλεπίδραση κοινωνικά. Οι παρεισδύσεις που 

προσανατολίζονταν προς το ένα πρόσωπο της τριάδας παρέµειναν σταθερές 

στο χρόνο της µελέτης. Τρίτον, οι κοινωνικές εκκλήσεις του βρέφους προς 

τον/την συνοµήλικο ήταν περισσότερες κατά τη διάρκεια της κατάστασης του 

αποκλεισµού του από την αλληλεπίδραση. ∆ιαφορετικά, στην κατάσταση της 

συµπερίληψής τους στην επικοινωνία, τα βρέφη, παρόλο που δεν αγνοούσαν 

την ύπαρξη του τρίτου αποκλεισµένου προσώπου, παρέµεναν κυρίως 

εµπλεκόµενα στη δυαδική επικοινωνία µε την ερευνήτρια. Ανάλογα ήταν τα 

ευρήµατα αναφορικά µε τις αντιδράσεις των βρεφών προς τους 

συνοµηλίκους: η πιθανότητα να αντιδράσουν σε µια κοινωνική έκκληση ήταν 

µεγαλύτερη, όταν βρίσκονταν στην κατάσταση του αποκλεισµού από ό,τι όταν 

αλληλεπιδρούσαν ήδη σε δυαδικό πλαίσιο µε την ερευνήτρια, όπου οι 

κοινωνικές αποκρίσεις προς το αποκλεισµένο βρέφος είχαν τη συχνότητα που 

συνήθως περιγράφεται στις δυαδικές επαφές των συνοµήλικων.  

 Οι Nadel & Tremblay-Leveau (1995,1996) συµπεραίνουν ότι οι 

ικανότητες που επιδεικνύουν τα βρέφη στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις, από 
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τους 11 µόλις µήνες, αποτελούν όχι µια πλήρως κατακτηµένη, αλλά µια 

δυνητική και αναπτυσσόµενη ικανότητα στο χειρισµό του πολυαδικού 

στοιχείου µιας επικοινωνίας. Η ικανότητα αυτή θέτει σηµαντικές βάσεις για την 

κατανόηση της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων ενεργής συµµετοχής 

στη συνοµιλία των άλλων προσώπων µέσω µη λεκτικών επικοινωνιακών 

οδών. Επιπλέον, ότι τα βρέφη επιδεικνύουν µια πρώιµη επίγνωση της 

κοινωνικής τους θέσης στην αλληλεπίδραση, όπως φαίνεται από την 

αυξηµένη ικανότητά τους στην τριάδα, συγκριτικά µε τη δυάδα, να 

παρακολουθούν τις εστίες προσοχής και ενδιαφέροντος των υπόλοιπων 

επικοινωνούντων συντρόφων και να επενδύουν συναισθηµατικά σε µεγάλο 

βαθµό για να αποφύγουν τη δυσάρεστη θέση του αποκλεισµού τους από µια 

αλληλεπίδραση. Κεντρική θέση των Nadel & Tremblay-Leveau είναι, ότι η 

επίδειξη αυτής της πρώιµης κι ωστόσο πολύπλοκης γνώσης της 

εµπροθεσιµότητας των άλλων, αλλά και η ικανότητα παρακολούθησης προς 

ίδιον όφελος των επίκεντρων προσοχής των άλλων στον εξωτερικό κόσµο, 

αποτελούν την απαρχή της µετεπικοινωνιακής γνώσης. 

 

 Περίληψη 

 Τα δυαδικά και τα τριαδικά ερευνητικά παραδείγµατα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω αποκαλύπτουν τις πρώιµες βρεφικές ικανότητες 

για νοητική επεξεργασία, πρόβλεψη, έλεγχο και προσεκτική παρακολούθηση 

της κοινωνικής συµπεριφοράς των επικοινωνούντων συντρόφων. Ειδικότερα, 

ο τριαδικός πειραµατικός σχεδιασµός (παράδειγµα του αποκλεισµού) των 

Nadel & Tremblay-Leveau παρουσιάζει σηµαντικά ευρήµατα σχετικά µε τις 

πρώιµες ικανότητες εναλλαγής σειράς, την επίγνωση της κοινωνικής θέσης σε 

µια αλληλεπίδραση και το στοιχείο της εµπροθεσιµότητας στις 

αλληλεπιδράσεις του βρέφους. Συνοπτικά, τα βρέφη, από το τέλος του 

πρώτου χρόνου: 1) κατανοούν τον επικοινωνιακό τους ρόλο και τον ρόλο των 

συντρόφων τους, όπως επίσης και την κοινωνική τους θέση σε σχέση µε 

αυτήν των συντρόφων τους, σε µια αλληλεπίδραση, 2) βάσει της κατανόησης 

αυτής, χειρίζονται και διαπραγµατεύονται την κοινωνική τους θέση σε µια 

αλληλεπίδραση, και 3) ο χειρισµός της κοινωνικής τους θέσης στην τριάδα 
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ενέχει στοιχεία εµπροθεσιµότητας στην επικοινωνιακή τους συµπεριφορά και 

αποτελεί  πρόδροµο της µετεπικοινωνιακής τους γνώσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Το "πρωταρχικό τρίγωνο": συγκροτώντας την ολότητα της 
οικογενειακής αλληλεπίδρασης. 
 Παρακάτω θα παρουσιαστεί η θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση 

των Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999) σχετικά µε την τριαδική 

αλληλεπίδραση της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους, στη διάρκεια των 

εννέα πρώτων βρεφικών µηνών. Μία από τις βασικές θέσεις τους είναι ότι η 

σχέση που εγκαθιδρύεται στην οικογενειακή τριάδα ακολουθεί τη δική της 

ξεχωριστή πορεία, η οποία δεν είναι δυνατό να περιοριστεί στα στοιχεία που 

τη συγκροτούν, δηλαδή, τις δυάδες ή τις µονάδες. Κρίνουν ότι, µέχρι 

πρόσφατα, τα περισσότερα τριαδικά µοντέλα που έχουν προταθεί στηρίζονται 

στα δυαδικά µοντέλα αλληλεπίδρασης (ένας προς ένα), στη σύγκριση µεταξύ 



 204

των δύο ή τριών δυάδων που αποτελούν την τριάδα και στη βρεφική 

αλληλεπίδραση σε τριαδικό µεν πλαίσιο, αλλά µε ένα γονέα κάθε φορά 

(Fivaz-Depeursinge, Frascarolo & Corboz-Warnery, 1996). Πρόκειται για µια 

άποψη που επισηµάνθηκε νωρίτερα και από τον Collis (1982), ο οποίος κάνει 

λόγο για την απλουστευτική φύση των δυαδικών προσεγγίσεων και την 

ύπαρξη όψεων στις πολυαδικές αλληλεπιδράσεις που είναι αδύνατο να 

περιγραφούν µε δυαδικούς όρους. Οι πολυαδικές αλληλεπιδράσεις, µε άλλα 

λόγια, προϋποθέτουν και ενέχουν διαφορετικές κοινωνικές δεξιότητες από ό,τι 

οι δυαδικές και φαίνεται να λειτουργούν µε µοναδικές διεργασίες "πέρα" ή 

"άνω" των δυαδικών.  

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999) έθεσαν ως σκοπό της 

εργασίας τους τη γεφύρωση των τοµέων της βρεφικής ανάπτυξης και των 

οικογενειακών διαδικασιών. Ειδικότερα, σκοποθέτησαν τη µελέτη: 1) των 

σταθερών λειτουργικών / κλινικών οικογενειακών σχηµάτων των 

οικογενειακών συµµαχιών, στα πρωταρχικά αναπτυξιακά τους στάδια, 2) της 

οικογένειας ως µονάδας και όχι ως οµάδας δυάδων, 3 της οικογένειας ως 

µιας εν δράσει αλληλεπιδρούσας οµάδας και όχι ως τη νοητική 

αναπαράσταση των µελών που την απαρτίζουν, 4) του παραλληλισµού των 

οικογενειακών διεργασιών που ενέχονται στο φυσιολογικό και τον 

προβληµατικό τριγωνισµό (triangulation), 5) της αναπτυξιακής πορείας του 

τριγωνισµού στους γονείς και στα βρέφη, και 6) της µικρο-περιγραφής της 

οικογενειακής αλληλεπίδρασης προκειµένου να διακριθούν τα συγκεκριµένα 

πρότυπα λειτουργίας της. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, οι παραπάνω 

ερευνήτριες χρησιµοποίησαν την κλινική προοπτική, την έρευνα µέσω 

παρατήρησης και τη συστηµική θεωρία.  

 Η παρατήρηση έλαβε χώρα σε εργαστηριακό περιβάλλον, στα πλαίσια 

ενός συγκεκριµένου ερευνητικού µοντέλου οικογενειακών αλληλεπιδράσεων 

που οι παραπάνω ερευνήτριες ονοµάζουν ως το Τριαδικό Παιχνίδι της 

Λοζάννης (Lausanne Triadic Play).  Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery 

προτείνουν και εφαρµόζουν την "ανάγνωση" της οικογενειακής 

αλληλεπίδρασης, σε πραγµατικό και σε µικροαναλυτικό χρόνο. Ονοµάζουν  

τη βασική εστία του µοντέλου τους λειτουργική / κλινική ανάγνωση των 

οικογενειακών συµµαχιών. Οι µικροαναλυτικές αναγνώσεις (δοµική, δυναµική 
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και αναπτυξιακή) εξυπηρετούν τη διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους 

θεµελιώνεται η τυπολογία των οικογενειακών συµµαχιών.  

 Το τριαδικό παιχνίδι της Λοζάννης έχει σαν στόχο το οικογενειακό 

παιχνίδι, µε άλλα λόγια, την αµοιβαία παιγνιώδη ενασχόληση της µητέρας, 

του πατέρα και του βρέφους. Πρόκειται για ένα "σενάριο", για µια κατάσταση 

της οποίας το ερευνητικό πρωτόκολλο αποτελείται από οδηγίες προς τους 

γονείς που καταλήγουν στους εξής τέσσερις σχηµατισµούς: 1) τον ένα από 

τους δύο γονείς να αλληλεπιδρά ενεργά µε το βρέφος και τον άλλο να υιοθετεί 

περιφερειακό ρόλο, 2) την εναλλαγή των παραπάνω ρόλων µεταξύ των δύο 

γονέων, 3) τους τρεις συντρόφους να αλληλεπιδρούν από κοινού, και 4) τους 

δύο γονείς να αλληλεπιδρούν ενεργά µεταξύ τους και το βρέφος να έχει 

περιφερειακό ρόλο στην αλληλεπίδραση αυτή. 

 Τα µέλη της οικογένειας λαµβάνουν ορισµένες θέσεις στο χώρο, 

τέτοιες που προϋποθέτουν ευλυγισία κινήσεων και ρύθµιση της απόστασης 

µεταξύ τους, και µε τρόπο που να σχηµατίζουν ιδεατά ένα τρίγωνο, του 

οποίου το σχήµα αλλάζει, ανάλογα σε ποιόν από τους παραπάνω τέσσερις 

σχηµατισµούς εκτυλίσσεται το παιχνίδι µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η 

σκηνογραφία του Τριαδικού Παιχνιδιού της Λοζάννης σκιαγραφεί έναν 

ισόπλευρο, προσανατολισµένο προς το βρέφος σχηµατισµό στο χώρο. 

Ενώνοντας τα κεντρικά σηµεία των θέσεων του κάθε συντρόφου, 

σχηµατίζεται νοητά ένα ισόπλευρο τρίγωνο (ένα τρίγωνο αναφοράς για τις 

µικροαναλυτικές µετρήσεις που θα αναφερθούν παρακάτω). Οι 

προσανατολισµοί των γονεϊκών θέσεων συγκλίνουν στη θέση του βρέφους 

και προσδιορίζουν ένα βρεφικά προσανατολισµένο τρίγωνο. Οι πρακτικές 

αποφάσεις για το ποιος θα ξεκινήσει το παιχνίδι ή/και για το πώς θα 

ρυθµιστούν οι αποστάσεις µεταξύ τους στο χώρο (αλλάζοντας, κάθε φορά, 

τον τύπο του τριγώνου αναφοράς), ανήκουν στην πρωτοβουλία των γονέων. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρόποι ανάγνωσης της οικογενειακής 

αλληλεπίδρασης, όπως προτείνονται από τις Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery (1999), οι οποίες υποστηρίζουν ότι κάθε µια από τις αναγνώσεις 

αυτές ξεχωριστά είναι απαραίτητες προκειµένου να επιτευχθεί µια 

ολοκληρωµένη κατανόηση του ερευνητικού τους µοντέλου σε κλινικό, 

θεωρητικό και µεθοδολογικό επίπεδο. 
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3.3.1. Τυπολογία των οικογενειακών συµµαχιών ( λειτουργική / κλινική 

ανάγνωση ) 

 Στην λειτουργική / κλινική ανάγνωση της οικογενειακής 

αλληλεπίδρασης, οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery ακολουθούν την 

παράδοση των κλινικών µελετών περίπτωσης. ∆οµώντας την αφηγηµατική 

αναφορά της συνολικής διαδικασίας του παρατηρούµενου τριαδικού 

παιχνιδιού και των αλληλεπιδράσεων που λαµβάνουν χώρα εντός των 

πλαισίων του, στοχεύουν στην απάντηση τού αν η οικογενειακή οµάδα 

συνεργάζεται και πώς τα µέλη που την απαρτίζουν βοηθούν το ένα το άλλο. 

Με άλλα λόγια, ο στόχος της ανάγνωσης αυτής είναι η ποιότητα που 

αντανακλάται στις αλληλεπιδράσεις των συντρόφων, η οποία και προσδίδει 

την ταυτότητα της οικογενειακής συµµαχίας. Οι παραπάνω ερευνήτριες 

καταλήγουν και παρουσιάζουν αφηγηµατικά τέσσερις τύπους συµµαχίας: 1) 

συνεργατική, 2) τεταµένη, 3) επίβουλη, και 4) διαταραγµένη.   

 Συνοψίζοντας, το ερώτηµα που απαντάται µέσω της τυπολογίας των 

συµµαχιών είναι το αν η οικογενειακή οµάδα δουλεύει από κοινού ή 

διχασµένη. Στην πρώτη περίπτωση οι σύντροφοι αναπτύσσονται αρµονικά 

και διατηρούν το "τριγωνικό" νήµα στη διάρκεια των τεσσάρων σχηµατισµών 

του τριαδικού παιχνιδιού. Από την µια πλευρά, η αλληλεγγύη και η 

συνεργασία µεταξύ των γονέων προσφέρουν ένα σταθερό πλαίσιο για το 

βρέφος και από την άλλη πλευρά, η παρωθητική δύναµη του 

αναπτυσσόµενου βρέφους επιτρέπει στους γονείς να συντονίσουν επιτυχώς 

την πλαισίωση της βρεφικής ανάπτυξης. Στη δεύτερη περίπτωση, αντί για 

διακριτούς και, συγχρόνως, συνεκτικούς σχηµατισµούς, παρατηρείται ένα 

διχασµένο σχήµα που επαναλαµβάνεται από σχηµατισµό σε σχηµατισµό. Το 

διχασµένο γονεϊκό µέρος µετατρέπει το βρέφος σε "όµηρο" για την ρύθµιση 

της γονεϊκής σύγκρουσης, γεγονός που αναπόφευκτα εκτρέπει τη βρεφική 

ανάπτυξη από τη φυσιολογική της πορεία.  

 Το ζήτηµα της συναισθηµατικής ρύθµισης βρίσκεται στον πυρήνα των 

οικογενειακών συµµαχιών. Το παιγνιώδες µοίρασµα θετικών συναισθηµάτων 

στην τριάδα συνιστά όχι µόνο τον σκοπό του τριαδικού παιχνιδιού, αλλά και 

την κινητήρια ισχύ του. Όταν υπερισχύουν τα θετικά συναισθήµατα και η 



 207

εύθυµη διάθεση, ακόµα και σε µορφή αντιπαλότητας, η συνεργατικότητα είναι 

πιθανή. Αντίθετα, όταν υπερέχουν η αρνητικότητα και η βλοσυρότητα είναι 

πιθανότερο να επέλθει ο διχασµός.  

 

 3.3.2. ∆οµική Θεµελίωση των οικογενειακών συµµαχιών (δοµική 

ανάγνωση). 

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery διακρίνουν τέσσερις 

λειτουργίες που πρέπει να πραγµατοποιούνται όχι µόνο για την επίτευξη του 

τριαδικού παιχνιδιού, αλλά γενικότερα στις πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπιδράσεις: συµµετοχή, οργάνωση, εστιακή προσοχή και 

συναισθηµατική επαφή. 

 Η συµµετοχή αποτελεί την πιο απλή λειτουργία γιατί απαιτεί τους 

λιγότερους συντονισµούς. Προϋποθέτει µόνο την συµπερίληψη όλων των 

συµµετεχόντων στο παιχνίδι, χωρίς την συγκεκριµενοποίηση τού πώς 

επιτυγχάνεται η συµπερίληψη αυτή. Με άλλα λόγια, οι ερευνήτριες ζητούν 

από τα υποκείµενα "να παίξουν όλοι µαζί σαν οικογένεια". Πρόκειται για ένα, 

τουλάχιστον φαινοµενικά, απαραίτητο ��έργο�� του οικογενειακού παιχνιδιού. Η 

συµµετοχή αποτελεί, επίσης, την λειτουργία που πρέπει να παρουσιάσει τη 

µεγαλύτερη σταθερότητα στο χρόνο του τριαδικού παιχνιδιού.  

 Η οργάνωση αποτελεί µια πιο σύνθετη λειτουργία: εµπεριέχει τους 

κανόνες που ορίζουν ποιος απευθύνεται σε ποιον και πότε αυτό αλλάζει. Με 

άλλα λόγια, απαντά στην ερώτηση του αν βρίσκεται ο κάθε σύντροφος στο 

ρόλο του, σύµφωνα µε τους τέσσερις σχηµατισµούς του "σεναρίου" του 

τριαδικού παιχνιδιού.   

 Η εστιακή προσοχή είναι µια λειτουργία πιο σύνθετη και πιο στιγµιαία 

από τις δύο προαναφερθείσες. Απαιτεί πολλούς διαφορετικούς συντονισµούς 

και ενέχει πολλές αλλαγές, δηλαδή πολλά επεισόδια εντός του καθενός 

σχηµατισµού. Απαντά στην ερώτηση τού αν όλοι επικεντρώνουν την 

προσοχή τους σε µια κοινή εστία, δηλαδή στα τρέχοντα παιχνίδια, 

προκειµένου το παιχνίδι να µπορεί να χαρακτηριστεί  τριγωνικό. 

 Η συναισθηµατική επαφή αφορά στην εγκαθίδρυση και τη διατήρηση 

της συναισθηµατικής οικειότητας, στο αµοιβαίο µοίρασµα στιγµών 

παιγνιώδους εµπλοκής. Πρόκειται για την πιο σύνθετη λειτουργία, η οποία και 
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παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µεταβλητότητα στο χρόνο, γιατί εµπεριέχει τη 

χρήση συναισθηµατικών και συνοµιλητικών σηµάτων που απαιτούν πολλούς 

συντονισµούς σε πολλά επεισόδια µικρής διάρκειας εντός του εκάστοτε 

τρέχοντος παιχνιδιού.  

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery διακρίνουν τις φυσικές / 

σωµατικές τροπικότητες (modalities) που επιστρατεύονται για την εκτέλεση 

των παραπάνω λειτουργιών. Καταλήγουν σε τέσσερις τύπους τροπικοτήτων 

(µία για κάθε λειτουργία) που συνιστούν τα οικοδοµικά υλικά του τριγωνικού 

πλαισίου και η κατασκευή τους είναι πυραµιδική: 1) τον σχηµατισµό της 

συµµετοχής (λεκάνη), 2) τον σχηµατισµό της οργάνωσης (κορµός), 3) τον 

σχηµατισµό της εστιακής προσοχής (βλέµµατα), και 4) τον σχηµατισµό της 

συναισθηµατικής επαφής (εκφράσεις). Καθώς µετακινούµαστε από το 

επίπεδο της λεκάνης (συµµετοχή) στο επίπεδο των εκφράσεων 

(συναισθηµατική επαφή), οι χειρισµοί γίνονται αισθητά πιο πολύπλοκοι και 

πιο ευµετάβλητοι, υποδεικνύοντας την ύπαρξη µιας ιεραρχικής δοµής. 

Αναφορικά µε την κατεύθυνση των επιδράσεων στην ιεραρχία αυτή, οι Fivaz-

Depeursinge & Corboz-Warnery διακρίνουν δύο ενεργές αρχές: την 

κυκλικότητα και την ασυµµετρία. Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή,  όλα τα 

επιµέρους δοµικά στοιχεία είναι συνδεµένα και δρουν µαζί, όλοι οι 

σχηµατισµοί σε όλα τα επίπεδα βρίσκονται σε αρµονία και επιδρούν το ένα 

στο άλλο κυκλικά. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχή, οι επιδράσεις είναι 

ασύµµετρες, µε την έννοια ότι τα περισσότερο αµετάβλητα και "οχυρωµένα" 

στοιχεία (σχηµατισµός της συµµετοχής) ασκούν ισχυρότερη επιρροή στα πιο 

ευµετάβλητα και "ανοχύρωτα" στοιχεία (σχηµατισµός της συναισθηµατικής 

επαφής).  

 Στο σχηµατισµό της συµµετοχής (επίπεδο της λεκάνης) επιδεικνύονται 

φυσικά η συµπερίληψη ή ο αποκλεισµός από την τριαδική αλληλεπίδραση. 

Όταν παρατηρείται συµπερίληψη των τριών συντρόφων στην αλληλεπίδραση, 

έχει επιτευχθεί προσαρµογή. ∆ηλαδή, ο σχηµατισµός των συντρόφων στο 

χώρο είναι ισοµορφικός µε το τρίγωνο αναφοράς και συνιστά µια οµαλή δοµή 

στην οποία συµπεριλαµβάνονται όλοι. Η δοµή αυτή θέτει τα όρια µεταξύ της 

οικογένειας και του περιβάλλοντος, χωρίζει, µε άλλα λόγια, το "µεταξύ µας" µε 

το "εκεί έξω". Περιχαρακώνει τον τρισδιάσταστο τοµέα στον οποίο οι 
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σύντροφοι είναι ελεύθεροι να κινηθούν προκειµένου να εκτελέσουν τις 

υπόλοιπες λειτουργίες. Είναι, δηλαδή, το "δοχείο" των παραγωγικών 

αλληλεπιδράσεων. Στην περίπτωση του αποκλεισµού, δεν επιτυγχάνεται 

προσαρµογή. ∆ηλαδή, ο σχηµατισµός των συντρόφων στο χώρο δεν είναι 

ισοµορφικός µε το τρίγωνο αναφοράς και κάποιος από τους συντρόφους 

αποκλείεται από την αλληλεπίδραση. Κάτω από τέτοιες συνθήκες καµιά άλλη 

λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί. 

 Στο σχηµατισµό της οργάνωσης (επίπεδο του κορµού) επιδεικνύονται 

φυσικά οι ρόλοι των ενεργών συντρόφων έναντι του "τρίτου" µέλους της 

αλληλεπίδρασης. Πρέπει στο σηµείο αυτό να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί 

κανόνες που ορίζουν τις αποστάσεις, προκειµένου κάποιος να είναι ενεργός 

σύντροφος απευθυνόµενος σε ενεργό σύντροφο ή συµµετοχικός 

παρατηρητής της αλληλεπίδρασης. Οι κανόνες αυτοί υποδεικνύουν και 

διαφοροποιούν την απόσταση του διαλόγου και την απόσταση της 

παρακολούθησης. Στην απόσταση του διαλόγου οι δύο ή και οι τρεις 

σύντροφοι (ανάλογα µε το µέρος του τριαδικού παιχνιδιού το οποίο διανύουν) 

βρίσκονται σε οικεία απόσταση, τέτοια που να διευκολύνει στενούς 

συντονισµούς µεταξύ τους. Στην απόσταση της παρακολούθησης, ο 

συµµετοχικός παρατηρητής πρέπει να απέχει τόσο ώστε να µην παρεµβαίνει, 

αλλά συγχρόνως να είναι τόσο κοντά ώστε να αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει 

στην ενεργώς αλληλεπιδρούσα δυάδα. Με άλλα λόγια,  µέσω των θέσεων 

εγγύτητας και απόστασης µεταξύ των συντρόφων φαίνεται ποιος απευθύνεται 

σε ποιον και ποιος παρακολουθεί τη δράση. Όπως στον σχηµατισµό της 

συµµετοχής, το ίδιο και στον σχηµατισµό της οργάνωσης παρατηρείται 

επίτευξη προσαρµογής ή όχι, δηλαδή ο σχηµατισµός των συντρόφων στο 

χώρο είναι ή δεν είναι ισοµορφικός µε το τρίγωνο αναφοράς.  Κάτω από 

συνθήκες µη επίτευξης της οργάνωσης, δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν οι 

υπόλοιπες λειτουργίες, ακόµα και αν παρατηρείται τριαδική συµµετοχή.  

 Στο σχηµατισµό της εστιακής προσοχής (επίπεδο των βλεµµάτων) 

επιδεικνύονται φυσικά οι αµοιβαίες εστίες προσοχής που µοιράζονται οι 

σύντροφοι, στη διάρκεια των πρόσωπο µε πρόσωπο παιχνιδιών. Τα 

πρόσωπα ή και άλλα µέρη του σώµατος των ενεργών συντρόφων αποτελούν 

τα σηµεία αναφοράς για την µέτρηση του σχηµατισµού της εστιακής 



 210

προσοχής (στην έρευνα των Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery δεν 

υπήρχε η δυνατότητα χρήσης αντικειµένων). Στην περίπτωση της 

προσαρµογής στο σχηµατισµό αυτό, οι σύντροφοι από κοινού 

προσανατολίζουν ή επαναπροσανατολίζουν τα βλέµµατά τους στην εστία 

προσοχής του εκάστοτε τρέχοντος παιχνιδιού, εστία που βρίσκεται στο 

πρόσωπο ή σε άλλο µέρος του σώµατος των ενεργών συντρόφων. Στην 

περίπτωση που η προσαρµογή δεν επιτυγχάνεται, δεν παρατηρείται επαρκής 

αµοιβαίος βλεµµατικός προσανατολισµός των συντρόφων, γιατί κάποιος από 

αυτούς (ενεργός ή παρατηρητής) µοιράζει την προσοχή του στην κοινή και σε 

άλλη εστία προσοχής, ή ο ενεργός σύντροφος "τεµαχίζει" την παιγνιώδη 

δράση, αποσπώντας τη βρεφική προσοχή προς νέες εστίες και 

δηµιουργώντας τµηµατικά και επικαλυµµένα επίκεντρα προσοχής.. Κάτω από 

συνθήκες µη επίτευξης της εστιακής προσοχής, η συναισθηµατική επαφή δεν 

είναι εφικτή. 

 Ο σχηµατισµός της συναισθηµατικής επαφής αγγίζει τον πυρηνικό 

στόχο του τριαδικού παιχνιδιού, δηλαδή, επιδεικνύει το µοίρασµα 

συναισθηµάτων µεταξύ των συντρόφων. Στο επίπεδο των εκφράσεων, οι 

σύντροφοι είναι ικανοί να επικοινωνήσουν συγκεκριµένα συναισθήµατα, µέσω 

φωνοποιήσεων ή/και µικρών κινήσεων του προσώπου ή/και του σώµατος. Τα 

συναισθηµατικά αυτά σήµατα δεν είναι, βέβαια, πάντα θετικά. Ο στόχος, 

όµως, είναι ο ίδιος: οι σύντροφοι να παραµείνουν εναρµονισµένοι είτε µε 

άµεσες, παιγνιώδεις, θετικές συναισθηµατικές ανταλλαγές σηµάτων, είτε µε 

ανταλλαγές σηµάτων ενσυναίσθησης που αποτελούν συγχωνεύσεις θετικών 

και αρνητικών συνηχητικών συναισθηµατικών επιδείξεων. Στην περίπτωση 

της προσαρµογής στο σχηµατισµό αυτό παρατηρείται άµεσο, παιγνιώδες ή 

ενσυναισθητικό συναισθηµατικό µοίρασµα µεταξύ των συντρόφων. Όταν, 

αντίθετα, δεν επιτυγχάνεται προσαρµογή, δεν υπάρχει συναισθηµατική 

συνήχηση, ούτε αλληλεξάρτηση µεταξύ των συναισθηµατικών σηµάτων, αλλά 

παρατηρείται ασυµφωνία ή αµφιθυµία, παρόλο που οι σύντροφοι µπορεί να 

µοιράζονται την ίδια εστία προσοχής.. 

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery σηµειώνουν την ανισότητα 

των συντρόφων αναφορικά µε την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. Οι 

γονείς, συγκεκριµένα, πρέπει, σε πολλές απόψεις, να ��συµπληρώνουν�� το 
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βρέφος. ∆ηλαδή, αναφορικά µε τα προαναφερθέντα δοµικά στοιχεία της 

αλληλεπίδρασης, πρέπει να εκτελέσουν για το βρέφος τις πράξεις που το ίδιο 

δεν είναι δυνατό να εκτελέσει, για παράδειγµα, να προσανατολίζουν και να 

επαναπροσανατολίζουν το βρεφικό κάθισµα σε αρµονία µε τον σχηµατισµό 

του τριαδικού παιχνιδιού που διανύουν. Το βρέφος, από την άλλη πλευρά, 

παρόλο που δεν µπορεί να ελέγχει την εκτέλεση κάποιων πράξεων, έχει, 

ωστόσο, την ικανότητα να τις παρακολουθεί και να κατανοεί ότι πρόκειται για 

τη σκηνογραφία ενός διαλόγου ή µιας τριαδικής συνοµιλίας. Ελέγχει, µε άλλα 

λόγια, τον προσανατολισµό του στην επικοινωνία και µέσω των εκφράσεων, 

των βλεµµάτων και των κινήσεων του, συµµετέχει ενεργά σε αυτήν, παρόλο 

που χρειάζεται τους γονείς για την πλαισίωση και τη διατήρηση της προσοχής 

του και για τη συναισθηµατική του ρύθµιση.  

 

 3.3.3. ∆υναµική θεµελίωση των οικογενειακών συµµαχιών (ανάγνωση 

της διαδικασίας). 

 Η ανάγνωση της διαδικασίας σε µια αλληλεπίδραση σχετίζεται µε το 

πλήθος των διακυµάνσεων που ενέχονται στη δυναµική των συντονισµών 

που  πραγµατοποιούν οι συµµετέχοντες σε αυτήν. Το ουσιαστικότερο 

στοιχείο των συντονισµών αυτών είναι η µετακίνηση από καταστάσεις που 

δεν ταιριάζουν µεταξύ τους σε καταστάσεις που ταιριάζουν (π.χ. από µια 

κατάσταση στην οποία η µητέρα χαµογελά και το βρέφος εκδηλώνει ουδέτερο 

συναίσθηµα, σε µια κατάσταση όπου και οι δύο σύντροφοι χαµογελούν). Οι 

Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery προσεγγίζουν τις διαδικασίες µη 

συντονισµού και επιδιόρθωσής τους, όπως παρουσιάζονται, στο µοντέλο 

τους, στις µεταβάσεις από τον ένα σχηµατισµό του τριαδικού παιχνιδιού στον 

άλλο. Θεωρούν ιδιαίτερα κρίσιµες τις µεταβάσεις από τη δυαδική (1ο και 2ο 

µέρος) στην τριαδική επικοινωνία (3ο µέρος) και από την τριαδική στη 

δυαδική επικοινωνία των γονέων (4ο µέρος). Παρουσιάζουν µε αφηγηµατική 

λεπτοµέρεια τις αλληλεπιδράσεις που παρατηρούν στα µεταβατικά αυτά 

στάδια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εµπεριέχουν ως 

ενδεικτικά του τύπου της οικογενειακής συµµαχίας εντός της οποίας 

εκδηλώνονται.  Καταλήγουν σε αφαιρετικές περιγραφικές φόρµες των 

διαδικασιών µετάβασης στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω. 
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 Η διαδικασία της µετάβασης αποτελείται από τα εξής διαδοχικά στάδια: 

1) προ-ανακοίνωση, 2) προετοιµασία της µετάβασης, και 3) εκτέλεση της 

µετάβασης. Ειδικότερα, οι σύντροφοι προ-ανακοινώνουν την πρόθεση τους 

να µεταβούν από το ένα στάδιο ή µέρος της αλληλεπίδρασης στο άλλο, 

ώσπου να βρεθούν σε µια κατάσταση ετοιµότητας για την επικείµενη 

µετάβαση. Στην κατάσταση αυτή, προετοιµάζουν τη µετάβαση σε δύο φάσεις: 

τη φάση που ανακοινώνουν την πρόθεση για αλλαγή και τη φάση στην οποία 

την επικυρώνουν. Η διαδικασία εκτέλεσης της µετάβασης πραγµατοποιείται, 

επίσης, σε δύο φάσεις: τη φάση της αποδόµησης της τρέχουσας δοµής, και 

τη φάση της οικοδόµησης της νέας δοµής. Η τελική φάση της οικοδόµησης 

περιλαµβάνει και τη διαδικασία της επιδιόρθωσης των προβληµάτων στον 

συντονισµό των συντρόφων που, ενδεχοµένως, επέρχεται στη διάρκεια 

εκτέλεσης της µετάβασης. Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery τονίζουν 

τη στιγµιαία φύση της παραπάνω διαδικασίας και τη συνέχεια / διατήρηση της 

ρουτίνας µε την οποία πραγµατοποιείται σε µια οικογένεια, στο χρόνο. 

Τονίζουν, επίσης, την κρισιµότητα των ατοµικών διαφορών µεταξύ των 

συντρόφων, το αν διευκολύνουν ή ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο και την 

αυξανόµενη συνεισφορά του βρέφους, στις διαδικασίες αυτές, στο χρόνο της 

µελέτης. 

     

 

 

3.3.4. Τριγωνικές διαδικασίες στη βρεφική Ηλικία (αναπτυξιακή 

ανάγνωση). 

 Ο τριγωνισµός, όπως τον αποκαλούν οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery, είναι το πυρηνικό αναπτυξιακό ζήτηµα των πρωταρχικών τριαδικών 

σχέσεων και αναφέρεται στην εξασφάλιση µιας σχέσης στην οποία να 

συµµετέχουν τρία πρόσωπα. Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία, ο 

ορισµός της οποίας εµπεριέχει όχι µόνο γνωστικές, αλλά και συναισθηµατικές 

παραµέτρους και µπορεί να παραλληλιστεί µε τους ορισµούς της ατοµικής 

συναισθηµατικής ρύθµισης, µε την έννοια ότι εµπλέκει τις διαδικασίες των 

στρατηγικών αυτών που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των 

συναισθηµατικών διεγέρσεων και διευκολύνουν την επιτυχή διαπροσωπική 
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επικοινωνία. ∆ιαφορετικά, η τριγωνική λειτουργία εξασφαλίζει την 

εγκαθίδρυση και τη διατήρηση τριαδικών σχέσεων, σε "γεµάτες" 

συναισθηµατικά καταστάσεις. Η εξασφάλιση αυτή εµπλέκει τρεις όψεις: 1) τη 

διατήρηση µιας τριπλής αµφίδροµης σχέσης, στη διάρκεια των τεσσάρων 

σχηµατισµών του τριαδικού παιχνιδιού, 2) τη διατήρηση της τριαδικής αυτής 

σχέσης τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά συναισθηµατικά πλαίσια, και 3) τη 

σύγκλιση της τριαδικής σχέσης µε τα βρεφικά αναπτυξιακά στάδια 

(επικοινωνία συναισθηµάτων κατά το διυποκειµενικό στάδιο του 7ου-9ου µήνα 

έναντι ξεκάθαρης συναισθηµατικής σηµατοδότησης κατά το κοινωνικό στάδιο 

του 3ου µήνα). Η ανάληψη τριγωνικών στρατηγικών από τους γονείς και το 

βρέφος στοχεύει στην επίτευξη του τριαδικού µοιράσµατος µιας παιγνιώδους 

απόλαυσης, της διαπραγµάτευσης των συγκρούσεων σε τριαδικό επίπεδο και 

την αποσαφήνιση της αβεβαιότητας µεταξύ των µελών της τριάδας.  

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery επιλέγουν να περιγράψουν 

και να µελετήσουν τις τριγωνικές δεξιότητες στη βρεφική ηλικία, σε δύο 

αναπτυξιακά στάδια: το κοινωνικό (3ος βρεφικός µήνας) και το διυποκειµενικό 

(9ος βρεφικός µήνας). Στη διάκριση µεταξύ των δύο παραπάνω σταδίων, 

υιοθετούν την άποψη του Stern (1985). Αξίζει να αναφέρουµε σε αυτό το 

σηµείο ότι ο Stern, στον πρόλογο της τελευταίας έκδοσης του παλαιότερου 

έργου του (2002) αναθεωρεί και υποστηρίζει την άποψη του Trevarthen 

σύµφωνα µε τον οποίο η διυποκειµενικότητα είναι ��εκεί�� από την αρχή, 

αναπτυσσόµενη στον χρόνο σε πρωτογενή (1ος-3ος µήνας, περίπου) και 

δευτερογενή (9ος µήνας). Η επιλογή των συγκεκριµένων αναπτυξιακών 

σταδίων αιτιολογείται ξεχωριστά για το καθένα από αυτά. 

 Αναφορικά µε την επιλογή µελέτης του τριγωνισµού στο κοινωνικό 

στάδιο, θέτουν το ερώτηµα αν οι τριγωνικές δεξιότητες ενυπάρχουν από την 

αρχή της ζωής και επιδεικνύονται από τα βρέφη πριν την είσοδο τους στο 

διυποκειµενικό στάδιο. Θέτοντας το ερώτηµα αυτό, δηλώνουν την πρόθεσή 

τους να διερευνήσουν την ευρεία άποψη, ότι τα βρέφη είναι προ-

προσαρµοσµένα σε δυαδικού τύπου επικοινωνίες. Υπογραµµίζουν ότι η 

άποψη αυτή σχετικά µε την πρωταρχική προσαρµογή σε δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις αποτελεί, ενδεχοµένως, το προϊόν της κλασικού δυαδικού 

µεθοδολογικού σχεδιασµού στην παρατήρηση των πρώιµων βρεφικών 
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αλληλεπιδράσεων και όχι των φυσικών περιορισµών στις βρεφικές 

ικανότητες. Ίσως, µε άλλα λόγια, να πρόκειται περισσότερο για ένα ζήτηµα 

στην ιστορία της επιστήµης από ό,τι στην ιστορία της βρεφικής ανάπτυξης.  

 Οι παραπάνω ερευνήτριες καταθέτουν τα ευρήµατα σχετικά µε τα 

αναπτυξιακά άλµατα στάδιο, κατά το διυποκειµενικό στάδιο. Ειδικότερα, 

δίνουν έµφαση στην συναισθηµατική επικοινωνία και στην αυξανόµενη 

πολυπλοκότητα και ποικιλία µε την οποία συµµετέχει σε αυτήν, το βρέφος:  

στο µοίρασµα των συναισθηµάτων, στην κοινωνική αναφορά, στη 

συντονισµένη και από κοινού προσοχή µε τον άλλο σύντροφο, στους 

σκοπούς για τους οποίους το βρέφος αναλαµβάνει τη συναισθηµατική 

σηµατοδότηση µιας κατάστασης. Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery 

αναρωτιούνται γιατί οι παραπάνω πολύ σηµαντικές διαδικασίες δεν έχουν 

διερευνηθεί σε τριγωνικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή σε αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τριών προσώπων και όχι µεταξύ µιας δυάδας και της επικοινωνίας της 

για ένα αντικείµενο ή γεγονός. ∆ιαφορετικά, τονίζουν την ανάγκη, ο "τρίτος" 

παράγοντας να είναι πρόσωπο και, µάλιστα, πρόσωπο οικείο στο βρέφος, όχι 

ένας "ξένος" ή µια κατάσταση αβεβαιότητας, ένα ασυνήθιστο ερέθισµα ή 

αντικείµενο.  

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery παρατηρούν την επίδειξη 

των τριγωνικών δεξιοτήτων του βρέφους µέσω του επιπέδου των 

εκφραστικών σηµάτων που εκπέµπει. Με άλλα λόγια, ανιχνεύουν τις στιγµές 

εκείνες της αλληλεπίδρασης στις οποίες το βρέφος κάνει ορατές εκκλήσεις 

προκειµένου να σχετιστεί και µε τους δύο γονείς συγχρόνως, µοιράζοντας την 

προσοχή του µεταξύ τους και απευθυνόµενο σε αυτούς µε το ίδιο εκφραστικό 

σήµα. Επιπλέον, οι παραπάνω ερευνήτριες µελετούν τους τρόπους µε τους 

οποίους οι γονείς "νοµιµοποιούν" τις βρεφικές αυτές εκκλήσεις. Ξεκινούν την 

αναφορά τους αναδροµικά, δηλαδή από το διυποκειµενικό στο κοινωνικό 

στάδιο, αναζητώντας την συνέχεια των τριγωνικών δεξιοτήτων και την 

συµπόρευσή τους µε τους τύπους των οικογενειακών συµµαχιών στο χρόνο. 

 Μια τριγωνική αλληλεπίδραση, στο διυποκειµενικό στάδιο, εξελίσσεται 

σε τέσσερα βήµατα: 1) συµβάν κινητοποίησης, 2) βρεφική έκκληση, 3) 

γονεϊκή νοµιµοποίηση της βρεφικής έκκλησης, 4) "κλείσιµο".  Η περιγραφή 

των βηµάτων αυτών τίθεται από τις Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery µε 
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το εξής παράδειγµα που αναφέρεται στη διάρκεια ενός δυαδικού παιχνιδιού 

(σχηµατισµός 1 ή 2): 1) το βρέφος παίζει και γελά µε την µητέρα του, ο 

πατέρας τους παρακολουθεί συνηχητικά, 2) το βρέφος στρέφεται προς τον 

πατέρα µε ένα πλατύ χαµόγελο, καλώντας τον να µοιραστεί την ευχαρίστηση 

που βιώνει στο παιχνίδι µε την µητέρα του, 3) ο πατέρας δεν συνεχίζει απλώς 

να συνηχεί την παρατηρούµενη αλληλεπίδραση, αλλά ανταποδίδει και 

εντατικοποιεί το χαµόγελο του προς το βρέφος, ενώ η µητέρα εντατικοποιεί, 

επίσης, το χαµόγελο της, δείχνοντας ότι µοιράζεται µαζί τους µια κοινή 

εµπειρία και συνεισφέρει στην εγκαθίδρυση µιας γνήσια τριαδικής 

επικοινωνίας, 4) το βρέφος χαµηλώνει το κεφάλι και, µε την παρακίνηση της 

µητέρας, επαναλαµβάνει το δυαδικό παιχνίδι µαζί της, ενώ ο πατέρας 

επανακτά το συµµετοχικό ρόλο του παρατηρητή. Πρόκειται για ένα συµβάν, 

για µια διαδικασία που διαρκεί λίγα µόνο δευτερόλεπτα. Η ακολουθία των 

συµπεριφορών είναι ίδια µε αυτή της συναισθηµατικής σηµατοδότησης ή της 

κοινωνικής αναφοράς. Η διάκριση µεταξύ των τύπων του τριγωνισµού που 

προαναφέρθηκαν, βασίζεται, κυρίως, στο βαθµό της διυποκειµενικής επαφής 

που εγκαθιδρύεται µέσω των γονεϊκών αντιδράσεων. Οι Fivaz-Depeursinge & 

Corboz-Warnery τις αντιδράσεις εκείνες που απευθύνονται στην εσωτερική 

εµπειρία του βρέφους (συναισθηµατική εναρµόνιση) από τις αντιδράσεις που 

δεν πετυχαίνουν να συλλάβουν τη διυποκειµενική ή την τριγωνική φύση των 

εκκλήσεων αυτών.  

 Οι τριγωνικές αλληλεπιδράσεις παρατηρήθηκαν και µικροαναλύθηκαν 

σε πλαίσια σύγκρουσης, αβεβαιότητας και αρµονίας, σε αναφορά µε τις 

οικογενειακές συµµαχίες και τον τύπο του τριγωνισµού που τις χαρακτηρίζει. 

Τα ευρήµατα που αφορούν στις τριγωνικές διαδικασίες, κατά τον 9ο βρεφικό 

µήνα απαντούν στα ακόλουθα ερωτήµατα: 1) κάνουν όλα τα 9µηνα βρέφη 

εκκλήσεις τριγωνικού τύπου; 2) παρατηρούνται οι βρεφικές τριγωνικές 

εκκλήσεις στη διάρκεια και των τεσσάρων σχηµατισµών του τριαδικού 

παιχνιδιού; 3) πως διαφοροποιούνται οι γονεϊκές αντιδράσεις στις εκκλήσεις 

αυτές, κατά τον τύπο της οικογενειακής συµµαχίας; 

 Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα, η απάντηση είναι θετική. Οι Fivaz-

Depeursinge & Corboz-Warnery αναφέρουν ότι οι τριγωνικές εκκλήσεις 

πραγµατοποιούνται περισσότερο στα σηµεία καµπής της ευχαρίστησης, της 
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µαταίωσης ή της αβεβαιότητας και ιδιαίτερα κατά τις φάσεις των µεταβάσεων 

από τον ένα σχηµατισµό στον άλλο. Επίσης, αναφέρουν ότι σηµειώνονται 

περισσότερες βρεφικές τριγωνικές εκκλήσεις στις αρκετά καλές συµµαχίες 

(συνεργατικές και τεταµένες) όπου και διευκολύνονται λόγω της ευκαµψίας 

και του συντονισµού στη συµπεριφορά των γονέων.  

Παρατηρούνται οι βρεφικές τριγωνικές εκκλήσεις στη διάρκεια και των 

τεσσάρων σχηµατισµών του τριαδικού παιχνιδιού; Τα 2/3 των βρεφικών 

εκκλήσεων πραγµατοποιήθηκαν στους τρεις τουλάχιστον από τους τέσσερις 

σχηµατισµούς. Το υπόλοιπο 1/3 των εκκλήσεων σηµειώθηκε σε δύο ή µόνο 

σε έναν από τους σχηµατισµούς. Και στο σηµείο αυτό, έπαιξε ρόλο η ύπαρξη 

ή όχι µιας αρκετά καλής ή µιας προβληµατικής συµµαχίας.  

 Στη διάρκεια του τρίτου βρεφικού µήνα (κοινωνικό στάδιο), οι Fivaz-

Depeursinge & Corboz-Warnery παρατήρησαν ότι τα βρέφη επέδειξαν την 

ικανότητα της διάκρισης µεταξύ των τεσσάρων σχηµατισµών του τριαδικού 

παιχνιδιού, γεγονός που αποδεικνύεται από τον κατάλληλο για καθένα 

σχηµατισµό προσανατολισµό των βλεµµάτων τους. Επίσης, αναφέρουν ότι τα 

βρέφη στιγµιαία ενάλλασσαν το βλέµµα τους µεταξύ της µητέρας και του 

πατέρα, στη διάρκεια και των τεσσάρων σχηµατισµών του παιχνιδιού. 

Ειδικότερα, στις αρκετά καλές συµµαχίες, οι τριγωνικοί βλεµµατικοί 

συντονισµοί του βρέφους συνέβαιναν περισσότερο εντός των πλαισίων για 

τους οποίους είχαν σχεδιαστεί, δηλαδή, όταν και οι τρεις σύντροφοι 

αλληλεπιδρούσαν ενεργά, όταν στο βρέφος δινόταν ο ρόλος του παρατηρητή 

της δυαδικής γονεϊκής αλληλεπίδρασης και στη διάρκεια των µεταβατικών 

φάσεων από τον ένα στον άλλο σχηµατισµό του παιχνιδιού. Στις 

προβληµατικές συµµαχίες, η βρεφική συµπεριφορά παρουσίαζε, επίσης, τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά µε λιγότερη προβλεψιµότητα. Σπανιότερα, 

παρατηρήθηκε µεταφορά του βρεφικού συναισθηµατικού σήµατος από τον 

ένα στον άλλο γονέα, µέσω της µετάβασης των βλεµµάτων του βρέφους στην 

µητέρα και στον πατέρα. Επίσης σπανιότερα, στο σχηµατισµό της ενεργής 

αλληλεπίδρασης και των τριών συντρόφων, βρέθηκε ότι  τα βρέφη 

χρησιµοποιούσαν διπλές προσφωνήσεις προς τους γονείς, ότι, δηλαδή, 

επιστράτευαν ενός είδους τροπικότητα, όταν απευθύνονταν στον ένα γονέα 

(π.χ. βλέµµα) και ενός διαφορετικού είδους, όταν απευθύνονταν στον άλλο 
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(π.χ. φωνοποίηση). Πρόκειται, σύµφωνα µε τις Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery , για προδρόµους των διυποκειµενικών τριγωνικών στρατηγικών.  

 Οι παραπάνω ερευνήτριες διερεύνησαν περαιτέρω τις τριγωνικές 

δεξιότητες, στη διάρκεια από τον 3ο έως τον 5ο βρεφικό µήνα.  Για τη 

διερεύνηση αυτή, διαφοροποίησαν το "σενάριο" του ερευνητικού τους 

µοντέλου και, ειδικότερα, τους σχεδιασµούς που περιλάµβανε. Η ακολουθία 

των µερών του τριαδικού παιχνιδιού είχε ως εξής: 1) από κοινού οι τρεις 

σύντροφοι αλληλεπιδρούν ενεργά, 2) ο ένας γονέας αλληλεπιδρά ενεργά µε 

το βρέφος, ενώ ο άλλος αναλαµβάνει τον ρόλο του παρατηρητή της 

αλληλεπίδρασης αυτής, 3) ο γονέας που, στον προηγούµενο σχηµατισµό, 

είχε τον ενεργό ρόλο στην αλληλεπίδραση, υιοθετεί µια ακίνητη, ουδέτερη 

έκφραση προς το βρέφος, ενώ ο άλλος συνεχίζει τον ρόλο του παρατηρητή, 

4) επαναφορά στον πρώτο σχηµατισµό της ενεργούς τριαδικής 

αλληλεπίδρασης.  

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από την παραπάνω ακολουθία είναι 

τα εξής: 1) Είναι το βρέφος ικανό να συντονίσει και να µοιραστεί την προσοχή 

και τα συναισθήµατα του συγχρόνως µε τους δύο γονείς του; 2) ∆εδοµένης 

της προηγούµενης τριαδικής εµπειρίας του, είναι το βρέφος ικανό να παίξει 

µόνο µε τον ένα από αυτούς, αφήνοντας τον άλλο εκτός αλληλεπίδρασης, 

αλλά εντός του περιφερειακού οπτικού του πεδίου; 3) Πώς αντιδρά το βρέφος 

στην επικοινωνιακή παραβίαση του ανέκφραστου γονέα; ∆εδοµένης της 

εµπειρίας του στον προηγούµενο σχηµατισµό, θα στραφεί στον άλλο γονέα-

παρατηρητή για βοήθεια; 4) Θα καταφύγει το βρέφος στο γονέα-παρατηρητή 

προκειµένου να το βοηθήσει στην συµφιλίωση µε τον προηγούµενα 

ανέκφραστο γονέα; 

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999) παρουσιάζουν 

αφηγηµατικά την περίπτωση ενός τρίµηνου κοριτσιού που επέδειξε 

εντυπωσιακό χειρισµό των παραπάνω τεσσάρων σχεδιασµών. Ωστόσο, όλα 

τα τρίµηνα βρέφη επέδειξαν περιορισµένες ή ευρύτερες ενδείξεις 

συντονισµού της προσοχής και των συναισθηµάτων τους, σε τουλάχιστον ένα 

ή περισσότερους σχηµατισµούς. Παρατηρήθηκαν ατοµικές διαφορές στην 

"τροχιά" που ακολούθησαν τα βρέφη, στη διάρκεια των σχηµατισµών του 

παιχνιδιού. Για παράδειγµα, κάποιο βρέφος, στον πρώτο σχηµατισµό (βλ. 
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παραπάνω σχηµατισµός 1), επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον ένα γονέα και 

επέδειξε τριγωνικούς συντονισµούς σε έναν άλλο σχηµατισµό. Κάποιο άλλο 

βρέφος, στον τελικό σχηµατισµό (βλ. παραπάνω σχηµατισµός 4), εστίασε 

αποκλειστικά στο γονέα που προηγουµένως ήταν παρατηρητής. Ανεξάρτητα 

από τις ατοµικές διαφορές, τα βρέφη σηµείωσαν πρόοδο στον 5ο µήνα, 

επιδεικνύοντας περισσότερους συντονισµούς, αποφεύγοντας εσκεµµένα τον 

ανέκφραστο γονέα και στρεφόµενα προς τον άλλο. Επίσης, απευθύνθηκαν 

περισσότερες φορές εναλλακτικά προς τους γονείς και επέδειξαν σε πρώιµη 

µορφή συµπεριφορές κοινωνικής αναφοράς και µοιράσµατος 

συναισθηµάτων.  

 Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery συµπεραίνουν ότι τα βρέφη, 

από τον τρίτο µόλις µήνα της ζωής τους, αναπτύσσουν τριγωνικούς 

συντονισµούς µοιράζοντας την προσοχή και τα συναισθήµατα τους, 

συγχρόνως µε δύο συντρόφους. Οι συντονισµοί αυτοί αποτελούν 

προδρόµους των στρατηγικών αναφοράς, που παρατηρούνται στον ένατο 

µήνα και συντελούνται µάλλον άµεσα, δηλαδή µέσω της άµεσης βρεφικής 

δράσης, παρά µέσω των αναφορικών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τη 

διυποκειµενικότητα του ένατου µήνα. Επιπλέον, οι παραπάνω ερευνήτριες 

προτάσσουν την πιθανότητα η ανάπτυξη των τριγωνικών αλληλεπιδράσεων 

µε άλλα πρόσωπα να βρίσκεται σε συντονισµό και σε παραλληλία µε την 

εξέλιξη των τριαδικών αλληλεπιδράσεων µε δύο πρόσωπα σε σχέση µε τα 

αντικείµενα. Θεωρούν, ωστόσο,  ότι δεν είναι σωστό να συγχέεται η βρεφική 

επικοινωνιακή τριγωνική ικανότητα µε την ανάπτυξη των πρακτικών 

συντονισµού µεταξύ ανθρώπων και αντικειµένων. Με άλλα λόγια, αφήνουν 

ανοιχτό το ενδεχόµενο η τριγωνική ικανότητα να αποτελεί συστατικό και 

ακέραιο µέρος του κινήτρου για τους ανθρώπους, µε την έννοια που 

προσδίδει ο Trevarthen στο κίνητρο αυτό.  

 

Σύνοψη των πολλαπλών αναγνώσεων της τριαδικής αλληλεπίδρασης 

και διεύρυνση του τριαδικού παιχνιδιού της Λοζάννης 

 Υπό το πρίσµα της συστηµικής θεωρίας, οι πολλαπλές αναγνώσεις 

που υιοθετούν οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999) για την 
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τριαδική αλληλεπίδραση, µε άλλα λόγια, για το αναπτυξιακό σύστηµα της 

οικογένειας συνοψίζονται σε πέντε επιµέρους σηµεία.  

Πρώτον, ένα σύστηµα επιτελεί µια λειτουργία που καθορίζεται από το 

έργο που έχει να περατώσει (λειτουργική / κλινική ανάγνωση). Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, το έργο αυτό σχετίζεται µε την επίτευξη µιας 

παιγνιώδους σχέσης µεταξύ των µελών της οικογένειας.  

∆εύτερον, προκειµένου να επιτελεστεί η λειτουργία του, το σύστηµα 

κατασκευάζει µια δοµή της οποίας τα επιµέρους στοιχεία διευθετούνται µε 

κατάλληλο ή λιγότερο κατάλληλο τρόπο (δοµική ανάγνωση). Στην 

οικογενειακή αλληλεπίδραση που µελετούν οι παραπάνω ερευνήτριες, η δοµή 

αυτή αφορά στην κατασκευή ενός τριγωνικού πλαισίου σχέσεων.  

Τρίτον, για τη διατήρηση της δοµής, το σύστηµα χρειάζεται 

αυτορύθµιση (ανάγνωση των δυναµικών διαδικασιών του συστήµατος).  

Τέταρτον, το σύστηµα έχει την ικανότητα να αναπτύσσει τη δοµή του 

σε συνθετότερες µορφές, διαφοροποιώντας τις ρυθµιστικές διαδικασίες που 

λαµβάνουν χώρα εντός των πλαισίων του, ως "απάντηση" στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος (αναπτυξιακή ανάγνωση).  

Τέλος, το σύστηµα διατηρεί ένα διαπερατό όριο µεταξύ του ίδιου και 

του ευρύτερου περιβάλλοντος. Με δυο λόγια, οι µορφές ή, διαφορετικά, οι 

σχηµατισµοί που λαµβάνουν οι διαπροσωπικές σχέσεις που µορφώνονται 

από τους ανθρώπους, όταν αλληλεπιδρούν, αποτελούν και τα "κλειδιά" της 

ανάγνωσης των αλληλεπιδράσεων αυτών. 

 Στην παραπάνω προσέγγιση της τριαδικής αλληλεπίδρασης από τις 

Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999), αξίζει να σηµειωθεί µια 

συµπληρωµατική διευρυµένη, διερεύνηση της τριγωνικής διαδικασίας από τις 

ίδιες σε συνεργασία µε τους Stern, Lebovici, Burgin, Byng-Hall & Lamour 

(1994). Η διερεύνηση αυτή αφορούσε στους παραλληλισµούς µεταξύ της 

παρατηρήσιµης µικρο-συµπεριφοράς στην αλληλεπίδραση (µε τους 

προαναφερθέντες τρόπους που υιοθετούν οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery) και άλλων επιπέδων πληροφόρησης, όπως το ενδοψυχικό και 

διαγενεαλογικό, και πραγµατοποιήθηκε µε µία οικογένεια. Οι Stern και συν. 

θέλησαν να µελετήσουν τις όψεις που λαµβάνει ένα κεντρικό ψυχολογικό 

θέµα µιας αλληλεπίδρασης - στην παρούσα περίπτωση, ο τριγωνισµός ή 
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τριαδισµός, όπως εναλλακτικά αναφέρεται - όταν ειδωθεί από διαφορετικά 

περιγραφικά επίπεδα. Επέλεξαν την συµπεριφορά της µετάβασης από τον 

ένα σχηµατισµό του ερευνητικού µοντέλου των Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery στον άλλο, την οποία ανέλυσαν ως προς: τις γονεϊκές 

αναπαραστάσεις και µνήµες αναφορικά µε την συµπεριφορά που 

επιδεικνύεται στην αλληλεπίδραση, τις διαγενεαλογικές επιδράσεις που 

ασκούνται στη γονεϊκή συµπεριφορά, τα "οικογενειακά σενάρια", όπως 

αναδύονται από τις παρελθούσες και τις τρέχουσες εµπειρίες των γονέων και 

τις πολιτισµικές παραµέτρους των συµπεριφορικών εκδηλώσεων. Η 

µεθοδολογία των Stern και συν. περιλάµβανε µικροαναλυτικές συνεντεύξεις 

µε τους γονείς που είχαν ως βασικό θέµα συζήτησης τη βιντεοσκοπηµένη 

συµπεριφορά που είχαν επιδείξει κατά τη διάρκεια µίας µετάβασης, στο 

τριαδικό παιχνίδι.  

 Οι Stern και συν. θεωρούν ότι η διαδικασία του τριγωνισµού ή 

τριαδισµού αποτελεί ένα κεντρικό ψυχολογικό θέµα, το οποίο συνιστά την 

επίτευξη ενός σκοπού: το µοίρασµα ενός κινήτρου µεταξύ τριών συντρόφων. 

Βασισµένοι στα αποτελέσµατα των παραπάνω πολλαπλών αναλύσεων 

καταλήγουν, ότι, όπως όλα τα κεντρικά ψυχολογικά θέµατα, έτσι και ο 

τριγωνισµός παρουσιάζεται σε όλα τα επίπεδα περιγραφής µιας 

αλληλεπίδρασης: στη συµπεριφορά, στην αυτοβιογραφική αφήγηση, στις 

φαντασιώσεις, στα σενάρια και στις µνήµες των αλληλεπιδρώντων 

συντρόφων. Επίσης, ότι η τριαδική σχέση, όπως οργανώνεται συµπεριφορικά 

από τους γονείς, παρέχει στο βρέφος τον απαραίτητο πραγµατικό και 

δυνητικό χώρο στον οποίο θα δράσει ως ενεργό µέλος της τριάδας. Πρόκειται 

για µια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να "ανοιχτεί" ένας τριαδικός 

χώρος στο επίπεδο των βρεφικών αναπαραστάσεων.  Ο χώρος αυτός 

επιτρέπει τη δόµηση των βρεφικών σχηµάτων σχετικά µε το "είναι" σε µια 

τριάδα. Επίσης, επιτρέπει τη δόµηση των σχηµάτων σχετικά µε την επίδραση 

που δέχεται από το βρέφος από τους γονείς του και µε την επίδραση που το 

ίδιο ασκεί  σε αυτούς. Οι Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999), 

θέτοντας σε αναλογία τα παραπάνω πολλαπλά επίπεδα και τις οπτικές που 

ενέχουν  µε το αλληλεπιδραστικό επίπεδο, προτείνουν ότι: 
"...οι µοιρασµένες ατοµικές αναπαραστάσεις γεννούν µια συνολική τριγωνική 
φανταστική αναπαράσταση- δηλαδή, µια υποκειµενική εµπειρία που 
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µοιράζονται, συγχρόνως, τρία πρόσωπα." (Fivaz-Depeursinge & Corboz-
Warnery,1999, σελ. 169).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Συζήτηση 
 Στο κεφάλαιο αυτό κάναµε µια ανασκόπηση στις έρευνες που 

επικεντρώθηκαν στη µελέτη των οικογενειακών, κυρίως, αλλά και των 

εξωοικογενειακών, τριαδικών αλληλεπιδράσεων πατέρα-µητέρας-βρέφους, 

στη διάρκεια του πρώτου βρεφικού χρόνου.  

 Ειδικότερα, στο πρώτο υποκεφάλαιο, αναφέραµε συνοπτικά τα 

ευρήµατα των ερευνών που στοχεύουν στην σύγκριση του παιχνιδιού και 

γενικότερα, του επικοινωνιακού ύφους της µητέρας και του πατέρα µε το 

βρέφος τους. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι και οι δύο γονείς παρατηρούν µε 

ευαισθησία τις αναπτυξιακές αλλαγές του βρέφους και αξιοποιούν την 

παρατήρησή τους αυτή, προσαρµοζόµενοι στο βρεφικό επίπεδο. Ωστόσο, 

µεταξύ της µητέρας και του πατέρα υπάρχουν διαφορές που αφορούν στα 

είδη των παιχνιδιών που επιλέγουν να παίζουν µε το βρέφος, στον χρόνο της 
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ενασχόλησης µε αυτό, κυρίως, στους πρώτους µήνες, και στο ύφος που 

υιοθετούν, στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µαζί του. 

 Επίσης, στο πρώτο υποκεφάλαιο, περιγράψαµε τα ευρήµατα που 

σχετίζουν την ποιότητα του συζυγικού δεσµού και των γονεϊκών 

αλληλεπιδράσεων µε το βρέφος. Τα ευρήµατα αυτά καθιστούν σαφές ότι οι 

σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ συζύγων, γονέων και βρέφους 

µετασχηµατίζουν τις δυάδες σε ένα πολυδιάστατο σύστηµα σύνθετων, 

κυκλικών και αµφίδροµων αλληλεπιδράσεων. Η ποιότητα του γάµου και το 

φύλο του βρέφους αναδείχτηκαν ως ουσιαστικοί παράγοντες, οι οποίοι 

επιδρούν µε διαφορετικό και σύνθετο τρόπο στη µητέρα, τον πατέρα και το 

βρέφος, εποµένως και στις µορφές που λαµβάνουν οι δυαδικές επικοινωνίες 

(συζυγική και γονεϊκές) στην οικογένεια.   

 Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, παρουσιάσαµε έρευνες που είχαν ως 

αντικείµενο τις οικογενειακές τριαδικές αλληλεπιδράσεις και συγκεκριµένα τη 

σύγκρισή τους µε τις δυαδικές αλληλεπιδράσεις αναφορικά µε: 1) την 

επίδραση της µητέρας και του πατέρα ως "τρίτου" προσώπου στη δυάδα, 2) 

την επίδραση του βρεφικού φύλου στη γονεϊκή συµπεριφορά, 3) την σύγκριση 

µητρικής και πατρικής λεκτικής επικοινωνίας µε το παιδί και 4) την συσχέτιση 

γονεϊκών και συζυγικών σχέσεων.  

 Συνοπτικά, η δυαδική αλληλεπίδραση διαφέρει σηµαντικά από την 

τριαδική, λόγω των εξής, κυρίως, γεγονότων. Πρώτον, οι µητέρες, στην 

τριαδική επικοινωνιακή συνθήκη, αφήνουν το πεδίο δράσης ελεύθερο για τον 

πατέρα και υιοθετούν παρατηρητική στάση. ∆εύτερον, η τριαδική συνθήκη 

δηµιουργεί τη δυνατότητα για επικοινωνία, όχι µόνο µεταξύ των γονέων και 

του βρέφους, αλλά και µεταξύ των συζύγων. Τα βρέφη, από την πλευρά τους, 

στις τριαδικές συνθήκες επικοινωνίας, φαίνεται ότι αντιλαµβάνονται τη 

διαφορετικότητα µεταξύ της µητρικής και της πατρικής συµπεριφοράς και 

αντιδρούν, µε τη σειρά τους,  διαφορετικά σε αυτήν. Ο πατέρας, στις τριαδικές 

συνθήκες, αποδεικνύεται ότι είναι, όχι µόνο µια εξέχουσα φιγούρα 

προσκόλλησης για το βρέφος, αλλά και ένας πολύ ευχάριστος συµπαίκτης.  

Επίσης, τα βρέφη προτιµούν, εξίσου και τους δύο γονείς τους ως πηγές 

συναισθηµατικής πληροφόρησης, ακόµα και όταν η πληροφόρηση αυτή 

παρέχεται στο βρέφος ταυτόχρονα. Η µητρική και η πατρική συµπεριφορά 
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δεν βρέθηκε ότι παρουσιάζει µεγάλες διαφορές ως προς το φύλο του παιδιού, 

ενώ, επίσης, τόσο ο πατέρας όσο και η µητέρα προσαρµόζονται λεκτικά στο 

βρεφικό γλωσσικό επίπεδο. 

 Τα ευρήµατα που αναφέρθηκαν, επίσης στο δεύτερο υποκεφάλαιο, 

σχετικά µε την τριαδική αλληλεπίδραση µητέρας-πρωτότοκου-δευτερότοκου 

παιδιού έδειξαν ότι η τριαδική συνθήκη επικοινωνίας, όχι µόνο µεταξύ γονέων 

και παιδιού, αλλά και µητέρας-παιδιού και αδελφού/ής, συγκεντρώνει 

µοναδικά χαρακτηριστικά και παρέχει ιδιαίτερες ευκαιρίες µετάβασης του πιο 

µικρού παιδιού από τα δυαδικά στα πολυαδικά επικοινωνιακά πλαίσια, 

πλαίσια που προάγουν τη γλωσσική και την κοινωνική ανάπτυξη. 

 Η τριαδική αλληλεπίδραση, ως πειραµατική συνθήκη "αποκλεισµού" 

του βρέφους από µια δυάδα ενός βρέφους και ενός ενήλικου πειραµατιστή, 

φωτίζει, ιδιαίτερα, τις επικοινωνιακές και µετεπικοινωνιακές δεξιότητες των 

βρεφών, που διανύουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Τα βρέφη φαίνεται 

ότι, από τον 11ο µόλις µήνα, επιδεικνύουν µια σαφή και γοργά 

αναπτυσσόµενη δεξιότητα χειρισµού του πολυαδικού στοιχείου µιας 

επικοινωνίας. Η δεξιότητα τους αυτή γίνεται εµφανής: 1) στην κατανόηση και 

την επίγνωση του δικού τους επικοινωνιακού ρόλου και αυτού των 

συντρόφων τους, 2) στην ενεργή διαπραγµάτευση του κοινωνικού τους 

ρόλου, διαπραγµάτευση που καταδεικνύεται στην εµπροθέσιµη απόπειρα 

των βρεφών να συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση και να αποφεύγουν τον 

δυσάρεστο ρόλο του αποκλεισµού τους από αυτήν. 

 Στο τελευταίο υποκεφάλαιο του παρόντος κεφαλαίου, περιγράψαµε την 

πρωτότυπη προσέγγιση της οικογενειακής επικοινωνούσας τριάδας, από τις 

Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery (1999). Πρόκειται για µια πολλαπλή 

"ανάγνωση" των διαστάσεων του οικογενειακού συστήµατος, στον πρώτο 

βρεφικό χρόνο. Σε κάθε µια από τις αναγνώσεις αυτές, γινόταν ξεκάθαρο ότι 

το σύνολο δεν περιγράφεται απλώς και µόνο από τα µέρη που το 

απαρτίζουν. Με άλλα λόγια, κάθε ανάγνωση αποσαφήνιζε ότι, στις τριαδικές 

αλληλεπιδράσεις, υπάρχουν όψεις που είναι αδύνατο να περιγραφούν µε 

δυαδικούς όρους, γιατί ακριβώς ο τρόπος λειτουργίας τους είναι "πέρα" ή 

"πάνω�� από τις δυαδικές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για την παρούσα µελέτη, 

παρουσιάζει η αναπτυξιακή "ανάγνωση" των τριαδικών αλληλεπιδράσεων. Οι 
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τριγωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες του βρέφους φαίνεται ότι, τουλάχιστον, 

εν δυνάµει, είναι "εκεί" από τον 3ο µόλις βρεφικό µήνα και εξελίσσονται µαζί 

µε τις υπόλοιπες εξελισσόµενες βρεφικές δεξιότητες, αυξάνοντας σε 

πολυπλοκότητα και σε λεπτούς χειρισµούς. Οι ενδείξεις της ύπαρξης 

πρώιµων τριγωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων συνηγορεί µε την υπόθεση 

ότι τα βρέφη, εγγενείς σύντροφοι και συνοµιλητές, γεννιούνται µε ένα κίνητρο 

επικοινωνίας προσανατολισµένο, όχι µόνο σε δυαδικού, αλλά και σε 

τριαδικού τύπου αλληλεπιδράσεις µε οικείους συντρόφους. 

 Οι έρευνες, που αναφέραµε, για τις τριαδικές αλληλεπιδράσεις των 

βρεφικών και νηπιακών χρόνων είναι ιδιαίτερα γόνιµες ως προς τον 

προβληµατισµό και τα ζητήµατα που ανακινούν. Είναι, επίσης, πλούσιες σε 

µεθοδολογικούς σχηµατισµούς και σε ευρήµατα. Αφήνουν, ωστόσο, ανοικτά 

κάποια από τα ερωτήµατα που διατυπώσαµε, στο κεφάλαιο που 

προηγήθηκε. Τα ερωτήµατα αυτά σχετίζονται µε τις µετεπικοινωνιακές όψεις 

της διαπροσωπικής επικοινωνίας και δηµιουργίας του "παιγνιώδους" και του 

χιούµορ, στη βρεφική ηλικία. Όταν, στο παρόν κεφάλαιο, στις έρευνες που 

συζητήθηκαν, θίχτηκε η µετεπικοινωνιακή, εµπρόθετη επικοινωνία των 

βρεφών σε τριάδες, οι τριάδες αυτές αποτελούσαν αντικείµενο πειραµατικού 

χειρισµού ή παρατήρησης σε εργαστηριακό περιβάλλον, όπου οι σκοποί της 

έρευνας δεν σχετίζονταν µε τη διαπροσωπική επικοινωνία του "παιγνιώδους" 

της διάθεσης των συντρόφων. 

  ∆εδοµένης της πλούσιας γνώσης που κοµίζουν τα δυαδικά σχήµατα 

αλληλεπίδρασης για το "παιγνιώδες" της βρεφικής ηλικίας και τα τριαδικά 

σχήµατα αλληλεπίδρασης για τη δυναµική του οικογενειακού συστήµατος και 

της βρεφικής θέσης σε αυτό, θελήσαµε, µε την παρούσα µελέτη, να 

διερευνήσουµε και να συγκρίνουµε το "παιγνιώδες", κωµικό στοιχείο της 

δυαδικής και της τριαδικής επικοινωνίας, στο δεύτερο µισό του πρώτου 

βρεφικού χρόνου, σε φυσικά πλαίσια.  
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
  
 Στο πρώτο µέρος, στα τρία κεφάλαια που προηγήθηκαν, περιγράψαµε 

κάποιες από τις θεωρίες και τις έρευνες που έχουν ως αντικείµενο το κωµικό, 

το παιχνίδι και το ��παιγνιώδες�� µιας συµπεριφοράς και τις τριαδικές 

(οικογενειακές, κυρίως) αλληλεπιδράσεις. Με την προοπτική της ��γνώσης�� 

των παραπάνω θεωριών και των ευρηµάτων, συνοψίζουµε τα σηµεία τοµής 

των θεµάτων που συζητήθηκαν και παρουσιάζουµε συνοπτικά την 

προβληµατική µας. 

 Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκε η άποψη πολλών 

µελετητών (βλ. σχετικά Alford, 1983 * Bergson, 1901 * Eisenberg, 1986 * 

Kennedy, 1970 * Nakano & Kanaya, 1993 * Nakano, 1995 * Pawluk, 1989 * 

Reddy, 1989, 1991) σύµφωνα µε τους οποίους η κωµωδία είναι ένα παιχνίδι. 

Ένα παιχνίδι που ενέχει την τάση των ανθρώπων να ���γλιστρούν από 

καλόβολο κατηφόρισµα, που συνήθως αποτελεί τη συνήθεια�� (Bergson, 

1901, 1965, σελ.118). Είναι ένα παιχνίδι µε συνέχεια στον χρόνο ή 

διαφορετικά, ένα παιχνίδι κινούµενο από τα ίδια νήµατα, σε όλη τη διάρκεια 
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της ζωής. Με την έννοια αυτή, οι ενήλικες που αστειεύονται µεταξύ τους και τα 

παιδιά που παίζουν έχουν, ενδεχοµένως, ένα κοινό, δυσδιάκριτο, ίσως, µε την 

πρώτη µατιά, αλλά ωστόσο υπαρκτό. Τα παιδιά και οι ενήλικες, όταν 

αστειεύονται, ��παίζουν�� και όταν παίζουν, ��αστειεύονται��. Το παιχνίδι αυτό, 

εµπλουτισµένο µε τα ��υλικά�� και τα µέσα των εµπειριών που το ακολουθούν, 

γεννάει µε τη σειρά του εµπειρίες και λαµβάνει πολλές και διαφορετικές 

µορφές στον χρόνο. Στις πρωταρχικές και τις µεταγενέστερες µορφές του, το 

παιχνίδι εµπεριέχει ένα κοινό συστατικό: το θετικό συναίσθηµα της ευθυµίας 

και της χαράς. Κοινός είναι, ίσως, και ο σκοπός ή το αποτέλεσµά του: η 

κίνηση πέρα από το συνηθισµένο, η προσωρινή µετατόπιση από το 

��κανονικό�� στο άτοπο ή το ασύµφωνο, η ��εθιµοτυπική�� παραβίαση του 

κανόνα. Το παιχνίδι και τα αστεία, ��παραβιάζοντας�� µορφώνουν µια 

εναλλακτική συνήθεια, ένα διαφορετικό ��κανονικό��, µια νέα σειρά κανόνων. Η 

παραβίαση αυτή καλλιεργείται από τους συµπαίκτες και τους αστειευόµενους 

και αποτελεί µια από κοινού συµφωνία για δράση σε µια παιγνιώδη 

πραγµατικότητα, όπου οι προσδοκίες και η επαλήθευσή τους 

��χρωµατίζονται�� µε χρώµατα διαφορετικά από τα τυπικά.  

 Το µοίρασµα της διαπροσωπικής αυτής συµφωνίας παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν γίνεται µεταξύ ενηλίκων και βρεφών. Όταν, µε 

άλλα λόγια, πρόκειται για µια προ-γλωσσική συµφωνία ή διαφορετικά, όταν 

τα νήµατα της κωµωδίας κινούν από κοινού δύο οικείοι, ισότιµοι, αλλά 

διαφορετικοί συµπαίκτες: ο γονέας και το βρέφος. Όταν µάλιστα,  η 

επικοινωνιακή συνθήκη περιλαµβάνει τρεις συντρόφους -εποµένως, 

περισσότερους επικοινωνιακούς ρόλους- η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο 

ενδιαφέρουσα.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράψαµε τις έρευνες που επικεντρώθηκαν στο 

πολυδιάστατο της τριαδικής επικοινωνίας και στην πολυπλοκότητα που ενέχει 

για τους επικοινωνούντες συντρόφους, ιδιαίτερα δε για τα βρέφη που 

διανύουν το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Όπως δείχνουν τα ευρήµατα των 

ερευνών αυτών, τα βρέφη διακρίνουν το διαφορετικό των δύο ενήλικων 

συντρόφων τους (µητέρα-πατέρας) και επικοινωνούν µε αυτό. Επίσης, 

φάνηκε ότι η τριγωνική ικανότητα και η δεξιότητα του χειρισµού των 

µετεπικοινωνιακών διαστάσεων της τριαδικής επικοινωνίας είναι ��εκεί�� από 
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τους πρώτους βρεφικούς µήνες  και αναπτύσσεται γοργά σε πολυπλοκότητα 

στον χρόνο. 

 Με την παρούσα έρευνα, στοχεύουµε να διερευνήσουµε και να 

συγκρίνουµε τις διαπροσωπικές συµφωνίες συµµετοχής στο παιχνίδι, τους 

συµφωνηµένους κανόνες (ή την παραβίασή τους) που περιλαµβάνονται στο 

παιχνίδι, σε δυαδικές και σε τριαδικές συνθήκες επικοινωνίας µεταξύ γονέων 

και βρεφών, σε φυσικά πλαίσια. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, 

περιγράφουµε τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 Μεθοδολογία 
 
 Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός και οι βασικές υποθέσεις 

της έρευνας, η πιλοτική µελέτη, η κύρια µελέτη (υποκείµενα και µεθοδολογία), 

η κωδικοποίηση των µεταβλητών και ο τρόπος µικρο-ανάλυσης των 

δεδοµένων, η στατιστική τους επεξεργασία και τα αποτελέσµατα από τη 

δοκιµασία της αξιοπιστίας των βαθµολογητών. 

 

 4.1. Σκοπός και βασικές υποθέσεις της έρευνας 

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η περιγραφή, η σύγκριση και η 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της ανάπτυξης των δυαδικών και των 

τριαδικών παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των γονέων και του 

βρέφους, στη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του πρώτου βρεφικού χρόνου. 

  Η παρούσα µελέτη είναι διαχρονική και νατουραλιστική. 

Πραγµατοποιήθηκε στα σπίτια των βρεφών, χωρίς την παρέµβαση της 

ερευνήτριας. Οι επισκέψεις γίνονταν µία φορά τον µήνα, από τον 7ο έως το 

12ο βρεφικό µήνα. Η πρώτη επίσκεψη λάµβανε χώρα τις πρώτες ηµέρες του 

7ου βρεφικού µήνα (210 ηµέρες µετά τον τοκετό) και η τελευταία στην αρχή  

του 12ου µήνα (360 ηµέρες µετά τον τοκετό).  

 Μονάδα ανάλυσης, στην παρούσα έρευνα, είναι τα παιγνιώδη 

επεισόδια (ΠΕ) µεταξύ της µητέρας και του βρέφους, του πατέρα και του 

βρέφους και της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους. Οι δυαδικές 

παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις αναφέρονται στα παιχνίδια µεταξύ της µητέρας 

και του βρέφους και µεταξύ του πατέρα και του βρέφους (δυαδικά ΠΕ). Οι 

τριαδικές παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις αναφέρονται στα παιχνίδια µεταξύ της 

µητέρας, του πατέρα και του βρέφους (τριαδικά ΠΕ).  

 Ως ΠΕ ορίσαµε τη συνθήκη εκείνη στην επικοινωνία του βρέφους µε 

τους γονείς του, κατά την οποία: 
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 - παρατηρείται συµµετοχική δράση από τους επικοινωνούντες 

συντρόφους σε παιχνίδια µε ή χωρίς αντικείµενα. Στα τριαδικά ΠΕ, 

παρατηρείται συµµετοχική δράση σε τουλάχιστον δύο από αυτούς, 

 - η δράση των συµµετεχόντων περιλαµβάνει ένα "θέµα", δηλαδή, µια 

συµπεριφορά ή µια οµάδα συµπεριφορών που πραγµατοποιούνται µία ή 

περισσότερες φορές, χωρίς ή µε µικρές παραλλαγές, στη διάρκεια του 

καθενός ΠΕ, 

 - εκδηλώνονται από τους συµµετέχοντες θετικά συναισθήµατα 

(ενδιαφέροντος, ευχαρίστησης ή χαράς) και  

 - επικρατεί µια παρατηρήσιµη ατµόσφαιρα ευθυµίας, µια µοιρασµένη 

αίσθηση απόλαυσης, µια επίγνωση του "τώρα παίζουµε και περνάµε καλά". 

Συνοπτικά, στη µελέτη µας, τα ΠΕ αναφέρονται στα επεισόδια εκείνα, στα 

οποία: συµµετείχαν οι σύντροφοι, οι οποίοι έπαιζαν ένα παιχνίδι µε 

συγκεκριµένο "θέµα", παιχνίδι που απολάµβαναν αµοιβαία, εκδηλώνοντας 

θετικά συναισθήµατα.  

 Οι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν οι εξής:  

1) η περιγραφή των χαρούµενων, ��παιχνιδιάρικων�� αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ των γονέων και των βρεφών που διανύουν το δεύτερο µισό του 

πρώτου τους έτους, σε δυαδικά και σε τριαδικά πλαίσια, 

2) η διερεύνηση των οµοιοτήτων και των διαφορών που παρατηρούνται 

στα επιµέρους χαρακτηριστικά των παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων 

κατά φύλο, δηλαδή, µεταξύ των αλληλεπιδράσεων γονέων-αγοριών και 

γονέων-κοριτσιών, σε δυαδικά και σε τριαδικά πλαίσια, 

3) η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας, δηλαδή, η ανάπτυξη στον 

χρόνο των επιµέρους χαρακτηριστικών γύρω από τα οποία δοµούνται 

οι δυαδικές και οι τριαδικές παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις,  

4) η διερεύνηση των οµοιοτήτων και των διαφορών που παρατηρούνται 

στα επιµέρους χαρακτηριστικά των παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων 

κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης, δηλαδή, µεταξύ των δυαδικών 

αλληλεπιδράσεων µητέρων-βρεφών, των δυαδικών αλληλεπιδράσεων 

πατέρων-βρεφών και των τριαδικών αλληλεπιδράσεων µητέρων-

πατέρων-βρεφών, και 
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5) η διερεύνηση της κατανοµής της συχνότητας του γέλιου που 

εκδηλώνεται από τους συντρόφους κατά τα εξής:  

-είδη των παιχνιδιών,  

-κίνηση / σταθερότητά των συντρόφων στο χώρο, και  

-τύπους σωµατικής εγγύτητας (πόσο κοντά ή µακριά βρίσκονται οι 

σύντροφοι µεταξύ τους στο χώρο). 

 

Τα επιµέρους χαρακτηριστικά που µελετήσαµε σε κάθε δυαδικό και 

τριαδικό ΠΕ ήταν, συνοπτικά, τα εξής: 

 1. Συναισθηµατική κατάσταση της µητέρας, του πατέρα και του 

 βρέφους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τα ΠΕ, 

 2. Σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συµµετεχόντων, 

 3. Εισαγωγή του παιχνιδιού (ποιος ξεκινούσε το παιχνίδι), 

4. Είδη παιχνιδιών (παιχνίδι χωρίς αντικείµενα ή παιχνίδι µε 

αντικείµενα), 

 5. Επικοινωνιακές συµπεριφορές της µητέρας, του πατέρα και του 

 βρέφους, 

 6. Λεκτικά σχόλια των γονέων,   

 7. Κίνηση / Σταθερότητα της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους, 

στο  χώρο, και 

 8. Χρονική διάρκεια των ΠΕ. 

 Τα επιµέρους χαρακτηριστικά που µελετήσαµε, επιπλέον, τα οποία 

αφορούν αποκλειστικά στα τριαδικά ΠΕ ήταν τα εξής: 

1. Συµµετοχική δράση (αν και οι τρεις σύντροφοι έπαιζαν µαζί, αν, 

δηλαδή, και οι τρεις συµµετείχαν ενεργά στα τρέχοντα παιχνίδια), 

 2. Παρέµβαση (αν, δηλαδή, ένας από τους γονείς παρενέβαινε στη 

δυαδική δράση των συντρόφων του), 

 3. Αποτέλεσµα της παρέµβασης ( τι αλλαγές παρατηρούνταν µετά την 

παρέµβαση του ενός συντρόφου στην δράση των άλλων δύο) και 

 4. Κατεύθυνση λεκτικών σχολίων (σε ποιον από τους συντρόφους 

απευθύνονταν τα λεκτικά σχόλια). 

Οι ορισµοί των παραπάνω χαρακτηριστικών θα περιγραφούν λεπτοµερώς 

στο υποκεφάλαιο 4.3.3. 
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Οι βασικές µας υποθέσεις είναι τέσσερις. Ειδικότερα: 

 

Υπόθεση πρώτη: 

 Όπως έδειξαν τα ευρήµατα από άλλες νατουραλιστικές έρευνες που 

σκοποθέτησαν τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου (βλ. ενδεικτικά Smith 

& Daglish, 1977 * Fagot & Hagan, 1991, υποκεφ. 3.2.1.2 του Κεφ. 3) δεν 

εµφανίζονται µεγάλες διαφορές κατά φύλο, στη διάρκεια του πρώτου 

βρεφικού χρόνου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα αυτά, η µεταβλητή της ηλικίας 

είναι εκείνη που αποτελεί τον πιο ισχυρό διαµεσολαβητικό παράγοντα στη 

διαφοροποίηση των συµπεριφορών κατά φύλο, η οποία γίνεται εµφανής µετά 

τον 12ο και ιδιαίτερα γύρω στον 18ο βρεφικό µήνα.  

∆εδοµένων των ευρηµάτων αυτών, υποθέτουµε ότι, συνολικά, θα 

βρεθούν περισσότερες οµοιότητες απ� ό,τι διαφορές στην κατανοµή των 

περισσότερων από τα επιµέρους χαρακτηριστικά των δυαδικών και των 

τριαδικών ΠΕ κατά φύλο. Ειδικότερα, υποθέτουµε ότι οι µητέρες και οι 

πατέρες θα εκδηλώνουν περισσότερες οµοιότητες απ� ό,τι διαφορές στα 

επιµέρους χαρακτηριστικά του παιχνιδιού τους µε τα κορίτσια και µε τα 

αγόρια, είτε σε δυάδες, είτε σε τριάδες µε αυτά. Επιπλέον, ότι τα αγόρια και τα 

κορίτσια θα εκδηλώνουν περισσότερες οµοιότητες απ� ό,τι διαφορές στα 

επιµέρους χαρακτηριστικά του παιχνιδιού τους µε τους γονείς, είτε βρίσκονται 

σε δυαδική, είτε βρίσκονται σε τριαδική αλληλεπίδραση. 

 

Υπόθεση δεύτερη: 

 Υποθέτουµε ότι, µε την αύξηση της ηλικίας, θα βρεθούν, συνολικά 

περισσότερες διαφορές απ� ό,τι οµοιότητες στην κατανοµή των περισσότερων 

από τα επιµέρους χαρακτηριστικά των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ. Τα 

επιµέρους, υπό µελέτη χαρακτηριστικά των ΠΕ οδηγούν σε πολύ ειδικές 

υποθέσεις που αφορούν στην επίδραση της ηλικίας, υποθέσεις που 

λαµβάνουν υπόψη ευρήµατα σχετικών ερευνών (βλ. κεφ. 2 και κεφ. 3).  

 Ενδεικτικά, υποθέτουµε π.χ. ότι:  

1) µε την αύξηση της ηλικίας τα βρέφη θα παίρνουν πιο συχνά την 

πρωτοβουλία για την εισαγωγή των παιχνιδιών (βλ. σχετικά  Lamb, 

1977α),  
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2) ο εναγκαλισµός γονέα-βρέφους θα έχει φθίνουσα πορεία στο χρόνο 

(βλ. σχετικά Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984 * Lamb, 1977α),  

3) µε την αύξηση της ηλικίας, τα παιχνίδια µε αντικείµενα θα 

παρατηρούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα απ� ό,τι τα παιχνίδια χωρίς 

αντικείµενα (βλ. σχετικά Crawley & Sherrod, 1984 * Power, 1985 * 

Trevarthen & Hubley, 1978),  

4) µε την αύξηση της ηλικίας, οι γονείς θα κάνουν περισσότερα λεκτικά 

σχόλια προς τα βρέφη (βλ. σχετικά Power, 1985),  

5) µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνεται η κίνηση των βρεφών, και 

ενδεχοµένως των γονέων, στο χώρο,  

6) µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνεται ο αριθµός των ΠΕ 

πατέρων-βρεφών (βλ. σχετικά Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984 * 

Clarke-Stewart, 1978),  

7) µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνεται η τριαδική συµµετοχική 

δράση στα παιχνίδια, αλλά και οι παρεµβάσεις του ενός γονέα (και 

µάλιστα του πατέρα) στο δυαδικό παιχνίδι των υπόλοιπων δύο 

συντρόφων (βλ. σχετικά Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984 * Clarke-

Stewart, 1978) και  

8) µε την αύξηση της ηλικίας θα αυξάνεται η χρονική διάρκεια των ΠΕ .  

  

Υπόθεση τρίτη 

Υποθέτουµε ότι θα βρεθούν διαφορές µεταξύ του δυαδικού παιχνιδιού 

µητέρων-βρεφών και του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-βρεφών Τα 

επιµέρους, υπό µελέτη χαρακτηριστικά των ΠΕ οδηγούν σε πολύ ειδικές 

υποθέσεις που αφορούν στη σύγκριση των µητέρων και των πατέρων, 

υποθέσεις που λαµβάνουν υπόψη ευρήµατα σχετικών ερευνών (βλ. κεφ. 3). 

Ειδικότερα, υποθέτουµε:  

1) οι µητέρες θα αναλαµβάνουν, µε µεγαλύτερη συχνότητα απ� ό,τι οι 

πατέρες, συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα και παιχνίδια µε 

αντικείµενα (βλ. σχετικά Crawley & Sherrod, 1984),  

2) οι πατέρες θα αναλαµβάνουν, µε µεγαλύτερη συχνότητα απ� ό,τι οι 

µητέρες, ιδιοσυγκρασιακά φυσικά-κινητικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα 

και θα κάνουν σε λιγότερο βαθµό από ό,τι οι µητέρες συµβατική χρήση 
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των αντικειµένων, όταν αυτά περιλαµβάνονται στο παιχνίδι τους. 

Επίσης, θα βρίσκονται περισσότερες φορές σε κίνηση µε τα βρέφη 

από ό,τι οι µητέρες  (βλ. σχετικά Crawley & Sherrod, 1984 * Power, 

1985),  

3) οι µητέρες θα κάνουν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη 

απ΄ ό,τι οι πατέρες (Weinraub & Frankel, 1977),  

4) οι πατέρες θα διατηρούν µικρότερη απόσταση από τα βρέφη απ΄ 

ό,τι οι µητέρες (βλ. σχετικά Yogman, 1981),  

5) οι µητέρες θα αγκαλιάζουν τα βρέφη περισσότερο απ� ό,τι οι 

πατέρες (βλ. σχετικά Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984) και  

6) τα δυαδικά παιχνίδια µητέρων-βρεφών θα είναι περισσότερα σε 

αριθµό και µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από τα δυαδικά παιχνίδια 

πατέρων-βρεφών (βλ. σχετικά Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984 * 

Clarke-Stewart, 1978). 

Επίσης, τα επιµέρους, υπό µελέτη χαρακτηριστικά των ΠΕ  οδηγούν 

σε πολύ ειδικές υποθέσεις που αφορούν στην επίδραση του τύπου 

(δυαδικός-τριαδικός) της αλληλεπίδρασης (βλ. κεφ. 3). 

Ειδικότερα, υποθέτουµε ότι:  

1) οι πατέρες θα εισάγουν την παιγνιώδη δραστηριότητα µε 

µεγαλύτερη συχνότητα από τις µητέρες και θα έχουν πιο ενεργό ρόλο 

από αυτές, στα τριαδικά ΠΕ (βλ. σχετικά Belsky, 1979 * Clarke-

Stewart, 1978),  

2) οι µητέρες θα υιοθετούν περισσότερες φορές απ� ό,τι οι πατέρες τον 

ρόλο της παρατηρήτριας του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-βρεφών, 

στα τριαδικά ΠΕ (βλ. σχετικά Clarke-Stewart, 1978),  

3) οι επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων, και ιδιαίτερα των 

µητέρων, θα σηµειώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στη διάρκεια των 

δυαδικών από ό,τι στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ (βλ. σχετικά Belsky, 

1979 * Lamb, 1977α),  

4) και οι δύο γονείς θα κάνουν λιγότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη 

στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ απ� ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ 

(βλ. σχετικά Golinkoff & Ames, 1979 * Stoneman & Brody, 1981),  
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5) τα τριαδικά ΠΕ θα είναι µεγαλύτερης διάρκειας από τα δυαδικά ΠΕ, 

και  

6) συνολικά, δε θα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην συχνότητα 

των τύπων παιχνιδιού µεταξύ των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ 

(δηλαδή, τα είδη παιχνιδιών που αναλαµβάνει η τριάδα θα είναι 

περίπου τα ίδια µε αυτά που παρατηρούνται στα δυαδικά ΠΕ). 

 

Υπόθεση τέταρτη: 

  Υποθέτουµε ότι θα βρεθούν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην 

κατανοµή της συχνότητας του γέλιου των συντρόφων:  

1) κατά το είδος των παιχνιδιών που αναλαµβάνουν, κατά το αν 

δηλαδή τα παιχνίδια είναι χωρίς αντικείµενα ή µε αντικείµενα, 

2) κατά τους τύπους της σωµατικής εγγύτητας των συντρόφων, 

δηλαδή, το πόσο κοντά ή µακριά, βρίσκονται µεταξύ τους στο χώρο, 

3) κατά τους τύπους της κίνησης / σταθερότητας των συντρόφων στο 

χώρο, κατά το αν δηλαδή βρίσκονται ή όχι σε κίνηση. Επιπλέον, το είδος της 

κίνησης υποθέτουµε, ότι θα διαφοροποιεί σηµαντικά την κατανοµή της 

συχνότητας του γέλιου των συντρόφων. Το είδος της κίνησης αναφέρεται στο 

αν η κίνηση είναι ή όχι εναλλασσόµενη, δηλαδή, αν οι σύντροφοι, µε την 

κίνησή τους, προσεγγίζουν και διαδοχικά αποµακρύνονται ο ένας από τον 

άλλο.  

 

 4.2. Μελέτη πιλότος 

 Η πιλοτική µελέτη πραγµατοποιήθηκε συγχρονικά. Μέσω µιας 

παιδιάτρου στον Πειραιά, ήρθαµε σε επαφή µε τις οικογένειες που έλαβαν 

µέρος στη µελέτη-πιλότο. Σε αυτήν έλαβαν µέρος έξι οικογένειες (έξι µητέρες, 

έξι πατέρες, έξι βρέφη) (Ν=18). Σε κάθε οικογένεια πραγµατοποιήθηκε µια 

ερευνητική επίσκεψη.  

 Τα βρέφη ήταν ηλικίας 7, 8, 9, 10, 11 και 12 µηνών. Από αυτά, τα 3 

ήταν κορίτσια (ηλικίας 7, 10 και 11 µηνών) και τα υπόλοιπα 3 ήταν αγόρια 

(ηλικίας 8, 9 και 12 µηνών). Η µέση ηλικία των µητέρων της πιλοτικής µελέτης 

ήταν 29,8 έτη (εύρος 24-36). Η µέση ηλικία των πατέρων ήταν 32,5 έτη 

(εύρος 28-39).  
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 Το µορφωτικό επίπεδο των πατέρων της πιλοτικής µελέτης ήταν: 2 

απόφοιτοι Λυκείου, 1 απόφοιτος Τ.Ε.Ι ή άλλης αντίστοιχης σχολής και 3 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Όλοι οι πατέρες εργάζονταν. Το µορφωτικό επίπεδο των 

µητέρων ήταν: 3 απόφοιτες Λυκείου και 3 απόφοιτες Α.Ε.Ι. Από αυτές, 

εργάζονταν οι τέσσερις.  

 Σε µια πρώτη συνάντηση γνωριµίας µε τις οικογένειες που έλαβαν 

µέρος στην πιλοτική µελέτη, εξηγήσαµε στις µητέρες και στους πατέρες ότι 

σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των τρόπων επικοινωνίας του 

βρέφους µε τη µητέρα, τον πατέρα και τους δύο γονείς. Η οδηγία που δόθηκε 

στους γονείς ήταν να παίξουν τα παιχνίδια (µε ή χωρίς αντικείµενα) που, 

συνήθως,  απολαµβάνουν να παίζουν όλοι µαζί ή ο καθένας από αυτούς 

ξεχωριστά µε το βρέφος. Η διάρκεια καταγραφής του φυσικού παιχνιδιού 

γονέων-βρεφών ήταν περίπου 7 λεπτά για κάθε µια από τις δυαδικές 

(µητέρες-βρέφη, πατέρες-βρέφη) και για την τριαδική συνθήκη (µητέρες-

βρέφη-πατέρες). Σε κάθε οικογένεια δόθηκε ένα αντίγραφο της 

βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης. 

 Η πιλοτική µελέτη βοήθησε στην εξοικείωσή µας µε τους τρόπους 

επικοινωνίας µε τις οικογένειες στο χώρο του σπιτιού τους, µε άλλα λόγια, µε 

τους τρόπους προσέγγισης των υποκειµένων και τη δηµιουργία ενός 

χαλαρού, "φιλικού" κλίµατος που διευκολύνει την καταγραφή των φυσικών 

αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, µας εξοικείωσε µε τη χρήση της κάµερας και µε 

τα πρακτικά προβλήµατα που συνεπάγεται η παρουσία της ερευνήτριας µε 

την κάµερα στον προσωπικό χώρο των υποκειµένων. Επίσης, το 

βιντεοσκοπηµένο υλικό της πιλοτικής µελέτης έδωσε τις πρώτες βασικές ιδέες 

για τη δηµιουργία ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου ανάλυσης, ενός 

πρωτοκόλλου που να "αποτυπώνει" αδρά τη ρουτίνα και τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά του δυαδικού και τριαδικού οικογενειακού παιχνιδιού. Με τη 

δηµιουργία του ερευνητικού πρωτοκόλλου ανάλυσης, διευκολύνθηκε η 

σαφέστερη άρθρωση των ερευνητικών µας υποθέσεων.  

 Η πιλοτική µελέτη µας οδήγησε σταδιακά στην συνειδητοποίηση των 

προκλήσεων και των δυσκολιών που ενέχονται στη νατουραλιστική έρευνα, 

δυσκολίες που συνοψίζονται µε τον καλύτερο, ίσως, τρόπο µε τη λέξη "όρια": 

όρια µεταξύ των υποκειµένων και της ερευνήτριας, µεταξύ φυσικής 



 236

αλληλεπίδρασης και καταγραφής (της φυσικής αλληλεπίδρασης), µεταξύ 

θεωρίας και ερευνητικής πράξης.  

 

 4.3. Κύρια µελέτη 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφουµε τα υποκείµενα της κύριας 

µελέτης, τη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, την κωδικοποίηση των 

µεταβλητών, τον τρόπο στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων και τα 

αποτελέσµατα από τη δοκιµασία της αξιοπιστίας των βαθµολογητών. 

 

 4.3.1. Υποκείµενα 

 Η παρούσα διαχρονική και νατουραλιστική έρευνα έλαβε χώρα στην 

Αθήνα και στον Πειραιά. 

 Στην έρευνα έλαβαν µέρος 28 οικογένειες (28 µητέρες, 28 πατέρες και 

28 βρέφη) (Ν=84). Σε όλες τις οικογένειες του δείγµατος, τα βρέφη ήταν 

πρωτότοκα. Επιλέξαµε να µελετήσουµε αποκλειστικά πρωτότοκα βρέφη για 

τους εξής λόγους: 1) στη διάρκεια των ερευνητικών µας επισκέψεων 

καταγράφαµε τις δυαδικές, αλλά και τις τριαδικές αλληλεπιδράσεις των 

µητέρων και των πατέρων µε τα βρέφη, γεγονός που θα παρουσίαζε 

δυσκολίες στην περίπτωση που στο σπίτι βρισκόταν ένα δεύτερο παιδί, 2) 

θελήσαµε όλοι οι γονείς να έχουν κάποιο βαθµό οµοιογένειας στην 

εξοικείωσή τους αναφορικά µε τον γονεϊκό τους ρόλο και τις εµπειρίες τους 

στις παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις µε τα βρέφη τους. 

 Στην αρχή της έρευνας, τα βρέφη ήταν 7 µηνών (210 ηµερών, εύρος 

208-214 ηµέρες). Η µέση ηλικία των µητέρων ήταν 32,6 έτη (εύρος 27-38) και 

η µέση ηλικία των πατέρων ήταν 37,5 έτη (εύρος 29-41). Η κατανοµή των 

βρεφών κατά φύλο ήταν 13 αγόρια και 15 κορίτσια. 

 Το µορφωτικό επίπεδο των πατέρων του δείγµατος ήταν: 5 απόφοιτοι 

Λυκείου (17,9%), 8 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή άλλης αντίστοιχης σχολής (28,6%) και 

15 απόφοιτοι Α.Ε.Ι (53,6%). Όλοι οι πατέρες του δείγµατος εργάζονταν. Το 

µορφωτικό επίπεδο των µητέρων ήταν: 7 απόφοιτες Λυκείου (25%), 6 

απόφοιτες Τ.Ε.Ι ή άλλης αντίστοιχης σχολής (21,4%) και 15 απόφοιτες Α.Ε.Ι 

(53,6%). Από τις 28 µητέρες, στη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων της 
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έρευνας, οι 20 (71,4%) ήταν εργαζόµενες και οι 8 (28,6%) ήταν µη 

εργαζόµενες.  

 

4.3.2. Μεθοδολογία 

 Η ερευνήτρια, προκειµένου να βρει τα υποκείµενα της παρούσας 

µελέτης, ήρθε σε επαφή κυρίως µε παιδίατρους και µαιευτήρες, στους 

οποίους εξήγησε συνοπτικά τους σκοπούς της έρευνας. Η επαφή µε τα 

υποκείµενα της έρευνας γινόταν γραπτά (βλ. Παράρτηµα 1) ή τηλεφωνικά, 

έναν τουλάχιστον µήνα πριν την έναρξη των ερευνητικών επισκέψεων, στον 

6ο περίπου µήνα της ζωής του βρέφους. Ακολουθούσε µια συνάντηση 

γνωριµίας της ερευνήτριας µε την οικογένεια, στο σπίτι των βρεφών, όπου η 

ερευνήτρια είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στους γονείς τον σκοπό της έρευνας 

και τον τρόπο λήψης των δεδοµένων. Η ερευνήτρια εξηγούσε στους γονείς ότι 

ο βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τους τρόπους µε τους 

οποίους τα βρέφη, που διανύουν το δεύτερο εξάµηνο του πρώτου χρόνου, 

επικοινωνούν µε τη µητέρα, τον πατέρα και µε τους δύο γονείς συγχρόνως. 

 Από τον 7ο έως τον 12ο µήνα, σε κάθε οικογένεια έγιναν συνολικά 6 

ερευνητικές επισκέψεις. Στην κύρια µελέτη, αρχικά, είχαµε 32 οικογένειες: 

τρεις από αυτές διέκοψαν την συµµετοχή τους στην έρευνα λόγω διαµονής 

της µητέρας και του βρέφους στην εξοχική τους κατοικία (στη διάρκεια των 

καλοκαιρινών µηνών) και µία οικογένεια λόγω αντίρρησης του πατέρα.  

 Σε περίπτωση ακύρωσης της προγραµµατισµένης επίσκεψης, η 

επίσκεψη επαναπρογραµµατιζόταν για τις επόµενες δύο-τρεις ηµέρες. Οι 

επισκέψεις γίνονταν σύµφωνα µε το πρόγραµµα της οικογένειας, κυρίως σε 

απογευµατινές ώρες ή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε και οι 

δύο γονείς να µπορούν να είναι παρόντες. Οι γονείς ενηµερώνονταν ότι, κατά 

τις ώρες της επίσκεψης,  το βρέφος δεν θα έπρεπε να πεινάει ή να νυστάζει, 

αλλά να βρίσκεται σε µια κατάσταση ήρεµης ετοιµότητας, µια κατάσταση που 

ευνοεί την κοινωνική αλληλεπίδραση των βρεφών (Kugiumutzakis, 1993). 

Εξαιτίας της ηλικίας των βρεφών του δείγµατος, σε κάποιες περιπτώσεις, στη 

διάρκεια των ερευνητικών επισκέψεων, τα βρέφη εκδήλωναν γκρίνια που, 

σύµφωνα µε τους γονείς, οφείλονταν στην ανάπτυξη της οδοντοφυΐας τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, είτε γινόταν ένα διάλειµµα στην καταγραφή των 
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αλληλεπιδράσεων µε σκοπό την ανακούφιση του βρέφους από τον πόνο, είτε 

η επίσκεψη αναβαλλόταν για µια από τις επόµενες δύο ηµέρες. 

 Σε κάθε επίσκεψη, η ερευνήτρια κατέγραφε µε µια κάµερα (Panasonic 

NV-MS4 SVHS HI-FI STEREO) το φυσικό παιχνίδι µεταξύ µητέρων-βρεφών, 

µεταξύ πατέρων-βρεφών και µεταξύ µητέρων-πατέρων-βρεφών. Η διάρκεια 

καταγραφής του φυσικού παιχνιδιού ήταν 7 λεπτά για κάθε µια από τις 

δυαδικές (µητέρες-βρέφη, πατέρες-βρέφη) και για την τριαδική συνθήκη 

(µητέρες-βρέφη-πατέρες) (συνολικός χρόνος καταγραφής 20-25 περίπου 

λεπτά). Η οδηγία που δινόταν στις µητέρες και στους πατέρες ήταν η εξής: 

"Παίξτε τα παιχνίδια που συνήθως σας αρέσει να παίζετε µε το βρέφος σας" 

και "Παίξτε τα παιχνίδια που συνήθως σας αρέσει να παίζετε όλοι µαζί".  

 Σε κάθε επίσκεψη, η σειρά καταγραφής των δυαδικών και των 

τριαδικών παιχνιδιών εναλλασσόταν, π.χ. στην πρώτη επίσκεψη 

καταγραφόταν πρώτα το δυαδικό παιχνίδι µητέρας-βρέφους, ύστερα το 

δυαδικό παιχνίδι πατέρα-βρέφους και ακολούθως το τριαδικό παιχνίδι 

µητέρας-πατέρα-βρέφους. Στη δεύτερη επίσκεψη καταγραφόταν πρώτα το 

δυαδικό παιχνίδι πατέρα-βρέφους, ύστερα το τριαδικό παιχνίδι µητέρας-

πατέρα-βρέφους και ακολουθούσε η καταγραφή του δυαδικού παιχνιδιού 

µητέρας-βρέφους, κ.ο.κ. Η εναλλαγή αυτή ωστόσο δεν τηρούνταν πάντοτε µε 

µεγάλη αυστηρότητα, έτσι ώστε να δίνεται η επιλογή στους γονείς, όταν ένας 

από τους δύο επιθυµούσε να παίξει πρώτος ή όταν και οι δύο ήθελαν να 

ξεκινήσουν µε το τριαδικό παιχνίδι, να το πράττουν.  Στις 168 επισκέψεις, στις 

28 οικογένειες του δείγµατος, ακολουθήσαµε την παραπάνω σειρά 112 

φορές, ενώ οι γονείς την ��παραβίασαν�� 56 φορές. 

 Στο σύνολο των 168 επισκέψεων, βρέθηκαν (βλ. κεφ. 5, παρουσίαση 

αποτελεσµάτων) 180 ΠΕ µεταξύ των µητέρων και των βρεφών, 51 ΠΕ µεταξύ 

των πατέρων και των βρεφών και 296 ΠΕ µεταξύ των τριών συντρόφων. Ο 

χαµηλός αριθµός των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών (συγκριτικά µε εκείνο 

των ΠΕ µητέρων -βρεφών και των τριαδικών ΠΕ) ήταν κάτι που µας 

απασχόλησε αρκετά, αφού τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά κεφ. 3) 

αναδεικνύουν τους πατέρες ως εξέχοντες συµπαίκτες των βρεφών. Αρκετοί 

από τους πατέρες του δείγµατος (Ν=10) εξέφρασαν τη συστολή τους 

αναφορικά µε την καταγραφή του δυαδικού τους παιχνιδιού µε τα βρέφη. Η 
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συστολή αυτή, ωστόσο, δε φάνηκε να ισχύει σε αυτόν το βαθµό, όταν οι 

πατέρες έπαιζαν σε τριάδες µαζί µε τις µητέρες και τα βρέφη, όπως φαίνεται 

από τον αριθµό και µόνο των τριαδικών ΠΕ. Οι πατέρες αυτοί, είτε απέφευγαν 

να παίζουν µε τα βρέφη µπροστά στην κάµερα, είτε, όταν έπαιζαν, 

παρουσίαζαν µια "χαµηλών" τόνων συµπεριφορά, της οποίας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά δεν πληρούσαν τα κριτήρια που θέσαµε στον ορισµό ενός 

επεισοδίου αλληλεπίδρασης ως παιγνιώδους (βλ. 4.1.). Το ζήτηµα αυτό µένει 

να διερευνηθεί περαιτέρω στο µέλλον. 

 Μετά τη λήξη των ερευνητικών επισκέψεων, στέλναµε σε κάθε 

οικογένεια ταχυδροµικά ένα αντίγραφο της κασέτας µε τα δυαδικά και τα 

τριαδικά παιχνίδια που είχαν καταγραφεί στο χρόνο της µελέτης και µια 

ευχαριστήρια επιστολή (βλ. Παράρτηµα 2). 

 

 4.3.3. Κωδικοποίηση 

 Σε κάθε ��βιντεοσκοπηµένη�� επτάλεπτη αλληλεπίδραση µητέρων-

βρεφών, πατέρων-βρεφών και µητέρων-πατέρων-βρεφών βρέθηκαν και 

µικρο-αναλύθηκαν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο (µε τη χρήση 

χρονοµέτρου) τα ΠΕ που έλαβαν χώρα στις δυάδες και στις τριάδες του 

δείγµατος (βλ. 4.1 για τον ορισµό των ΠΕ).  

 Στην παρούσα µελέτη, στις δυάδες µητέρων-βρεφών, πατέρων-

βρεφών και στις τριάδες µητέρων-πατέρων-βρεφών βρέθηκαν και 

αναλύθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κάθε παιγνιώδους επεισοδίου (βλ. 

Παράρτηµα 3, πρωτόκολλο ανάλυσης 1 για τα δυαδικά ΠΕ και πρωτόκολλο 

ανάλυσης 2 για τα τριαδικά ΠΕ): 

 

 1. Σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συντρόφων: 

 Η σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συντρόφων αναφέρεται στο πόσο 

κοντά ή µακριά, στο χώρο, βρίσκεται κάθε σύντροφος από τον άλλο. Στα 

δυαδικά ΠΕ διακρίνουµε τρεις τύπους σωµατικής εγγύτητας: α) αγκαλιά 

γονέα-βρέφους, β) µικρότερη του ενός περίπου µέτρου εγγύτητα µεταξύ του 

γονέα και του βρέφους και γ) απόσταση µεγαλύτερη του ενός µέτρου µεταξύ 

του γονέα και του βρέφους. Στα τριαδικά ΠΕ καταγράφουµε και αναλύουµε 

τους συνδυασµούς των παραπάνω τριών τύπων σωµατικής εγγύτητας µεταξύ 
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της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους ( π.χ. µητέρα και βρέφος αγκαλιά - 

πατέρας σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός µέτρου από αυτούς, πατέρας και 

βρέφος σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου, µητέρα σε απόσταση 

µεγαλύτερη του ενός µέτρου από αυτούς κ.ο.κ), (βλ. Παράρτηµα 3, 

πρωτόκολλο 2 για τα τριαδικά ΠΕ). 

 

2. Εισαγωγή του παιχνιδιού: 

 Η εισαγωγή της παιγνιώδους δραστηριότητας αναφέρεται στο ποιος 

από τους συντρόφους αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για την έναρξη και το 

είδος του παιχνιδιού. Η εισαγωγή του παιχνιδιού από τους γονείς µπορεί να 

γίνεται λεκτικά (µε την ανακοίνωση ή την περιγραφή του παιχνιδιού που 

πρόκειται να λάβει χώρα ή µε σχόλιο πρόσκλησης στο παιχνίδι αυτό π.χ. "ας 

παίξουµε...") ή/και µη λεκτικά (χωρίς δηλαδή ο γονέας να σχολιάζει λεκτικά το 

παιχνίδι του οποίου την έναρξη αναλαµβάνει). Επίσης, η µητέρα ή ο πατέρας 

µπορεί να προτρέπουν λεκτικά έναν από τους συντρόφους να αρχίσει το 

παιχνίδι (π.χ. η µητέρα λέει προς τον πατέρα: "ας το βάλουµε (το βρέφος) 

στην κούνια" ή ο πατέρας προς το βρέφος που κρατά ένα αντικείµενο: "δώσ' 

το µου", εγκαινιάζοντας έτσι ένα παιχνίδι πάρε-δώσε ενός αντικειµένου). 

Ειδικότερα, οι τύποι εισαγωγής του παιχνιδιού είναι οι εξής: 1) από τη µητέρα, 

2) από τον πατέρα, 3) από το βρέφος, 4) από τη µητέρα (ύστερα από πατρική 

προτροπή), 5) από τον πατέρα (ύστερα από µητρική προτροπή), 6) από το 

βρέφος (ύστερα από µητρική προτροπή) και 7) από το βρέφος (ύστερα από 

πατρική προτροπή). 

 

 3. Είδη παιχνιδιών: 

 Τα είδη παιχνιδιών χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: α) σε αυτά 

όπου δε γίνεται χρήση αντικειµένων και β) σε αυτά όπου γίνεται χρήση 

αντικειµένων. Ειδικότερα: 

 

α) Παιχνίδια χωρίς αντικείµενα: 

 *Πέταγµα (του βρέφους) στον αέρα: αναφέρεται στη δραστηριότητα 

κατά την οποία ένας από τους δύο γονείς, κρατώντας το βρέφος αγκαλιά, το 

"εκτινάσσει", µία ή περισσότερες φορές, προς τα πάνω, εκτίναξη που, κάθε 
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φορά, ακολουθείται από το "κατέβασµα" του βρέφους στο αρχικό (ή σε 

χαµηλότερο) σηµείο έναρξης της δραστηριότητας αυτής. 

 *Τραµπάλισµα: ρυθµικό λίκνισµα του βρέφους (δεξιά-αριστερά, 

εµπρός-πίσω, πάνω-κάτω) από τον γονέα ή ρυθµικό λίκνισµα του γονέα και 

του βρέφους. 

 *Κυνηγητό: αναφέρεται στη δραστηριότητα κατά την οποία ο ένας 

σύντροφος παρακολουθεί και ακολουθεί την κίνηση του άλλου συντρόφου, 

επιδιώκοντας να τον "πιάσει",  ο δε άλλος σύντροφος  µε τη σειρά του 

αποµακρύνεται από τον σύντροφο που τον ακολουθεί. Στα τριαδικά ΠΕ, δύο 

από τους συντρόφους µπορεί να κυνηγούν τον τρίτο ή ένας από τους 

συντρόφους µπορεί να κυνηγά τους υπόλοιπους δύο. 

 *Γαργάληµα: επαναληπτικό άγγιγµα / ψηλάφηση του σώµατος του 

βρέφους (κοιλιά και µέση, λαιµός και περιοχή κάτω από το σαγόνι, πατούσες, 

µασχάλη) µε τα χέρια ή µε το στόµα του γονέα, µε σκοπό την πρόκληση του 

βρεφικού γέλιου (Ruch, 1993). 

 *Μουσικά παιχνίδια: δραστηριότητα κατά την οποία ο γονέας  

τραγουδά στο βρέφος ή ακούει µε αυτό µουσική, µε την συνοδεία ή όχι 

ρυθµικών-χορευτικών κινήσεων στο χώρο.  

 *Φωνητικά παιχνίδια: δραστηριότητα στην οποία το βρέφος και ο 

γονέας ανταλλάσσουν φωνοποιήσεις, σε εναλλαγές σειράς ή ταυτόχρονα. 

*Συµβατικά παιχνίδια: παραδοσιακά παιχνίδια, όπως το "κου-κου-τσα", 

"βγαίν' η βαρκούλα", "πάει ο λαγός να πιει νερό",  "περνά-περνά η µέλισσα" 

κλπ. 

 *Προσέγγιση προς και αποµάκρυνση του γονέα από το βρέφος: ο 

γονέας κινεί το σώµα του (ή µέρος του σώµατός του) προς το σώµα (ή το 

πρόσωπο) του βρέφους και λίγο πριν το αγγίξει αποσύρεται προς τα πίσω 

και αποµακρύνεται από αυτό. Η κίνηση αυτή γίνεται διαδοχικά, µία ή 

περισσότερες φορές. 

 *Παιγνιώδες χτύπηµα ή σπρώξιµο του σώµατος του βρέφους από τον 

γονέα: ο γονέας, ενώ το βρέφος είναι σταθερό στο χώρο, το σπρώχνει µε τα 

χέρια ώστε να πέσει κάτω ή το ��χτυπά�� χαϊδευτικά σε κάποιο µέρος του 

σώµατός του.  
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 *Παιγνιώδης παρεµπόδιση βρεφικής δράσης: ο γονέας "αποθαρρύνει" 

ή εµποδίζει παιχνιδιάρικα το βρέφος από το να κάνει κάτι (π.χ. το βρέφος 

µπουσουλά προς ένα σηµείο του σπιτιού και ο γονέας γελώντας το σέρνει 

προς τα πίσω). 

 

*Συνδυασµός δύο ή περισσότερων από τα παραπάνω παιχνίδια χωρίς 

αντικείµενα (π.χ. γαργάληµα και παιγνιώδης παρεµπόδιση βρεφικής δράσης). 

 

β) Παιχνίδια µε αντικείµενα: 

 *Συµβατική χρήση αντικειµένων: δραστηριότητα κατά την οποία οι 

σύντροφοι παίζουν µε ένα αντικείµενο σύµφωνα µε τον σκοπό για τον οποίο 

το αντικείµενο αυτό έχει κατασκευαστεί (π.χ. τουβλάκια, µπάλα, αντικείµενα 

που βγάζουν περίεργους ήχους). 

 *Πάρε-δώσε ενός αντικειµένου: χέρι µε χέρι, ή στόµα µε στόµα (π.χ. 

πιπίλα), ανταλλαγή αντικειµένου από τον ένα σύντροφο στον άλλο, µία ή 

περισσότερες φορές. 

 *Παραβίαση του πάρε-δώσε ενός αντικειµένου: δραστηριότητα κατά την 

οποία ο ένας από τους δύο συντρόφους κρατά ή έχει στο στόµα ένα 

αντικείµενο το οποίο "αρνείται" να δώσει στον άλλο που µε τη σειρά του το 

ζητά είτε λεκτικά (στην περίπτωση του γονέα) είτε µη λεκτικά (κοιτάζοντας 

παρατεταµένα το αντικείµενο ή/και αυτόν που το κρατά, προτείνοντας το χέρι 

του ή το στόµα του προς το αντικείµενο, µε τη συνοδεία φωνοποίησης ή 

χωρίς). 

 *Παρουσίαση αντικειµένου από τον γονέα: ο γονέας εµφανίζει µπροστά 

στο βρέφος ένα αντικείµενο (µε το οποίο δεν έχουν προηγούµενα παίξει) µε 

σκοπό τη δηµιουργία κάποιου αποτελέσµατος, π.χ. πρόκληση βρεφικής 

έκπληξης, προσέλκυση βρεφικής προσοχής. 

 *Κρύψιµο, αναζήτηση, παρουσίαση αντικειµένου: δραστηριότητα κατά 

την οποία ένα αντικείµενο κρύβεται από τον γονέα (π.χ. κάτω από ένα 

µαξιλάρι), αναζητείται από τον ίδιο τον γονέα ή/και από το βρέφος και 

ακολούθως, επανεµφανίζεται-παρουσιάζεται από τον γονέα ή από το βρέφος. 

 *Προσωποποίηση αντικειµένου από τον γονέα : απόδοση κίνησης ή/και 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών σε άψυχα αντικείµενα (π.χ. αλλοίωση της 
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φωνής της µητέρας, η οποία µιλά ως εάν να µιλούσε ένα αρκουδάκι ή κίνηση 

ενός λούτρινου παιχνιδιού από τη µητέρα ως εάν να κινείται το ίδιο προς το 

βρέφος). 

 *Προσέγγιση προς και αποµάκρυνση του γονέα από το βρέφος µε τη 

διαµεσολάβηση αντικειµένου: ο γονέας κινεί ένα αντικείµενο προς το σώµα ή 

το πρόσωπο του βρέφους και λίγο πριν αγγίξει το βρέφος µε το αντικείµενο 

αυτό, το αποσύρει  πίσω. Η κίνηση αυτή γίνεται διαδοχικά, µία ή 

περισσότερες φορές. 

 * Προσέγγιση προς και αποµάκρυνση του γονέα και του βρέφους από 

ένα αντικείµενο: από κοινού ο γονέας και το βρέφος κινούν το σώµα τους (ή 

µέρος του σώµατός τους) προς ένα αντικείµενο και λίγο πριν το αγγίξουν 

αποσύρονται προς τα πίσω και αποµακρύνονται από αυτό. Η κίνηση αυτή 

γίνεται διαδοχικά, µία ή περισσότερες φορές. 

 * Συνδυασµός δύο ή περισσότερων από τα παραπάνω παιχνίδια (π.χ. 

προσωποποίηση αντικειµένου και προσέγγιση / αποµάκρυνση του γονέα 

προς και από το βρέφος µε τη διαµεσολάβηση αντικειµένου). 

 

 4. Επικοινωνιακές συµπεριφορές της µητέρας, του πατέρα και του  

 βρέφους: 

 * Φωνοποίηση: εκφορά φωνηέντων, συµφώνων και συνδυασµών 

φωνηέντων και συµφώνων (από τους γονείς ή/και από τα βρέφη). 

 * Χαµόγελο: έκφραση του προσώπου στην οποία: α) οι γωνίες των 

χειλιών είναι λοξά τραβηγµένες προς τα πίσω και ανασηκωµένες (αφήνοντας 

κάποιο µέρος των δοντιών ή των ούλων ακάλυπτο), β) τα µάγουλα είναι 

ανασηκωµένα, γ) το στόµα είναι ανοιχτό ή το κάτω σαγόνι αφήνεται να πέσει 

προς τα κάτω, δ) τα µάτια είναι φυσιολογικά ανοιχτά ή λιγότερο ανοιχτά 

("στενεµένα") µε πτυχές γύρω από τις γωνίες τους (Dickson, Walker & Fogel, 

1997 * Messinger, Dickson & Fogel, 2001 * Ruch, 1993 * van Hoof, 1972). 

 *Βλεµµατική επαφή: µάτια φυσιολογικά ανοιχτά ή ορθάνοιχτα, ευθέως 

ή πλαγίως κατευθυνόµενα προς τον αλληλεπιδρώντα σύντροφο. Όταν 

αναφερόµαστε σε γονεϊκή βλεµµατική επαφή, εννοούµε ότι ο γονέας στρέφει 

το βλέµµα του στο βρέφος, είτε στα δυαδικά, είτε στα τριαδικά ΠΕ. Όταν 

αναφερόµαστε σε βρεφική βλεµµατική επαφή, εννοούµε στα µεν δυαδικά ΠΕ, 
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ότι το βρέφος στρέφει το βλέµµα του στον γονέα, στα δε τριαδικά ΠΕ, ότι το 

βρέφος κοιτάζει τον γονέα µε τον οποίο παίζει ενεργά. Στην περίπτωση της 

τριαδικής συµµετοχικής δράσης (όπου η ενεργή δράση είναι τριαδική, βλ. 

παρακάτω, τύποι συµµετοχικής δράσης) η βλεµµατική επαφή του βρέφους 

µπορεί να είναι εναλλακτική, δηλαδή προς τον πατέρα και προς τη µητέρα. 

 *Γέλιο: έκφραση του προσώπου η οποία χαρακτηρίζεται από (σε 

λιγότερο ή περισσότερο βαθµό) ανοιχτό στόµα, ανοιχτά χείλια που καλύπτουν 

εξ ολοκλήρου ή εν µέρει την οδοντοστοιχία (τα ούλα), µάγουλα ανασηκωµένα 

έτσι που να δηµιουργούν ένα "φούσκωµα" κάτω από τα µάτια, στην περιοχή 

των οποίων σχηµατίζονται ρυτίδες.  Συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από χαµηλής 

µυϊκής έντασης κινήσεις του σώµατος, κυρίως των άκρων, του κορµού, των 

ώµων και του κεφαλιού, το οποίο συνήθως ρίχνεται προς τα πίσω. 

Συνοδεύεται, επίσης, από γρήγορη και βαθιά αναπνοή, κυρίως, λόγω 

εντονότερης εκπνοής και βαθύτερης εισπνοής. Το γέλιο µπορεί να 

συνοδεύεται από φωνοποίηση, η οποία συµπεριλαµβάνει όλα τα φωνήεντα 

και αρκετά σύµφωνα. Η εκφορά φωνηέντων και συµφώνων, στη διάρκεια 

εκδήλωσης του γέλιου, διαφοροποιείται σε σχέση µε το πόσο ανοιχτό είναι 

κάθε φορά το στόµα (Ruch, 1993 * van Hoof, 1972). 

 *Σωµατική επαφή: φίληµα, δάγκωµα, χαΐδεµα του βρέφους από τον 

γονέα. 

 *Συνδυασµός δύο ή περισσότερων από τις παραπάνω συµπεριφορές 

(π.χ. γέλιο και σωµατική επαφή). 

 

 5. Λεκτικά σχόλια των γονέων (ερωτηµατικού ή καταφατικού τύπου): 

 * Επαινετικά: σχόλια µε τα οποία θαυµάζεται ή επιβραβεύεται ο ένας 

ή/και οι δύο από τους συντρόφους (π.χ. "πω,πω..τι ωραία φιλάκια σου δίνει ο 

µπαµπάς!", "µπράβο, το βρήκες!", "τι καλό µωράκι έχω εγώ..! "). 

 *Πειρακτικά: σχόλια που είναι ειρωνικά ή κοροϊδευτικά, αποδίδουν ένα 

"ανεπιθύµητο" χαρακτηριστικό (π.χ. η µητέρα λέει προς το βρέφος: το 

"χαζοπούλι" µου, ή προς τον πατέρα λέει ειρωνικά: "τι ωραία που κάνεις το 

σκυλάκι..!"), προκαλούν ή δηλώνουν ότι κάποιος από τους συντρόφους 

"πιάστηκε κορόιδο" από τον άλλο (π.χ. "σας την έφερα", " δεν το βρίσκεις..!").  
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 *Πρόσκλησης: σχόλια µε τα οποία ο γονέας προσκαλεί το βρέφος ή και 

τον άλλο γονέα να παίξουν ένα παιχνίδι ή να κάνουν κάτι στη διάρκεια του 

παιχνιδιού αυτού (π.χ. "ελάτε να σας πιάσω", "γαργάλησέ την που της 

αρέσει", "να παίξουµε µε τη µπάλα µας;"). 

 *Παιγνιωδώς απειλητικά: σχόλια που φέρουν µια µη σοβαρά 

εννοούµενη απειλή (π.χ. "θα σε φάω", "τώρα θα δείτε.."). 

 *Περιγραφικά: σχόλια που περιγράφουν την τρέχουσα δράση του 

παιχνιδιού (π.χ. "σ΄αρέσει εκεί ψηλά, ε;", "για να δούµε τώρα τι θα κάνεις...", 

"τι γελάς µωρέ;" ). 

 *Συνδυασµός δύο ή περισσότερων από τα παραπάνω λεκτικά σχόλια 

(π.χ. επαινετικά και περιγραφικά σχόλια). 

 

 6. Κίνηση / Σταθερότητα της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους, στο 

 χώρο: 

 Οι τύποι κίνησης-σταθερότητας στο χώρο αναφέρονται στο αν οι 

σύντροφοι, κατά τη διάρκεια καθενός ΠΕ, διανύουν στο χώρο κάποια 

απόσταση ή αν µένουν σταθεροί σε ένα σηµείο. Στα δυαδικά ΠΕ 

καταγράφουµε τους εξής τύπους κίνησης-σταθερότητας στο χώρο: α) γονέας 

και βρέφος σε κίνηση, β) γονέας και βρέφος σταθεροί, γ) γονέας σταθερός, 

βρέφος σε κίνηση και δ) βρέφος σταθερό, γονέας σε κίνηση. Στα τριαδικά ΠΕ 

καταγράφουµε τους συνδυασµούς των παραπάνω τεσσάρων τύπων κίνησης-

σταθερότητας της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους ( π.χ. µητέρα και 

βρέφος σταθεροί � πατέρας σε κίνηση, πατέρας-µητέρα-βρέφος σε κίνηση) 

(βλ. Παράρτηµα 3, πρωτόκολλο 2 για τα τριαδικά ΠΕ). 

 Στην περίπτωση της κίνησης των συντρόφων καταγράφουµε, επίσης, 

αν η κίνηση αυτή είναι εναλλασσόµενη, δηλαδή, αν οι σύντροφοι, κινούµενοι, 

προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο και διαδοχικά αποµακρύνονται ο ένας από τον 

άλλο, ατοµικά ή (στα τριαδικά ΠΕ) σε δυάδες. 

 

 7. Χρονική ∆ιάρκεια καθενός από τα ΠΕ, πόσο, δηλαδή, διαρκεί κάθε 

ΠΕ σε δευτερόλεπτα. 
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Τα επιµέρους χαρακτηριστικά που αναλύουµε, επιπλέον, τα οποία αφορούν 

αποκλειστικά στα τριαδικά ΠΕ ήταν τα εξής (βλ. Παράρτηµα 2, πρωτόκολλο 2 

για τα τριαδικά ΠΕ): 

 

 1. Κατεύθυνση λεκτικών σχολίων:   

 Η κατεύθυνση αναφέρεται σε ποιον από τους τρεις συντρόφους 

απευθύνεται κάθε λεκτικό σχόλιο. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που αναλύονται 

είναι οι εξής: α) ένας από τους δύο γονείς απευθύνει λεκτικά σχόλια προς το 

βρέφος, ενώ ο άλλος παραµένει σιωπηλός, β) ένας από τους δύο γονείς 

απευθύνει λεκτικά σχόλια προς το βρέφος και προς τον άλλο γονέα, γ) ένας 

από τους δύο γονείς απευθύνει λεκτικά σχόλια στον άλλο γονέα, δ) και οι δύο 

γονείς κάνουν λεκτικά σχόλια στο βρέφος, ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς να 

µιλούν µεταξύ τους και ε) οι γονείς µιλούν µεταξύ τους, σε πολλαπλές 

εναλλαγές σειράς, απαντώντας, δηλαδή, ο ένας στο σχόλιο του άλλου (σχόλιο 

που αφορά είτε στο παιχνίδι, είτε στο βρέφος, είτε στους ίδιους). 

 

 2. Συµµετοχική δράση:  

 Οι τύποι της συµµετοχικής δράσης αναφέρονται στο αν και οι τρεις 

συµµετέχοντες παίζουν µαζί ενεργά. Ειδικότερα, οι τύποι της συµµετοχικής 

δράσης είναι οι εξής: 1) και οι τρεις σύντροφοι έχουν ενεργό ρόλο στο τρέχον 

παιχνίδι, 2) ένας από τους τρεις συντρόφους παρατηρεί το δυαδικό παιχνίδι 

των υπολοίπων συντρόφων (δηλαδή, κοιτάζει τους συντρόφους που 

αλληλεπιδρούν ενεργά µεταξύ τους, έχει µε αυτούς κοινό επίκεντρο 

προσοχής, ενδεχοµένως, σχολιάζοντας λεκτικά την παρατηρούµενη δυαδική 

δράση), 3) οι δύο από τους τρεις συντρόφους παρατηρούν τη δράση του 

άλλου συντρόφου και 4) οι δύο από τους τρεις συντρόφους παίζουν µαζί, ενώ 

ο τρίτος δεν συµµετέχει, ούτε παρατηρεί τη δράση τους (π.χ. κοιτάζει αλλού, 

ασχολείται µε κάποιο αντικείµενο που δεν αποτελεί το επίκεντρο της 

προσοχής στην αλληλεπιδρούσα δυάδα κλπ). 
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3. Παρέµβαση (µητρική-πατρική):  

 Η παρέµβαση αναφέρεται στο αν ένας από τους δύο γονείς 

παρεµβαίνει στο παιχνίδι των υπόλοιπων δύο συντρόφων. Η παρέµβαση 

γίνεται είτε µε άµεση παρεµβολή στο δυαδικό παιχνίδι, συνοδεία ή όχι 

λεκτικών σχολίων (π.χ. ο πατέρας, ενώ η µητέρα και το βρέφος παίζουν ένα 

συγκεκριµένο παιχνίδι, παρουσιάζει στο βρέφος ένα αντικείµενο, φωνάζει το 

όνοµα του βρέφους κλπ) είτε έµµεσα µε λεκτική πρόσκληση / "παράπονο" 

(π.χ. "να βάλουµε µουσική;", "θα µε παίξετε και 'µένα;"). 

 

4. Αποτέλεσµα της παρέµβασης:   

 Το αποτέλεσµα της παρέµβασης αναφέρεται στις αλλαγές που 

παρατηρούνται στο ΠΕ, µετά την παρέµβαση του ενός συντρόφου στη δράση 

των άλλων δύο. Οι τύποι της παρατηρούµενης αλλαγής είναι δύο: 1) 

υιοθέτηση της πρότασης του συντρόφου που παρεµβαίνει (αλλαγή του 

"θέµατος" του επεισοδίου), 2) διατήρηση της τρέχουσας δυαδικής δράσης (η 

δυάδα συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι που έχει ήδη αναλάβει και δε λαµβάνει 

"σοβαρά" υπόψη της την πρόταση του τρίτου συντρόφου). 

   

  Συναισθηµατική κατάσταση της µητέρας, του πατέρα και του βρέφους 

 πριν, κατά και µετά τα ΠΕ: 

 Σε κάθε ΠΕ καταγράψαµε την συναισθηµατική κατάσταση των 

συντρόφων που έλαβαν µέρος σε αυτό, καθώς επίσης και το συναίσθηµα 

που οι σύντροφοι εκδήλωσαν 10 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του ΠΕ και 

10 δευτερόλεπτα µετά τη λήξη του ΠΕ. Πρόκειται για µια πολύ αδρή 

κατηγοριοποίηση του συναισθήµατος, κατηγοριοποίηση στην οποία δεν 

καταγράφηκε µε ακρίβεια η διακύµανση (ροή) και η διαβάθµιση καθενός 

εκδηλούµενου συναισθήµατος. Για το λόγο αυτό, δεν υποβάλαµε σε 

στατιστικό έλεγχο τη σχέση των συναισθηµάτων µε άλλες µεταβλητές, αλλά 

περιοριστήκαµε στο να το παρουσιάσουµε περιγραφικά. 

 * Ενδιαφέρον: σύµφωνα µε τον Izard (1977, στις Fredrickson & 

Branigan, 2001) το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος παράγει το αίσθηµα του 

να θέλει κανείς να εξερευνήσει κάτι, να εµπλακεί σε διαπροσωπική επαφή, να 

ενσωµατώσει νέες πληροφορίες και να έχει νέες εµπειρίες µε το πρόσωπο ή 
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το αντικείµενο το οποίο του διέγειρε το ενδιαφέρον.  Στην εκδήλωση του 

ενδιαφέροντος, το υποκείµενο έχει βλεµµατική επαφή µε τον επικοινωνούντα 

σύντροφο ή κοιτάζει κάποιο αντικείµενο στο περιβάλλον του (το οποίο, 

ενδεχοµένως, αγγίζει ή, στην περίπτωση του βρέφους, φέρνει στο στόµα). Η 

συµπεριφορά του δειξίµατος προς κάποιο σηµείο του περιβάλλοντος 

(αντικείµενο) είναι, επίσης ενδεικτική του ενδιαφέροντος του προσώπου που 

δείχνει, αλλά και του προσώπου που κατευθύνεται (βλεµµατικά ή κινητικά) 

προς την κατεύθυνση του δειξίµατος.   

 Τα µάτια είναι ανοιχτά ή ανοιγοκλείνουν, τα φρύδια είναι ανασηκωµένα 

ή συνοφρυωµένα. Συνηθέστερα, εκδηλώνονται φωνοποιήσεις (από το βρέφος 

ή/και τον γονέα). Στην περίπτωση των γονέων, το ενδιαφέρον σηµατοδοτείται 

και λεκτικά (µε την πρόταση εισαγωγής ενός παιχνιδιού, µε σχόλια 

πρόσκλησης σε µια δραστηριότητα κλπ) (βλ. σχ. Kokkinaki, 1998). 

 

 *Ευχαρίστηση: χαρούµενη και χαλαρή έκφραση του προσώπου, 

παρουσία χαµόγελου ή/και γέλιου, παρουσία ή όχι φωνοποιήσεων. 

Ειδικότερα, ένα χαρούµενο-χαλαρό πρόσωπο, ή διαφορετικά ένα παιγνιώδες 

πρόσωπο, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  ελαφρά ανοιχτό, χαµογελαστό 

στόµα, ανοιχτά µάτια µε "λαµπερό" βλέµµα που ενδεχοµένως κατευθύνεται 

στο πρόσωπο ή στον κορµό του επικοινωνούντος συντρόφου (βλ. σχ. 

Kokkinaki, 1998). 

 

 *Χαρά: χαρούµενη και χαλαρή έκφραση του προσώπου, παρουσία 

γέλιου και φωνοποιήσεων. Κωδικοποιήσαµε τη χαρά ως µια µεγαλύτερης 

έντασης έκφραση των χαρακτηριστικών της ευχαρίστησης, δηλαδή: 

πλατύτερο χαµόγελο, απαραίτητη παρουσία γέλιου (και, µάλιστα, µε  

εντονότερο και διαρκέστερο χαρακτήρα), εκφορά δυνατών και χαρούµενων 

φωνοποιήσεων, βλεµµατική επαφή µε τον επικοινωνούντα σύντροφο ή όχι 

(κυρίως, στη διάρκεια εκδήλωσης του έντονου γέλιου), ενδεχόµενες κινήσεις 

των άκρων του σώµατος.   

 Το συναίσθηµα της ευχαρίστησης και της χαράς στους γονείς 

κωδικοποιήθηκε, επιπλέον, βάσει των λεκτικών τους αναφορών, ή/και των 
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παραγλωσσικών χαρακτηριστικών της οµιλίας τους (τονισµός, χροιά της 

φωνής τους). 

 

 *Αρνητικό: γκρίνια ή κλαυθµυρισµός ή κλάµα.  

 Στην εκδήλωση της γκρίνιας, η έκφραση του προσώπου 

χαρακτηρίζεται από: ρυτίδες στην περιοχή του µετώπου και γύρω από τα 

µάτια, ελαφρώς γερµένες προς τα κάτω γωνίες του στόµατος και σφιγµένα, 

κάπως προτεταµένα χείλη, πιθανή βλεµµατική επαφή µε το πρόσωπο ή τον 

κορµό του σώµατος του γονέα.  

 Στον κλαυθµυρισµό, το στόµα είναι ελαφρώς ανοικτό, στην περιοχή 

των µατιών σχηµατίζονται ρυτίδες, οι γωνίες του στόµατος γέρνουν ελαφρώς 

προς τα κάτω, ενώ από το βρέφος εκδηλώνονται, επιπλέον, φωνοποιήσεις 

που προσοµοιάζουν µε κλάµα (κλαψούρισµα).  

 Στην περίπτωση του κλάµατος, τα µάτια είναι κλειστά και 

σχηµατίζονται γύρω από αυτά ρυτίδες, το στόµα είναι ορθάνοιχτο, δάκρυα 

µπορεί να τρέχουν από τα µάτια, ενώ το βρεφικό βλέµµα στρέφεται προς το 

πρόσωπο ή τον κορµό του σώµατος του γονέα ή τα αποστρέφεται (Kokkinaki, 

1998).  

 Οι περιπτώσεις εκδήλωσης αρνητικού συναισθήµατος από τον γονέα 

ήταν λιγοστές (π.χ. µετά από µικρό ατύχηµα του βρέφους ή λόγω διένεξης 

µεταξύ των συζύγων): στις περιπτώσεις αυτές η καταγραφή µας δε βασίστηκε 

τόσο στην έκφραση του προσώπου του γονέα, αλλά στη λεκτική του αναφορά 

σχετικά µε τη συναισθηµατική του κατάσταση. 

 

 *Ουδέτερο: χαλαρή, µη χαµογελαστή έκφραση του προσώπου στην 

οποία το βλέµµα είναι "αδιάφορο" και δεν εστιάζεται στον επικοινωνούντα 

σύντροφο ή σε ένα αντικείµενο. Από τα βρέφη δεν εκδηλώνονται 

φωνοποιήσεις (Kokkinaki, 1998). 

 

 4.3.4. Στατιστική ανάλυση 

 Όλες οι µεταβλητές, εκτός από τη χρονική διάρκεια των ΠΕ, ήταν 

κατηγορικές. Προκειµένου να ελέγξουµε αν οι διαφορές στην κατανοµή των 

τιµών µιας κατηγορικής µεταβλητής ήταν ή όχι στατιστικά σηµαντικές, 
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εφαρµόσαµε τη δοκιµασία του χ2 και το ∆ιωνυµικό Τέστ (Binomial Test) 

(περιπτώσεις δίτιµων µεταβλητών). Προκειµένου να ελέγξουµε την στατιστική 

σηµαντικότητα των διαφορών στην κατανοµή των τιµών µιας µεταβλητής κατά 

µία άλλη µεταβλητή (φύλο, ηλικία, τύπος αλληλεπίδρασης, γέλιο), 

εφαρµόσαµε τη δοκιµασία του χ2 (πίνακες διπλής εισόδου) (crosstabs) 

(Cramer, 1998). Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η δοκιµασία του χ2 δεν 

µπορούσε να εφαρµοστεί µε ακρίβεια λόγω της ύπαρξης αναµενόµενων 

συχνοτήτων χαµηλότερων του 5, κάναµε χρήση της δοκιµασίας Monte Carlo 

(SPSS Exact Tests, 7.0 for Windows, 1996).  Το επίπεδο σηµαντικότητας στο 

χ2, στη δοκιµασία Monte Carlo και στο ∆ιωνυµικό Τέστ ορίστηκε στο 5% 

(Cramer, 1998). Ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών 

στην κατανοµή των τιµών µιας µεταβλητής σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και 

τον τύπο της αλληλεπίδρασης έγινε µε βάση τις επικρατέστερες σε συχνότητα 

τιµές της µεταβλητής αυτής. 

  Για να ελέγξουµε αν η χρονική διάρκεια των ΠΕ εµφάνισε διαφορές 

κατά φύλο, εφαρµόσαµε τη δοκιµασία του t κριτηρίου (t test), εφόσον πρώτα 

ελέγξαµε (µέσω των Normal Q-Q Plots) αν η κατανοµή των παρατηρήσεων 

µας για τα αγόρια και για τα κορίτσια δεν παρουσίασε σηµαντική απόκλιση 

από την κανονικότητα. Ακολούθως, µε την εφαρµογή του Levene Test 

ελέγξαµε αν υπήρχε οµοιογένεια µεταξύ των δύο υποπληθυσµών (αγόρια-

κορίτσια) (Clark-Carter, 1997).  

 Για τον έλεγχο των διαφορών στη διάρκεια των ΠΕ κατά ηλικία 

εκτελέσαµε τη διαδικασία της ανάλυσης διασποράς µε έναν παράγοντα (One-

Way ANOVA). Η κανονικότητα των κατανοµών ελέγχθηκε µε τον δείκτη 

Kolmogorov-Smirnov και συγκεκριµένα µε τη διόρθωση Lilliefors για δείγµατα 

άνω των 50. Για τον έλεγχο της οµοιογένειας µεταξύ των υποπληθυσµών 

χρησιµοποιήσαµε τον δείκτη του Levene Test (Clark-Carter, 1997).  

 Τέλος, προκειµένου να ελέγξουµε αν η χρονική διάρκεια των ΠΕ 

διέφερε στατιστικώς σηµαντικά κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης (δυαδικό, 

τριαδικό) εκτελέσαµε, επίσης,  τη διαδικασία της ανάλυσης διασποράς µε 

έναν παράγοντα (One-Way ANOVA) (δοκιµασία Bonferroni). Μέσω των 

Normal       Q-Q Plots, βρέθηκε ότι η κατανοµή των παρατηρήσεων µας για τα 

αγόρια και για τα κορίτσια δεν παρουσίασε σηµαντική απόκλιση από την 
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κανονικότητα. Ακολούθως, µε την εφαρµογή του Levene Test ελέγξαµε αν 

υπήρχε οµοιογένεια µεταξύ των δύο υποπληθυσµών (Clark-Carter, 1997).  

 Όλες οι αναλύσεις έγιναν µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS  

(έκδοση 10.1, 2001).  

 

 4.3.5. Αξιοπιστία βαθµολογητών 

 Η ενδο- και δι-εκτιµητική αξιοπιστία των βαθµολογητών αφορά σε όλες 

τις υπό µελέτη µεταβλητές των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ. Η 

ερευνήτρια, αρχικά,  ανέλυσε το 100% του βιντεοσκοπηµένου υλικού. Μετά 

από δύο µήνες περίπου, ανέλυσε ξανά το ένα τρίτο (33%) των δεδοµένων. Η 

ενδο-εκτιµητική αξιοπιστία υπολογίστηκε µε τον δείκτη Cohen's Kappa, ο 

οποίος κυµάνθηκε από 0,75 έως 0,88 για κάθε µία από τις υπό µελέτη 

µεταβλητές. Η µέση τιµή του Κ για όλες τις µεταβλητές ήταν 0,81. Μία 

προπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης ενηµερώθηκε για τον 

τρόπο ανάλυσης του υλικού και ανέλυσε το 10% των δεδοµένων. Η δι-

εκτιµητική αξιοπιστία ανάµεσα στην ανάλυση της ερευνήτριας και της 

δεύτερης ανάλυσης από τη φοιτήτρια κυµάνθηκε από 0,65 έως 0,81 για κάθε 

µία από τις υπό µελέτη µεταβλητές. Η µέση τιµή του Κ για όλες τις µεταβλητές 

ήταν  0,72. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 

 
Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µικροανάλυσης και της 

στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων.  

Στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται περιγραφικά τα δυαδικά Παιγνιώδη 

Επεισόδια (ΠΕ) Μητέρων-Βρεφών, τα δυαδικά ΠΕ Πατέρων-Βρεφών και τα τριαδικά ΠΕ 

Μητέρων-Πατέρων-Βρεφών.  

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ως προς τα ΠΕ 

κατά φύλο, ηλικία και τύπο αλληλεπίδρασης (δυάδες, τριάδες). Επίσης, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε τις διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας του γέλιου των 

συντρόφων κατά τον τύπο των παιχνιδιών, την κίνηση-σταθερότητα τους στο χώρο και τα είδη 

της σωµατικής τους εγγύτητας. 

 Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, συνοψίζουµε τα ευρήµατα της στατιστικής 

ανάλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

5.1. Περιγραφή ∆υαδικών και Τριαδικών ΠΕ 

 
Στο σύνολο των δεδοµένων παρατηρήθηκαν και µικρο-αναλύθηκαν 527 ΠΕ. Από 

αυτά, τα 180 (34,2%) παρουσιάστηκαν στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις µητέρων-βρεφών, τα 
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51 (9,7%) στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις πατέρων-βρεφών και τα 296 (56,2%) στις τριαδικές 

αλληλεπιδράσεις µητέρων-πατέρων-βρεφών. Στο Γράφηµα 1 φαίνεται η κατανοµή των ΠΕ 

κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. 

ΤΥΠΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ
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Γραφ.1. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των ΠΕ κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. 
 

 

5.1.1. ∆υαδικά ΠΕ Μητέρων-Βρεφών 
Η περιγραφή των δυαδικών επεισοδίων µητέρων-βρεφών, που ακολουθεί, γίνεται ως 

προς: 1) τη χρονική διάρκεια των ΠΕ, 2) το ποιος σύντροφος εισάγει τα παιχνίδια, 3) την 

σωµατική εγγύτητα των συντρόφων, 4) τους τύπους παιχνιδιών, 5) τις επικοινωνιακές 

συµπεριφορές, 6) τα µητρικά λεκτικά σχόλια, 7) την κίνηση ή την σταθερότητα των συντρόφων 

στο χώρο, 8) την εναλλασσόµενη κίνηση των συντρόφων, και 9) την συναισθηµατική 

κατάσταση των συντρόφων πριν, κατά και µετά τα ΠΕ. 

 

  
5.1.1.1. Χρονική ∆ιάρκεια των ΠΕ µητέρων-βρεφών 

 Η µέση διάρκεια των 180 δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών ήταν 32,05 δευτερόλεπτα. 

Το µικρότερο σε διάρκεια δυαδικό ΠΕ µητέρων-βρεφών ήταν 6 δευτερόλεπτα και το  

µεγαλύτερο ήταν  163 δευτερόλεπτα. Η συχνότερη διάρκεια στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

(Ν=14) ήταν 20 δευτερόλεπτα. 

 
5.1.1.2. Εισαγωγή Παιγνιώδους ∆ραστηριότητας  

Στη διάρκεια των 180 δυαδικών ΠΕ µητέρων � βρεφών, οι µητέρες ανέλαβαν, κατά 

συντριπτική πλειοψηφία, (Ν=170, 94,5%) την πρωτοβουλία για την εισαγωγή του παιχνιδιού 

και τα βρέφη εισήγαγαν το παιχνίδι µόλις στο 4,4% των περιπτώσεων  (Ν=8). Τα βρέφη 

εισήγαγαν το παιχνίδι ύστερα από την προτροπή της µητέρας τους, µόνο 2 φορές (1,1%). Οι  

διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=302,80, df=2, p=0,0005).  
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5.1.1.3. Σωµατική Εγγύτητα Μητέρων-Βρεφών 

Οι µητέρες και τα βρέφη, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ, βρίσκονταν 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου 

(Ν=99, 55%). Αρκετά συχνά, επίσης, οι µητέρες και τα βρέφη ήταν αγκαλιά 

(Ν=70 φορές, 38,9%). Οι µητέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε απόσταση 

µεγαλύτερη του ενός µέτρου µεταξύ τους λιγότερο συχνά (Ν=11, 6,1%). Οι 

διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=67,03, df=2, p=0,0005). 

 

5.1.1.4. Τύποι Παιχνιδιών 

Στα 180 ΠΕ, οι δυάδες µητέρων-βρεφών έπαιξαν περισσότερο χωρίς 

αντικείµενα (Ν=132, 73.3%) από ό,τι µε αντικείµενα (Ν=48, 26,7%).  

Όπως δείχνει ο Πιν. 1 ο επικρατέστερος τύπος παιχνιδιού χωρίς 

αντικείµενα ήταν τα συµβατικά παιχνίδια, ενώ αρκετά συχνά παρατηρήθηκαν 

το πέταγµα στον αέρα, το γαργάληµα και η προσέγγιση / αποµάκρυνση της 

µητέρας προς και από το βρέφος.  Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές 

(χ2=36,54, df=8, p=0,0005). Αντίθετα, οι διαφορές στην  κατανοµή των ειδών 

των παιχνιδιών µε αντικείµενα δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές  (χ2=9,33, 

df=7, p=0,23).  

 

 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΧΩΡΙΣ   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Ν 

 

% 

 Πέταγµα στον αέρα 17 12,9 

Τραµπάλισµα 12  9,1 

Κυνηγητό 11  8,3 

Γαργάληµα 16 12,1 

Μουσικά-Φωνητικά 12  9,1 

Συµβατικά 34 25,8 

Παιγνιώδης παρεµπόδιση 

βρεφικής δράσης 

 

5 

 

 3,8 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

µητέρας προς-από το βρέφος 

 

16 

 

12,1 

Παιγνιώδες σπρώξιµο ή 

χτύπηµα του βρέφους από τη 

µητέρα  

 

9 

 

 6,8 

ΣΥΝΟΛΟ 132 100 
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ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

Ν 

 

% 

Πάρε-µη δώσε Αντικειµένου 6 12,5 

Παρουσίαση Αντικειµένου (για 

προσέλκυση προσοχής, 

έκπληξης κ.ά.) 

 

6 

 

12,5 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

µητέρας προς / από το 

βρέφος µε τη χρήση 

Αντικειµένου 

 

12 
 

25 

Προσωποποίηση Αντικειµένου  

3 

 

 6,25 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

Βρέφους-Μητέρας προς /από 

Αντικείµενο 

 

5 

 

10,5 

Συµβατική χρήση Αντικειµένου  

7 

 

14,5 

Προσωποποίηση και 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

µητέρας προς / από το βρέφος 

µε αντικείµενο  

 

3 

 

 6,25 

Κρύψιµο, Αναζήτηση και  

Παρουσίαση Αντικειµένου 

 

6 

 

12,5 

ΣΥΝΟΛΟ 48 100 

Πιν. 1. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων  
παιχνιδιού χωρίς και µε αντικείµενα, στα ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
 

5.1.1.5. Επικοινωνιακές συµπεριφορές µητέρων και βρεφών 

 Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 2, οι συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν, στη διάρκεια των 180 δυαδικών ΠΕ, ήταν η 

φωνοποίηση σε συνδυασµό µε το γέλιο (Ν=35,  19,6%), το γέλιο (Ν=20,  

11,2%), ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το 

βρέφος (Ν=19,  10,6%) και ο συνδυασµός φωνοποίησης και χαµόγελου 

(Ν=17, 9,5%). Οι υπόλοιπες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές και οι 

µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές είναι 

στατιστικώς σηµαντικές (χ2=68,49, df=13, p=0.0005) . 
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Γράφηµα 2. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των µητρικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
 

  

Οι επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, στη 

διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, ήταν ο συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου (N=37, 21,2%), το γέλιο (Ν=35, 20,1%), το χαµόγελο 

(Ν=17, 9,7%) και ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε τη µητέρα 

(Ν=17, 9,7%). Οι υπόλοιπες επικοινωνιακές συµπεριφορές και οι µεταξύ τους 

συνδυασµοί παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (χ2=77,35, df=10, p=0,0005). Στο Γράφηµα 3 που ακολουθεί, 

φαίνονται τα είδη των βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών στα 180 ΠΕ 

µε τη µητέρα.  
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Γράφηµα 3. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των βρεφικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
 

  

5.1.1.6. Μητρικά Λεκτικά Σχόλια. 

 Από τα  180 ΠΕ   µητέρων-βρεφών, οι µητέρες έκαναν λεκτικά σχόλια   προς τα 

βρέφη τους στα 122 (67,8%). 

 Τις περισσότερες φορές (Ν=42, 34,4%), οι µητέρες µε τα σχόλια τους περιέγραφαν 

την τρέχουσα δράση ή τις συµπεριφορές που αναλάµβαναν ατοµικά ή από κοινού. Αρκετά 

συχνές ήταν, επίσης, οι περιπτώσεις (Ν=23, 18,9%)  στις οποίες οι µητέρες προσκαλούσαν 

λεκτικά το βρέφος να εκτελέσει µια δραστηριότητα ή να εκδηλώσει µια συµπεριφορά. Τα 

υπόλοιπα είδη λεκτικών σχολίων και οι µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν σε 

χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=85,44, df=8, 

p=0,0005) (βλ. Πιν. 2). 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΜΗΤΡΙΚΩΝ 
ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 
Ν 

 
% 

Επαινετικά 8 6.5 

Πειρακτικά 11 9 
Πρόσκλησης 23 18.9 

Παιγνιωδώς Απειλητικά 10 8.3 
Περιγραφικά 42 34.4 

Πρόσκλησης+Περιγραφικά 12 9.8 
Πειρακτικά + Περιγραφικά 7 5.7 
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Επαινετικά + Περιγραφικά 4 3.3 
Επαινετικά + Πρόσκλησης 
+ Περιγραφικά 

 
5 

 
4.1 

ΣΥΝΟΛΟ 122 100 
Πιν.2. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας 
 των µητρικών λεκτικών σχολίων στα δυαδικά ΠΕ 
 µητέρων-βρεφών. 
 
 
 5.1.1.7. Κίνηση και Σταθερότητα. 

 Στα 180 ΠΕ, οι µητέρες και τα βρέφη στις περισσότερες περιπτώσεις είτε παρέµειναν 

σταθεροί (Ν=75, 41,7%) είτε  και οι δυο  βρίσκονταν σε κίνηση (Ν=73, 40,5%). Στις υπόλοιπες 

των περιπτώσεων, η µητέρα, ενώ το βρέφος παρέµενε σταθερό,  κινούνταν σε ποσοστό 

11,7% (Ν=21) και το βρέφος βρισκόταν σε κίνηση, ενώ η µητέρα ήταν σταθερή σε ποσοστό 

6,1% (Ν=11). Οι διαφορές ήταν στατιστικώς σηµαντικές (χ2=75,91, df=3, p=0,0005). 

 

5.1.1.8. Εναλλασσόµενη κίνηση 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι µητέρες και τα βρέφη κινούνταν εναλλακτικά, δηλαδή, 

προσέγγιζαν ο ένας τον άλλον και διαδοχικά αποµακρύνονταν ο ένας από τον άλλο 

παρατηρήθηκαν 55 φορές (30,6%) στο σύνολο των 180 ΠΕ . 

 

 5.1.1.9. Συναισθηµατική κατάσταση µητέρων-βρεφών πριν, κατά και µετά  τα ΠΕ 

 Πριν την έναρξη των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών (Ν=180), το µητρικό συναίσθηµα 

που επικράτησε ήταν αυτό του ενδιαφέροντος (Ν=129, 71,7%). Το συναίσθηµα της 

ευχαρίστησης ήταν λιγότερο συχνό (Ν=49, 27,2%), ενώ το συναίσθηµα της χαράς (Ν=1, 0,6%) 

και το ουδέτερο συναίσθηµα (Ν=1, 0,6%) παρατηρήθηκαν σε µια µόνο περίπτωση το καθένα.  

 Κατά τη διάρκεια των ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι µητέρες, στις περισσότερες 

περιπτώσεις,  εκδήλωσαν ευχαρίστηση (Ν=133, 73,9%). Το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος 

(Ν=26, 14,4%) παρατηρήθηκε σε χαµηλότερη συχνότητα, ενώ η χαρά αυξήθηκε στο 11,7% 

(Ν=21). 

 Μετά από τα ΠΕ µητέρων-βρεφών, το µητρικό συναίσθηµα που επικράτησε ήταν, 

όπως και πριν την έναρξη των ΠΕ, το ενδιαφέρον (Ν=120, 66,7%). Σε 58 περιπτώσεις 

(32,2%), οι µητέρες εκδήλωσαν ευχαρίστηση. Η χαρά εκδηλώθηκε από τις µητέρες µόλις 2 

φορές (1,1%). 

 Στο Γράφηµα 4 φαίνονται οι συχνότητες του µητρικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 4. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του µητρικού συναισθήµατος,  
πριν, κατά και µετά τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών.  
 
 
 Πριν την έναρξη των 180 δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, στα βρέφη επικράτησε το 

συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (Ν=131, 72,8%) και ακολούθησε το συναίσθηµα της 

ευχαρίστησης (Ν=34, 18,9%). Το αρνητικό συναίσθηµα παρατηρήθηκε κατά 5,6% (Ν=10), ενώ 

το ουδέτερο συναίσθηµα (Ν=4, 2,2%) και το συναίσθηµα της χαράς (Ν=1, 0,6%)  

εκδηλώθηκαν σε πολύ χαµηλές συχνότητες. 

 

 

 

 Κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, τα βρέφη εκδήλωσαν, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, ευχαρίστηση (Ν=107, 59,4%). Στο 26,7% (Ν=48) των 

περιπτώσεων, τα βρέφη εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η βρεφική χαρά αυξήθηκε στο 13,9% 

(Ν=25). 

 Μετά τα ΠΕ, τα βρέφη εκδήλωσαν, κατά πλειοψηφία (Ν=132, 73,3%) ενδιαφέρον. Η 

βρεφική ευχαρίστηση παρατηρήθηκε στο 21,1% των περιπτώσεων (Ν=38). Το ουδέτερο 

συναίσθηµα παρατηρήθηκε σε πολύ χαµηλή συχνότητα, δηλαδή 4 µόνο φορές στις 180 

(2,2%). Το συναίσθηµα της χαράς (Ν=3, 1,7%) και το αρνητικό συναίσθηµα (Ν=3, 1,7%) 

εκδηλώθηκαν από το βρέφος, επίσης,  σε πολύ λίγες περιπτώσεις. 

 Στο Γράφηµα 5 φαίνονται οι συχνότητες του βρεφικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 5. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας βρεφικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
  

 

 

  

 

 

 

 

Περίληψη 

 Η µέση διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών ήταν 32,05 δευτερόλεπτα 

(εύρος: 6-163��). Οι µητέρες, στις περισσότερες των περιπτώσεων (94,5%), λάµβαναν την 

πρωτοβουλία για την εισαγωγή των παιχνιδιών, παιχνιδιών που στην πλειοψηφία τους 

(73,3%) δεν περιλάµβαναν αντικείµενα. Οι µητέρες και τα βρέφη βρίσκονταν είτε σε σωµατική  

εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου µεταξύ τους (55%), είτε αγκαλιά (38,9%). Οι δυάδες 

µητέρων-βρεφών έπαιξαν κυρίως συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (25,8%). Αρκετά 

συχνά παρατηρήθηκαν επίσης, το πέταγµα του βρέφους στον αέρα (12,9%), το γαργάληµα 

(12,1%) και η προσέγγιση-αποµάκρυνση της µητέρας προς και από το βρέφος (12,1%). Από 

τα παιχνίδια µε αντικείµενα, το συχνότερο ήταν η προσέγγιση-αποµάκρυνση της µητέρας 

προς και από το βρέφος µε τη διαµεσολάβηση αντικειµένου (25%).  

Στη διάρκεια των ΠΕ, οι συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (19,6%), το γέλιο (11,2%), ο συνδυασµός 

φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε τα βρέφη (10,6%) και ο συνδυασµός 

φωνοποίησης και χαµόγελου (9,5%). Οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 
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ήταν ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (21,2%), το γέλιο (20,1%) , το χαµόγελο (9,7%) 

και ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε τις µητέρες (9,7%).  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα µητρικά λεκτικά σχόλια ήταν περιγραφικά 

(34,4%) ή σχόλια πρόσκλησης του βρέφους για συµµετοχή σε µια δραστηριότητα (18,9%).  

Οι µητέρες και τα βρέφη από κοινού, είτε ήταν σταθεροί στο χώρο 

(41,7%), είτε κινούνταν (40,5%). 
Πριν την έναρξη των ΠΕ, το ενδιαφέρον επικράτησε στα συναισθήµατα και των 

µητέρων (71,7%) και των  βρεφών (72,8%). Η µητρική ευχαρίστηση (27,2%) και η βρεφική 

ευχαρίστηση (18,9%) σηµείωσαν χαµηλότερες συχνότητες. Η χαρά των µητέρων (0,6%) και 

των βρεφών (0,6%) σηµειώθηκαν σε µια µόλις περίπτωση.  

Κατά τη διάρκεια των ΠΕ, το ενδιαφέρον των µητέρων (14,4%) και των βρεφών 

(26,7%) µειώθηκε, ενώ αυξήθηκε η µητρική (73,9%) και η βρεφική ευχαρίστηση (59,4%). Η 

χαρά, επίσης, παρουσίασε αύξηση στις µητέρες (11,7%) και τα βρέφη (13,9%).  

Μετά τη λήξη των ΠΕ, το ενδιαφέρον επικράτησε και πάλι στις µητέρες (66,7%) και 

στα βρέφη (73,3%). Η ευχαρίστηση µειώθηκε στις µητέρες (32,2%) και στα βρέφη (21,1%). Η 

χαρά σηµειώθηκε σε πολύ λίγες περιπτώσεις από τις µητέρες (1,1%) και από τα βρέφη 

(1,7%). 
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5.1. 2. ∆υαδικά ΠΕ Πατέρων-Βρεφών 
 

 5.1.2.1. Χρονική διάρκεια των ΠΕ πατέρων-βρεφών 

 Η µέση διάρκεια των 51 δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών ήταν 30,56 δευτερόλεπτα. Το 

µικρότερο σε διάρκεια δυαδικό ΠΕ πατέρων-βρεφών ήταν 7 δευτερόλεπτα και το  µεγαλύτερο 

ήταν  278 δευτερόλεπτα. Η συχνότερη διάρκεια στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών (Ν=4) ήταν 

28 δευτερόλεπτα. 

 
5.1.2.2. Εισαγωγή Παιγνιώδους ∆ραστηριότητας  

Στη διάρκεια των 51 δυαδικών ΠΕ πατέρων � βρεφών, οι πατέρες ανέλαβαν, κατά 

πλειοψηφία, (43 φορές, 84,3%) την πρωτοβουλία για την εισαγωγή του παιχνιδιού και τα 

βρέφη εισήγαγαν το παιχνίδι στο 11,8% των περιπτώσεων (Ν=6). Ύστερα από την προτροπή 

του πατέρα τους, τα βρέφη εισήγαγαν το παιχνίδι µόνο 2 φορές (3,9%). Η διαφορά είναι 

στατιστικώς σηµαντική (χ2=60,11, df=2, p=0,0005).  

 

5.1.2.3. Σωµατική Εγγύτητα Πατέρων-Βρεφών 

Οι πατέρες και τα βρέφη, στη διάρκεια των 51 δυαδικών ΠΕ, 

βρίσκονταν στις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε σε εγγύτητα µικρότερη 

του ενός µέτρου (Ν=24, 47,1%), είτε αγκαλιά (Ν=23, 45,1%). Στις υπόλοιπες 

των περιπτώσεων, οι πατέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε απόσταση 

µεγαλύτερη του ενός µέτρου µεταξύ τους (Ν=4 φορές, 7,8%). Οι διαφορές 

είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=14,94, df=2, p=0,001). 

  

5.1.2.4. Τύποι Παιχνιδιών 

Στα 51 ΠΕ, οι δυάδες πατέρων-βρεφών έπαιξαν περισσότερο χωρίς 

αντικείµενα (Ν=32, 62,7%) από ό,τι µε αντικείµενα (Ν=19, 37,3%).  

Η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo έδειξε ότι οι διαφορές στην 

κατανοµή των τύπων των παιχνιδιού χωρίς αντικείµενα δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (p=0,060). Όπως έδειξε η ίδια δοκιµασία, οι διαφορές στην  
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κατανοµή των τύπων του παιχνιδιού µε αντικείµενα, επίσης,  δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές  (p=0,66). Στον Πιν. 3 παρουσιάζονται τα είδη 

παιχνιδιού χωρίς και µε αντικείµενα, οι απόλυτες και σχετικές τους 

συχνότητες. 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΧΩΡΙΣ   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 

 

Ν 

 

% 

Πέταγµα στον αέρα 11  34,3 

Κυνηγητό  2  6,25 

Γαργάληµα  2  6,25 

Μουσικά-Φωνητικά  4  12,5 

Συµβατικά  5  25.8 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση πατέρα 

προς-από το βρέφος 

 

 4 

 

 12.5 

Παιγνιώδες σπρώξιµο ή χτύπηµα 

του βρέφους  

 

 4 

 

 12,5 

ΣΥΝΟΛΟ 32  100 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ν % 

Πάρε-δώσε Αντικειµένου 2 10,5 

Παρουσίαση Αντικειµένου (για 

προσέλκυση προσοχής / έκπληξης 

κ.ά) 

 

1 

 

 5,2 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση πατέρα 

προς / από το βρέφος µε τη χρήση 

Αντικειµένου 

 

4 
 

 21 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

Βρέφους-Πατέρα προς /από 

Αντικείµενο 

 

4 

 

 21 

Συµβατική χρήση Αντικειµένου 2 10,5 

Προσωποποίηση και Προσέγγιση / 

Αποµάκρυνση πατέρα προς / από το  

βρέφος µε αντικείµενο  

 

2 

 

10,5 

Κρύψιµο, Αναζήτηση και  

Παρουσίαση Αντικειµένου 
 

4 

 

 21 

ΣΥΝΟΛΟ 19 100 

Πιν. 3. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων παιχνιδιού χωρίς και µε 
αντικείµενα, στα ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
 
 
 

5.1.2.5. Επικοινωνιακές συµπεριφορές πατέρων και βρεφών. 

 Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 6, οι συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν, στη διάρκεια των 51 δυαδικών ΠΕ, ήταν η 

φωνοποίηση σε συνδυασµό µε το γέλιο (Ν=13,  26,5%), ο συνδυασµός 
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φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος (Ν=7,  14,2%) 

και το γέλιο (Ν=6,  12,2%). Οι υπόλοιπες πατρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές και οι µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν λιγότερο 

συχνά. Η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo έδειξε ότι οι διαφορές είναι 

στατιστικώς σηµαντικές (p=0,007). 

φωνοποίηση+χαµόγελο

φων+γέλιο+βλεµ.επαφή

γέλιο+σωµ.επαφή

γέλιο+βλεµ.επαφή

φων.+γέλιο+σωµ.επαφή

φωνοποίηση+γέλιο

φωνοπ.+βλεµ.επαφή

χαµόγελο+βλεµ.επαφή

βλεµµατική επαφή

γέλιο
φωνοποίηση

Συ
χν
ότ
ητ
ες

14

12

10

8

6

4

2

0

 
Γράφηµα 6. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των πατρικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
 

 Οι διαφορές στην κατανοµή των βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών, στη 

διάρκεια των 51 δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών, δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=10,26, 

df=7, p=0,17). Στο Γράφηµα 7 φαίνεται η κατανοµή των απόλυτων συχνοτήτων των βρεφικών 

επικοινωνιακών συµπεριφορών, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 7. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των βρεφικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
 

5.1.2.6. Πατρικά Λεκτικά Σχόλια 

 Από τα 51 ΠΕ   πατέρων-βρεφών, οι πατέρες έκαναν λεκτικά σχόλια   προς τα βρέφη 

τους στα 29 (56,9%). 

 Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, οι διαφορές στην κατανοµή 

των πατρικών λεκτικών σχολίων και των µεταξύ τους συνδυασµών δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (p=0,085). Στον Πιν. 4 παρουσιάζονται οι απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες των 

πατρικών λεκτικών σχολίων, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΤΡΙΚΩΝ 
ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 
Ν 

 
% 

Πειρακτικά 2 6,8 
Πρόσκλησης 6 20,6 

Παιγνιωδώς Απειλητικά 2 6,8 
Περιγραφικά 9 31 

Πρόσκλησης+Περιγραφικά 3 10,3 
Επαινετικά + Περιγραφικά 2 6,8 
Επαινετικά + Πρόσκλησης 
+ Περιγραφικά 

 
3 

 
10,3 

Παιγνιωδώς Απειλητικά + 
Περιγραφικά 

 
2 

 
6,8 

ΣΥΝΟΛΟ 29 100 
 Πιν. 4. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας 
 των πατρικών λεκτικών σχολίων στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 

5.1.2.7. Κίνηση και Σταθερότητα 
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 Στα 51 ΠΕ, οι πατέρες και τα βρέφη, στις περισσότερες περιπτώσεις, βρίσκονταν σε 

κίνηση (Ν=22, 43,1%). Αρκετά συχνές ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες οι πατέρες και τα 

βρέφη παρέµειναν σταθεροί (Ν=17, 33,3%). Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων, ο πατέρας, 

ενώ το βρέφος παρέµενε σταθερό,  κινούνταν σε ποσοστό 7,8% (Ν=4) και το βρέφος 

βρισκόταν σε κίνηση, ενώ ο πατέρας ήταν σταθερός σε ποσοστό 15,7% (Ν=8). Οι διαφορές 

είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=15,90, df=3, p=0,001). 

 

5.1.2.8. Εναλλασσόµενη κίνηση 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι πατέρες και τα βρέφη κινούνταν εναλλακτικά, δηλαδή, 

προσέγγιζαν ο ένας τον άλλον και διαδοχικά αποµακρύνονταν ο ένας από τον άλλο 

παρατηρήθηκαν 10 φορές (19,6%) στο σύνολο των 51 ΠΕ . 

 

 

 5.1.2.9. Συναισθηµατική κατάσταση πατέρων-βρεφών πριν, κατά και µετά  τα ΠΕ  

 Πριν την έναρξη των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών (Ν=51), το συναίσθηµα του 

πατέρα που επικράτησε ήταν αυτό του ενδιαφέροντος (Ν=36, 70,6%). Το συναίσθηµα της 

ευχαρίστησης ήταν λιγότερο συχνό (Ν=14, 27,5%), ενώ το συναίσθηµα της χαράς (Ν=1, 2%) 

παρατηρήθηκε σε µια µόνο περίπτωση. 

 Κατά τη διάρκεια των ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι πατέρες, στα περισσότερα από τα 51 

ΠΕ,  εκδήλωσαν ευχαρίστηση (Ν=38, 74,5%). Το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος µειώθηκε 

(Ν=7, 13,7%), ενώ η χαρά αυξήθηκε (Ν=6, 11,8%). 

 Μετά από τα ΠΕ πατέρων-βρεφών, το πατρικό συναίσθηµα που εκδηλώθηκε 

περισσότερο ήταν, όπως και πριν τα ΠΕ, το ενδιαφέρον (Ν=37, 72,5%). Στα 51 ΠΕ, σε 8 

περιπτώσεις (15,7%), οι πατέρες εκδήλωσαν ευχαρίστηση, ενώ η χαρά εκδηλώθηκε από τους 

πατέρες 4 φορές (7,8%).  

Το αρνητικό συναίσθηµα (Ν=1, 2%) και το ουδέτερο συναίσθηµα (Ν=1, 2%)  

 

 

εκδηλώθηκαν από τον πατέρα, µετά τα ΠΕ, από 1 µόλις φορά, το καθένα.   Στο 

Γράφηµα 8 φαίνονται οι συχνότητες του πατρικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη διάρκεια, και 

µετά τα ΠΕ. 
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Γράφηµα 8. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας πατρικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
  

 

Πριν την έναρξη των 51 δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών, στα βρέφη επικράτησε το 

συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (Ν=38, 74,5%). Το συναίσθηµα της ευχαρίστησης εκδηλώθηκε 

από τα βρέφη σε ποσοστό 17,6% (Ν=9). Το συναίσθηµα της χαράς (Ν=2, 3,9%)  και το 

αρνητικό συναίσθηµα (Ν=2, 3,9%)  εκδηλώθηκαν σε πολύ χαµηλές συχνότητες.  

Κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών, τα βρέφη εκδήλωσαν, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, ευχαρίστηση (Ν=32, 62,7%). Στο 21,6% (Ν=11) των 

περιπτώσεων, τα βρέφη εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ η βρεφική χαρά αυξήθηκε σε συχνότητα 

και παρατηρήθηκε 8 φορές (15,7%) στο σύνολο των 180 ΠΕ.  

 Μετά τα ΠΕ, τα βρέφη εκδήλωσαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων (Ν=38, 

74,5%) ενδιαφέρον.    Η βρεφική ευχαρίστηση µειώθηκε  

 

 

 

στο 9,8% των περιπτώσεων (Ν=5). Το συναίσθηµα της χαράς, επίσης,  µειώθηκε (Ν=4, 

7,8%). Το αρνητικό συναίσθηµα (Ν=3, 5,9%) εκδηλώθηκε από το βρέφος, σε λίγες 

περιπτώσεις. Το ουδέτερο συναίσθηµα παρατηρήθηκε µόλις 1 µόνο φορά στα 51 ΠΕ (2%). 

 Στο Γράφηµα 9 φαίνονται οι συχνότητες του βρεφικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 9. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας βρεφικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

 Η µέση διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών ήταν 30,56 δευτερόλεπτα 

(εύρος: 7-278��). Οι πατέρες, στις περισσότερες των περιπτώσεων (84,3%), εισήγαγαν τα 

παιχνίδια, παιχνίδια που συχνότερα δεν περιλάµβαναν αντικείµενα (62,7%). Οι πατέρες και τα 

βρέφη βρίσκονταν είτε σε σωµατική εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου µεταξύ τους (47,1%), 

είτε αγκαλιά (45,1%). Τα συχνότερα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα ήταν το πέταγµα στον αέρα 

(34,3%) και τα συµβατικά παιχνίδια (25,8%). Τα συχνότερα παιχνίδια µε αντικείµενα ήταν η 

προσέγγιση-αποµάκρυνση των πατέρων προς και από τα βρέφη µε τη διαµεσολάβηση 

αντικειµένου (21%) και η προσέγγιση-αποµάκρυνση πατέρων και βρεφών προς και από 

αντικείµενα (21%). 
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 Στη διάρκεια των ΠΕ, οι συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (26,5%), ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος (14,2%) και το γέλιο (12,2%). Οι συχνότερες βρεφικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν το γέλιο (19,6%), ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής 

επαφής µε τον πατέρα (19,6%) ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (15,7%) και το 

χαµόγελο (13,7%).  

Στα περισσότερα από τα 51 ΠΕ, οι πατέρες ��επένδυσαν�� λεκτικά τα τρέχοντα 

παιχνίδια (56,9%). Τα πατρικά λεκτικά σχόλια ήταν κυρίως περιγραφικά (31%) και σχόλια  

πρόσκλησης του βρέφους για συµµετοχή σε µια δραστηριότητα (20,6%).  

Οι πατέρες και τα βρέφη, κατά τη διάρκεια των περισσότερων δυαδικών τους 

παιχνιδιών, βρίσκονταν σε κίνηση (43,1%). Αρκετά συχνά, οι πατέρες και τα βρέφη έµεναν 

σταθεροί στο χώρο (33,3%). 

 Πριν την έναρξη των ΠΕ, το ενδιαφέρον επικράτησε στα συναισθήµατα και των 

πατέρων (70,6%) και των βρεφών (74,5%). Η πατρική ευχαρίστηση (27,5%) και η βρεφική 

ευχαρίστηση (17,6%) σηµειώθηκαν µε χαµηλότερες συχνότητες. Η χαρά των πατέρων (2%) 

και των βρεφών (3,9%) παρατηρήθηκαν σε πολύ λίγες περιπτώσεις. 

Κατά τη διάρκεια των ΠΕ, το ενδιαφέρον των πατέρων (13,7%) και των βρεφών 

(21,6%) µειώθηκε σε συχνότητα, ενώ αυξήθηκε η πατρική (74,5%) και η βρεφική (62,7%) 

ευχαρίστηση. Η χαρά, επίσης, παρουσίασε αύξηση στους πατέρες (11,8%) και στα βρέφη 

(15,7%).  

Μετά τη λήξη των ΠΕ, επικράτησε και πάλι το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος στους 

πατέρες (72,5%) και στα βρέφη (74,5%). Η ευχαρίστηση µειώθηκε στους πατέρες (15,7%) και 

στα βρέφη (9,8%). Η χαρά σηµειώθηκε σε λιγότερες περιπτώσεις από τους πατέρες (7,8%) 

και από τα βρέφη (7,8%). 
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5.1. 3. Τριαδικά ΠΕ Μητέρων- Πατέρων-Βρεφών 

 
 Η περιγραφή των τριαδικών επεισοδίων µητέρων-πατέρων-βρεφών, που ακολουθεί, 

γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφηκαν τα δυαδικά ΠΕ. Επιπλέον, θα περιγραφούν: 1) η 

συµµετοχική δράση των συντρόφων και 2) η παρέµβαση και το αποτέλεσµα της παρέµβασης 

του ενός από τους συντρόφους στη δράση των υπόλοιπων δύο. 

 

 5.1.3.1. Χρονική διάρκεια των ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών 

 Η µέση διάρκεια των 296 τριαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών ήταν 32,47 δευτερόλεπτα. 

Το µικρότερο σε διάρκεια τριαδικό ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών ήταν 6 δευτερόλεπτα και το  

µεγαλύτερο ήταν  203 δευτερόλεπτα. Η συχνότερη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ ήταν 30 

δευτερόλεπτα (Ν=13). 

 
 5.1.3.2. Εισαγωγή Παιγνιώδους ∆ραστηριότητας 

 Στα 296 τριαδικά ΠΕ, οι µητέρες (Ν= 129, 43,6%) το ίδιο περίπου συχνά όσο και οι 

πατέρες (Ν= 126, 42,6%) ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εισαγωγή των παιχνιδιών. Οι 

πατέρες εισήγαγαν τη δραστηριότητα, ύστερα από την προτροπή των µητέρων κατά 4,7% 

(Ν=14). Αντίστοιχα, οι µητέρες εισήγαγαν τη δραστηριότητα, ύστερα από την προτροπή των 

πατέρων κατά 3,4% (Ν=10). Τα βρέφη εισήγαγαν το παιχνίδι από µόνα τους ή ύστερα από 

την προτροπή των µητέρων ή των πατέρων σε λιγότερες περιπτώσεις. Οι διαφορές είναι 

στατιστικά σηµαντικές (χ2=482,65, df=6, p=0,0005). Στο Γράφηµα 10 φαίνονται οι απόλυτες 

συχνότητες της εισαγωγής των παιχνιδιών, στα τριαδικά ΠΕ.  
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Γράφηµα 10. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των τύπων εισαγωγής της 
δραστηριότητας στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών.  
 

 

 

5.1.3.3. Σωµατική Εγγύτητα Μητέρων-Πατέρων-Βρεφών. 

Στα 296 τριαδικά ΠΕ, ο τύπος εγγύτητας που επικράτησε ήταν η µικρότερη του ενός 

µέτρου τριαδική εγγύτητα (Ν=96, 32,4%). Σε πολλές περιπτώσεις, επίσης, παρατηρήθηκε ο 

εναγκαλισµός πατέρα-βρέφους σε συνδυασµό µε τη µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα της 

µητέρας (Ν= 72, 24,3%) και ο εναγκαλισµός µητέρας-βρέφους σε συνδυασµό µε τη µικρότερη 

του ενός µέτρου εγγύτητα του πατέρα (Ν=58, 19,6%). Οι υπόλοιποι τύποι εγγύτητας 

παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές(χ2=398,85, df=10, p=0,0005). 

 Στον Πιν. 5 παρουσιάζονται οι απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες 

της κατανοµής των τύπων εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ. 

 

 

 

 

 

 
Τύποι  Σωµατικής Εγγύτητας Ν % 

Μ-Β αγκαλιά, Π σε εγγύτητα < 1µέτρου 58 19,6 
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Μ-Β αγκαλιά, Π σε απόσταση > 1µέτρου 22 7,4 

Μ-Β σε εγγύτητα <1µέτρου, Π σε απόσταση >1 

µέτρου 

 

13 

 

4,4 

Π-Β αγκαλιά, Μ σε εγγύτητα < 1µέτρου 72 24,3 

Π-Β αγκαλιά, Μ σε απόσταση > 1µέτρου 11 3,7 

Π-Β σε εγγύτητα <1µέτρου, Μ σε απόσταση > 1 

µέτρου 

 

10 

 

3,4 

Μ-Π-Β σε εγγύτητα < 1µέτρου 96 32,4 

Μ-Π-Β σε απόσταση > 1µέτρου 5 1,7 

Μ-Π-Β αγκαλιά 5 1,7 

Μ-Π αγκαλιά, Β σε απόσταση > 1µέτρου 1 0,3 

Π-Β σε εγγύτητα <1µέτρου, Β σε απόσταση > 1 

µέτρου 

 

3 

 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 296 100 

Πιν. 5. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων σωµατικής 
εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 

 

5.1.3.4. Τύποι Παιχνιδιών. 

Στα 296 τριαδικά ΠΕ, τα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα παρατηρήθηκαν 

κατά 76% (Ν=225) και τα παιχνίδια µε αντικείµενα κατά 24% (Ν=71). 
  Όπως δείχνει ο Πιν. 6, στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (Ν=225) επικράτησαν τα 

συµβατικά παιχνίδια (Ν=57, 25,3%) και το παιχνίδι προσέγγισης � αποµάκρυνσης των 

συντρόφων (Ν=56, 25%). Συχνά παρατηρήθηκαν, επίσης, το πέταγµα στον αέρα (Ν=28, 

12,4%) και τα µουσικά-φωνητικά παιχνίδια (Ν=28, 12,4%). Οι διαφορές στην κατανοµή των 

ειδών των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=123,12, df=8, 

p=0,0005). 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΧΩΡΙΣ   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Ν 

 

% 

 Πέταγµα στον αέρα 28 12.4 

Τραµπάλισµα 9  4 

Κυνηγητό 10  4,4 

Γαργάληµα 20  9 

Μουσικά-Φωνητικά 28 12,4 
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Συµβατικά 57 25.3 

Παιγνιώδης παρεµπόδιση 

βρεφικής δράσης 

 

5 

 

 2,2 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

συντρόφου-ων προς-από  

σύντροφο-ους 

 

56 

 

 25 

Παιγνιώδες σπρώξιµο ή 

χτύπηµα του βρέφους από τη 

µητέρα  

 

12 

 

 5,3 

ΣΥΝΟΛΟ 225 100 

Πιν. 6. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων  
παιχνιδιού χωρίς αντικείµενα, στα ΠΕ πατέρων-µητέρων-βρεφών. 
 
 

Όπως δείχνει ο Πιν. 7, το επικρατέστερο είδος των παιχνιδιών µε αντικείµενα (Ν=71) 

ήταν η συµβατική χρήση των αντικειµένων (Ν=21, 29,5%). Οι διαφορές στην κατανοµή των 

ειδών των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=37,02, df=9, 

p=0,0005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

Ν 

 

% 

Πάρε-δώσε Αντικειµένου 3 4,2 

Πάρε-µη δώσε Αντικειµένου 2 3 

Πάρε-δώσε + Πάρε-µη δώσε 

Αντικειµένου 

 

4 

 

5,6 

Παρουσίαση Αντικειµένου (για 

προσέλκυση προσοχής, 

έκπληξης κ.ά.) 

 

8 

 

11,2 
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Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

Βρέφους µε τη χρήση 

Αντικειµένου 

 

10 

 

14 

Προσωποποίηση Αντικειµένου  

6 

 

 8,5 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

Βρέφους-Γονέων προς /από 

Αντικείµενο 

 

5 

 

7 

Συµβατική χρήση 

Αντικειµένου 

 

21 

 

29,5 

Προσωποποίηση και 

Προσέγγιση / Αποµάκρυνση 

Βρέφους µε αντικείµενο  

 

6 

 

 8,5 

Κρύψιµο, Αναζήτηση και  

Παρουσίαση Αντικειµένου 

 

6 

 

8,5 

ΣΥΝΟΛΟ 71 100 

Πιν. 7. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων  
παιχνιδιού µε αντικείµενα, στα ΠΕ πατέρων-µητέρων-βρεφών. 
 
 
 

5.1.3.5. Επικοινωνιακές συµπεριφορές µητέρων-πατέρων-βρεφών 

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 11, οι συχνότερες µητρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν, στη διάρκεια των 296 

τριαδικών ΠΕ, ήταν το γέλιο (Ν=71,  25,6%), η φωνοποίηση σε συνδυασµό µε 

το γέλιο (Ν=36,  12,9%) και ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος (Ν=27,  9,7%). Οι υπόλοιπες µητρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές και οι µεταξύ τους συνδυασµοί 

παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές 

(χ2=191,26, df=13, p=0.0005) . 
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Γράφηµα 11. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των µητρικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 12, οι συχνότερες πατρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν, στη διάρκεια των 296 

τριαδικών ΠΕ, ήταν το γέλιο (Ν=50,  18,7%), το χαµόγελο (Ν=45, 16,8%) η 

φωνοποίηση σε συνδυασµό µε το γέλιο (Ν=36,  13,4%) και  η φωνοποίηση 

(Ν=32,  11,9%). Οι υπόλοιπες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές και οι 

µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές είναι 

στατιστικώς σηµαντικές (χ2=147,97, df=12, p=0.0005) . 
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Γράφηµα 12. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των πατρικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 

 

 

Οι επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, στη 

διάρκεια των τριαδικών ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών, ήταν το γέλιο (Ν=75, 

27,2%), ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής επαφής (Ν=39, 14,1%), ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (N=30, 10,9%) και το χαµόγελο (Ν=29, 

10,54%). Οι υπόλοιπες επικοινωνιακές συµπεριφορές και οι µεταξύ τους 

συνδυασµοί παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (χ2=149,44, df=10, p=0,0005). Στο Γράφηµα 13 που ακολουθεί, 

φαίνονται τα είδη των βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών στα 296 

τριαδικά ΠΕ.  
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Γράφηµα 13. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των βρεφικών επικοινωνιακών 
συµπεριφορών στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 
 
 
 5.1.3.6. Μητρικά Λεκτικά Σχόλια 

 Από τα  296 ΠΕ   µητέρων-πατέρων-βρεφών, οι µητέρες έκαναν λεκτικά σχόλια στα 

186 (62,8%). 

 Τις περισσότερες φορές (Ν=57, 30,6%), οι µητέρες µε τα σχόλια τους περιέγραφαν 

την τρέχουσα δράση ή τις συµπεριφορές που αναλάµβαναν ατοµικά ή από κοινού µε τους 

πατέρες και τα βρέφη. Αρκετά συχνές ήταν, επίσης, οι περιπτώσεις (Ν=48, 25,8%)  στις 

οποίες οι µητέρες προσκαλούσαν λεκτικά το βρέφος, τον πατέρα ή και τους δύο να 

εκτελέσουν µια δραστηριότητα ή να εκδηλώσουν µια συµπεριφορά. Ο συνδυασµός σχολίων 

περιγραφής και πρόσκλησης (Ν=26, 13,9%) παρατηρήθηκε, επίσης, συχνά από τις µητέρες. 

Τα υπόλοιπα είδη λεκτικών σχολίων και οι µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν σε 

χαµηλότερες συχνότητες.  Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2= 174,86, df=9, 

p=0,0005) (βλ. Πιν. 8). 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΜΗΤΡΙΚΩΝ 
ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 
Ν 

 
% 

Επαινετικά 9 5 
Πειρακτικά 13 7 
Πρόσκλησης 48 25,8 
Παιγνιωδώς Απειλητικά 8 4,3 
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Περιγραφικά 57 30,6 
Επαινετικά+Πρόσκλησης 6 3,2 
Πρόσκλησης+Περιγραφικά 26 13,9 
Πειρακτικά + Περιγραφικά 9 5 
Επαινετικά + Περιγραφικά 4 2,1 
Παιγνιωδώς Απειλητικά + 
Περιγραφικά 

 
6 

 
3,2 

ΣΥΝΟΛΟ 186 100 
 Πιν. 8. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας 
 των µητρικών λεκτικών σχολίων στα τριαδικά ΠΕ  
µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 
 
 5.1.3.7. Πατρικά Λεκτικά Σχόλια 

Από τα  296 ΠΕ   µητέρων-πατέρων-βρεφών, οι πατέρες έκαναν λεκτικά σχόλια στα 

142 (48%). 

 Τις περισσότερες φορές (Ν=45, 31,6%), οι πατέρες µε τα σχόλια τους περιέγραφαν 

την τρέχουσα δράση ή τις συµπεριφορές που αναλάµβαναν ατοµικά ή από κοινού µε τις 

µητέρες και τα βρέφη. Αρκετά συχνές ήταν, επίσης, οι περιπτώσεις (Ν=38, 26,7%)  στις οποίες 

οι πατέρες προσκαλούσαν λεκτικά το βρέφος, τη µητέρα ή και τους δύο να εκτελέσουν µια 

δραστηριότητα ή να εκδηλώσουν µια συµπεριφορά. Τα υπόλοιπα είδη λεκτικών σχολίων και οι 

µεταξύ τους συνδυασµοί παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες.  Οι διαφορές είναι 

στατιστικώς σηµαντικές (χ2= 172,04, df=10, p=0,0005) (βλ. Πιν. 9). 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΤΡΙΚΩΝ 
ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

 
Ν 

 
% 

Επαινετικά 4 3 
Πειρακτικά 14 9,8 
Πρόσκλησης 38 26,7 
Παιγνιωδώς Απειλητικά 7 4,9 
Περιγραφικά 45 31,6 
Επαινετικά+Πρόσκλησης 3 2,1 
Πρόσκλησης+Περιγραφικά 16 11,2 
Πειρακτικά + Περιγραφικά 5 3,5 
Πειρακτικά + Πρόσκλησης 4 3 
Επαινετικά + Περιγραφικά 3 2,1 
Παιγνιωδώς Απειλητικά + 
Περιγραφικά 

 
3 

 
2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 142 100 
 Πιν. 9. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας 
 των µητρικών λεκτικών σχολίων στα τριαδικά ΠΕ µητέρων- πατέρων-βρεφών. 
 

5.1.3.8. Κατεύθυνση Γονεϊκών Λεκτικών Σχολίων 

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 14, η κατεύθυνση των λεκτικών σχολίων που 

επικράτησε ήταν αυτή στην οποία οι γονείς µιλούσαν µεταξύ τους, σε πολλαπλές εναλλαγές 

σειράς, απαντώντας ο ένας στο σχόλιο του άλλου, σχόλιο το οποίο είτε αφορούσε στη δράση 

τους, είτε στο βρέφος, είτε στη µητέρα ή τον πατέρα (Ν=62, 27,1%). Πολύ συχνά, επίσης, οι 

µητέρες έκαναν σχόλια αποκλειστικά προς τα βρέφη (χωρίς ο πατέρας να απαντά στο σχόλιο 

αυτό) (Ν=60, 26,3%). Ακολούθησαν σε συχνότητα οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες και οι 

δύο οι γονείς έκαναν σχόλια προς τα βρέφη, ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς να µιλούν ο ένας 
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στον άλλο (Ν=48, 21%). Οι υπόλοιπες κατευθύνσεις των σχολίων των µητέρων και των 

πατέρων παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (χ2= 154,24, df=7, p=0,0005). 
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Γράφηµα 14. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας της κατεύθυνσης  
των γονεϊκών λεκτικών σχολίων στα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 
 

5.1.3.9. Κίνηση και Σταθερότητα 

 Στα 296 τριαδικά ΠΕ, οι πατέρες, οι µητέρες και τα βρέφη, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, παρέµειναν σταθεροί (Ν=119, 40,2%). Οι περιπτώσεις στις οποίες οι πατέρες, οι 

µητέρες και τα βρέφη κινούνταν ήταν λιγότερο συχνές (Ν=51, 17,2%). Οι υπόλοιποι τύποι 

κίνησης / σταθερότητας της τριάδας παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες.  Οι 

διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές. Στον Πιν. 10 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες των τύπων κίνησης-σταθερότητας, στα τριαδικά ΠΕ. 

Τύποι Κίνησης - Σταθερότητας  Ν % 

Μ-Π-Β σε κίνηση 51 17,2 

Μ-Π-Β σταθεροί 119 40,2 

Μ-Π σταθεροί  / Β σε κίνηση 31 10,5 

Μ-Β σταθεροί  / Π σε κίνηση 16 5,4 

Μ-Β σε κίνηση / Π σταθερός 38 12,8 

Π-Β σταθεροί  / Μ σε κίνηση 11 3,7 

Π-Β σε κίνηση / Μ σταθερή 30 10,1 

Σύνολο 296 100 

Πιν. 10. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας  
των τύπων κίνησης και σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ. 

 



 280

5.1.3.10. Εναλλασσόµενη κίνηση 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι πατέρες, οι µητέρες και τα βρέφη κινούνταν 

εναλλακτικά, δηλαδή, προσέγγιζαν ο ένας τον άλλον και διαδοχικά αποµακρύνονταν ο ένας 

από τον άλλο, ατοµικά ή σε δυάδες, παρατηρήθηκαν 70 φορές (23,6%) στο σύνολο των 296 

ΠΕ . Οι διαφορές µεταξύ των τύπων της εναλλασσόµενης κίνησης, στην τριάδα, δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική (χ2= 6,71, df=4, p=0,15). Στο Γράφηµα 15 που ακολουθεί φαίνονται οι 

απόλυτες συχνότητες των τύπων εναλλασσόµενης κίνησης, στα τριαδικά ΠΕ. 
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 5.1.3.11. Συµµετοχική ∆ράση 

 Στα 296 τριαδικά ΠΕ επικράτησε το από κοινού τριαδικό παιχνίδι (Ν=145, 49%). 

Ακολούθησαν σε συχνότητα το δυαδικό παιχνίδι µεταξύ της µητέρας και του βρέφους µε τον 

πατέρα ως παρατηρητή (Ν=61, 20,6%) και το δυαδικό παιχνίδι µεταξύ του πατέρα και του 

βρέφους µε τη µητέρα ως παρατηρήτρια (Ν=54, 18,2%). Οι υπόλοιποι τύποι συµµετοχής 

παρατηρήθηκαν σε πολύ χαµηλές συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2= 

645,55, df=9, p=0,0005) (βλ. Πιν.11). 

 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ 

 

Ν 
 

% 

Π-Μ-Β δρουν µαζί 145 49 

Μ δρα / Π-Β παρατηρούν 6 2 

Π δρα / Μ-Β παρατηρούν 3 1 

Β δρα / Π-Μ παρατηρούν 5 1,7 

Π+Β δρουν / Μ παρατηρεί 54 18,2 

Μ+Β δρουν / Π παρατηρεί 61 20,6 

Π+Μ δρουν / Β παρατηρεί 9 3 

Π+Β δρουν / Μ ανεξάρτητη   
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δράση 4 1,4 

Μ+Β δρουν / Π ανεξάρτητη 

δράση 

 

5 
 

1,7 

Π+Μ δρουν / Β ανεξάρτητη 

δράση 

 

4 

 

1,4 

Σύνολο 296 100 

Πιν. 11. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας  
των τύπων συµµετοχικής δράσης στα τριαδικά ΠΕ  
πατέρων-µητέρων-βρεφών 
  
 
 5.1.3.12. Παρέµβαση και Αποτέλεσµα Παρέµβασης σε δυαδική δράση 

 Στα 296 τριαδικά ΠΕ, η παρέµβαση του ενός γονέα στο δυαδικό παιχνίδι του άλλου µε 

το βρέφος παρατηρήθηκε 29 φορές. Ειδικότερα, οι µητέρες παρενέβησαν στο δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-βρεφών 12 φορές (41,4%) και οι πατέρες στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-

βρεφών 17 φορές (58,6%). Η ανάλυση µε το ∆ιωνυµικό τεστ έδειξε ότι η διαφορά δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική (p=0,45). 

 Στις 29 περιπτώσεις της παρέµβασης, 9 φορές (31%) η δυάδα ακολούθησε την 

πρόταση του συντρόφου που έκανε την παρέµβαση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (Ν=20, 

69%), η δυάδα δεν ακολούθησε την πρόταση αυτή, διατηρώντας την τρέχουσα δράση της. Η 

ανάλυση µε το ∆ιωνυµικό τεστ έδειξε ότι η διαφορά στην κατανοµή του αποτελέσµατος της 

παρέµβασης  δεν είναι στατιστικώς σηµαντική (p=0,63). 

 

 5.1.3.13. Συναισθηµατική κατάσταση µητέρων-πατέρων-βρεφών πριν, κατά  και µετά  

τα ΠΕ  

 Πριν την έναρξη των τριαδικών ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών (Ν=296), το µητρικό 

συναίσθηµα που επικράτησε ήταν αυτό του ενδιαφέροντος (Ν=211, 71,3%). Το συναίσθηµα 

της ευχαρίστησης ήταν λιγότερο συχνό (Ν=66, 22,3%). Το συναίσθηµα της χαράς εκδηλώθηκε 

στο 3,4% των περιπτώσεων  (Ν=10) και το ουδέτερο συναίσθηµα στο 3% των περιπτώσεων 

(Ν=9). 

 Κατά τη διάρκεια των ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών, οι µητέρες, στις περισσότερες 

από τις 296 περιπτώσεις,  εκδήλωσαν ευχαρίστηση (Ν=189, 63,9%). Το συναίσθηµα του 

ενδιαφέροντος (Ν=63, 21,3%) και της χαράς (Ν=44, 14,9%) παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες 

συχνότητες. 

 Μετά από τα ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών, το µητρικό συναίσθηµα που εκδηλώθηκε 

ήταν, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον (Ν=192, 64,9%). Στα 296 ΠΕ, σε 85 περιπτώσεις 

(28,7%), οι µητέρες εκδήλωσαν ευχαρίστηση και σε 13 περιπτώσεις (4,4%) χαρά. Το 

ουδέτερο συναίσθηµα εκδηλώθηκε από τις µητέρες στο 2% (Ν=6). 

 Στο Γράφηµα 16 φαίνονται οι συχνότητες του µητρικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 16. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας µητρικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 

 

Πριν την έναρξη των τριαδικών ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών, το πατρικό 

συναίσθηµα που επικράτησε ήταν αυτό του ενδιαφέροντος (Ν=220, 74,3%). Το συναίσθηµα 

της ευχαρίστησης ήταν λιγότερο συχνό (Ν=59, 19,9%), ενώ το συναίσθηµα της χαράς (Ν=8, 

2,7%) και το ουδέτερο συναίσθηµα (Ν=9, 3%) εκδηλώθηκαν από τους  πατέρες σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις.  

 Κατά τη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, οι πατέρες, στα περισσότερα από τα 296 ΠΕ,  

εκδήλωσαν ευχαρίστηση (Ν=166, 56,1%). Το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (Ν=84, 28,4%) 

και της χαράς (Ν=46, 15,5%) παρατηρήθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες. 

 Μετά από τα ΠΕ πατέρων-µητέρων-βρεφών, το πατρικό συναίσθηµα που εκδηλώθηκε 

ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (Ν=206, 69,6%). Σε 

62 περιπτώσεις (20,9%), οι πατέρες εκδήλωσαν ευχαρίστηση, σε 16 περιπτώσεις ουδέτερο 

συναίσθηµα  (5,4%) και σε 12 περιπτώσεις (4,1%) χαρά. 

 

 

 

 

 

 Στο Γράφηµα 17 φαίνονται οι συχνότητες του πατρικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 17. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας πατρικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 

Πριν την έναρξη των 296 τριαδικών ΠΕ, στα βρέφη επικράτησε το συναίσθηµα του 

ενδιαφέροντος (Ν=203, 68,6%). Το συναίσθηµα της ευχαρίστησης εκδηλώθηκε από τα βρέφη 

σε ποσοστό 18,2% (Ν=54). Το αρνητικό συναίσθηµα (Ν=16, 5,4%), το  συναίσθηµα της χαράς 

(Ν=10, 3,4%) και το ουδέτερο συναίσθηµα (Ν=13, 4,4%) εκδηλώθηκαν σε πολύ χαµηλές 

συχνότητες.  

Κατά τη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, τα βρέφη εκδήλωσαν, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, ευχαρίστηση (Ν=155, 52,4%). Στο 28% (Ν=83) των περιπτώσεων, τα βρέφη 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η βρεφική χαρά παρατηρήθηκε 58 φορές (19,6%) στο σύνολο των 

296 ΠΕ.  

 Μετά τα 296 ΠΕ, τα βρέφη εκδήλωσαν, κατά πλειοψηφία (Ν=213, 72%) ενδιαφέρον. Η 

βρεφική ευχαρίστηση παρατηρήθηκε στο 15,5% των περιπτώσεων (Ν=46). Το αρνητικό 

συναίσθηµα (Ν=16, 5,4%), το συναίσθηµα της χαράς (Ν=12, 4,1%) και το ουδέτερο 

συναίσθηµα (Ν=9, 3%) εκδηλώθηκαν από το βρέφος, σε λιγότερες περιπτώσεις. 

 

 

 Στο Γράφηµα 18 φαίνονται οι συχνότητες του βρεφικού συναισθήµατος, πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τα τριαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
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Γράφηµα 18. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας βρεφικού συναισθήµατος 
 πριν, κατά και µετά τα τριαδικά ΠΕ µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
 

 

 Περίληψη 

 Η µέση διάρκεια των 296 τριαδικών ΠΕ, ήταν 32,47 δευτερόλεπτα. Οι µητέρες 

(43,6%) και οι πατέρες (42,6%) ανέλαβαν, σε ίδιο περίπου ποσοστό, την πρωτοβουλία για την 

εισαγωγή των παιχνιδιών. Οι τρεις σύντροφοι βρίσκονταν, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, σε σωµατική εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου µεταξύ τους (32,4%). Αρκετά 

συχνά παρατηρήθηκε, επίσης, ο εναγκαλισµός του βρέφους µε τον ένα γονέα σε συνδυασµό 

µε τη µικρότερη του ενός µέτρου σωµατική εγγύτητα του άλλου γονέα µε αυτούς.  

Οι τριάδες µητέρων-πατέρων-βρεφών έπαιξαν κυρίως χωρίς αντικείµενα (76%). Τα 

συχνότερα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα ήταν τα συµβατικά (25,3%) και το παιχνίδι 

προσέγγισης-αποµάκρυνσης του συντρόφου προς και από τον σύντροφο (25%). Το 

επικρατέστερο είδος παιχνιδιού µε αντικείµενα ήταν η συµβατική χρήση των αντικειµένων 

(29,5%). 

Οι συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν το γέλιο (25,6%), ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (12,9%) και ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής (9,7%). Οι συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν το 

γέλιο (18,7%), το χαµόγελο (16,8%), ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (13,4%) και η 

φωνοποίηση (11,9%). Οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν το γέλιο 

(27,2%), ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής επαφής (14,1%), ο συνδυασµός φωνοποίησης 

και γέλιου (10,9%) και το χαµόγελο (10,5%). 

 Οι µητέρες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έκαναν λεκτικά σχόλια (62,8%) και 

µάλιστα κυρίως σχόλια περιγραφής (30,6%) και πρόσκλησης (25,8%). Οι πατέρες συγκριτικά 

µε τις µητέρες έκαναν σε λιγότερες περιπτώσεις λεκτικά σχόλια (48%). Τα πατρικά λεκτικά 

σχόλια που επικράτησαν ήταν τα περιγραφικά (31,6%) και τα σχόλια πρόσκλησης (26,7%). 
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων (27,1%), οι γονείς µιλούσαν µεταξύ τους σε πολλαπλές 

εναλλαγές σειράς. Αρκετά συχνές ήταν, επίσης, οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι µητέρες 

µιλούσαν αποκλειστικά προς τα βρέφη (26,3%), αλλά και αυτές στις οποίες οι δύο γονείς 

έκαναν σχόλια προς τα βρέφη, ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς να µιλούν ο ένας στον άλλον 

(21%). 

Στα περισσότερα ΠΕ, οι τρεις σύντροφοι παρέµειναν σταθεροί στο χώρο (40,2%) και 

συµµετείχαν από κοινού στο τριαδικό παιχνίδι (49%). Αρκετά συχνά, ένας από τους δύο γονείς 

έπαιζε µε το βρέφος, ενώ ο άλλος υιοθετούσε τον ρόλο του παρατηρητή της (δυαδικής) 

δράσης τους (κατά 18,2% παρατηρούσαν οι µητέρες και κατά 20,6% παρατηρούσαν οι 

πατέρες). Οι περιπτώσεις στις οποίες ο ένας από τους δύο γονείς παρενέβη στο παιχνίδι των 

υπόλοιπων δύο ήταν λίγες (Ν=29). ∆ε βρέθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ της συχνότητας της 

µητρικής και της πατρικής παρέµβασης, ούτε και µεταξύ των αποτελεσµάτων της παρέµβασης 

αυτής. 

Πριν την έναρξη των τριαδικών ΠΕ, επικράτησε το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος και 

στους τρεις συντρόφους, στις µητέρες στο 71,3%, στους πατέρες στο 74,3% και στα βρέφη 

στο 68,6%. Το συναίσθηµα της ευχαρίστησης παρατηρήθηκε µε χαµηλότερες συχνότητες στις 

µητέρες (22,3%), στους πατέρες (19,9%) και στα βρέφη (18,2%). Η χαρά εκδηλώθηκε σε 

ακόµα χαµηλότερη συχνότητα από τις µητέρες (3,4%), τους πατέρες (2,7%) και τα βρέφη 

(3,4%). 

 Κατά τα ΠΕ, το ενδιαφέρον των µητέρων (21,3%), των πατέρων (28,4%) και των 

βρεφών (28%) µειώθηκε.  Επικράτησε το συναίσθηµα της ευχαρίστησης και  στους τρεις 

συντρόφους (στις µητέρες εκδηλώθηκε στο 63,9%, στους πατέρες στο 56,1% και στα βρέφη 

52,4%) ενώ αυξήθηκε η εκδήλωση της χαράς από τις µητέρες (14,9%), τους πατέρες (15,5%) 

και τα βρέφη (19,6%). 

Μετά τα ΠΕ, και οι τρεις σύντροφοι εκδήλωσαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων,  

ενδιαφέρον (οι µητέρες στο 64,9%, οι πατέρες στο 69,6% και τα βρέφη στο 72%). Η 

ευχαρίστηση µειώθηκε στις µητέρες (28,7%), στους πατέρες (20,9%) και στα βρέφη (15,5%). 

Η χαρά εκδηλώθηκε σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις (από τις µητέρες στο 4,4%, από τους 

πατέρες στο 4,1% και από τα βρέφη, επίσης, στο 4,1%). 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

5.2. Η επίδραση του φύλου 

 

 Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου των βρεφών έγινε ως προς τις 

εξής µεταβλητές: 1) τον τύπο της αλληλεπίδρασης, 2) την σωµατική εγγύτητα 

µεταξύ των συντρόφων, 3) τον τύπο των παιχνιδιών, 4) τις επικοινωνιακές 

συµπεριφορές των συντρόφων, 5) τα γονεϊκά λεκτικά σχόλια και 6) την κίνηση 

/ σταθερότητα. Στα τριαδικά ΠΕ, διερευνήσαµε, επιπλέον, την επίδραση του 

φύλου του βρέφους: 7) στους τύπους της συµµετοχικής δράσης των 

συντρόφων και 8) στην παρέµβαση του ενός από τους γονείς στη δυαδική 

δράση του άλλου µε το βρέφος. Επίσης, διερευνήθηκε  η  επίδραση του 

φύλου στη χρονική διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µας από 

τη διερεύνηση αυτή. 

 

5.2.1. Τύπος Αλληλεπίδρασης κατά φύλο 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, από τα 527 ΠΕ, τα 180 (34,2%) έγιναν 

στις δυάδες µητέρων-βρεφών, τα 51 (9,7%) έγιναν στις δυάδες πατέρων-

βρεφών και τα 296 (56,2%) έγιναν στις τριάδες πατέρων-µητέρων-βρεφών. Οι 

διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ 

κατά φύλο δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. Το φύλο των βρεφών, δηλαδή, 



 287

δε σχετίστηκε µε τον αριθµό των ΠΕ που παρατηρήθηκαν στις δυάδες 

µητέρων-βρεφών, στις δυάδες πατέρων-βρεφών και στις τριάδες µητέρων-

πατέρων-βρεφών.  
Ειδικότερα, στο σύνολο των 180 δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, τα 97 (53,8%)  

παρατηρήθηκαν στις δυάδες µητέρων-αγοριών και τα 83 (46,2%) στις δυάδες µητέρων-

κοριτσιών (χ2=1,08, df=1, p=0,29). Από τα 51 δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, τα 22 (43,2%)  

παρατηρήθηκαν στις δυάδες πατέρων-αγοριών και τα 29 (56,8%) στις δυάδες πατέρων-

κοριτσιών (χ2=0,96, df=1, p=0,32).  Στα 296 τριαδικά ΠΕ, τα 172 (58,1%) παρατηρήθηκαν στις 

τριάδες µητέρων -πατέρων-αγοριών και τα 124 (41,9%) στις τριάδες µητέρων -πατέρων- 

κοριτσιών (χ2=7,78, df=1, p=0,07)  (Βλ. Γράφηµα 19).   
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Γράφηµα 19. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των τύπων  
αλληλεπίδρασης κατά φύλο 

 

 

 5.2.2. Σωµατική Εγγύτητα κατά φύλο 

 i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή των  

τύπων της σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των µητέρων-κοριτσιών και των 

µητέρων-αγοριών (χ2=2,47, df=2, p=0,29). ∆ηλαδή, οι µητέρες αγκάλιαζαν 

στον ίδιο περίπου βαθµό ή διατηρούσαν την ίδια περίπου απόσταση από τα 

κορίτσια και από τα αγόρια. 

 ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 



 288

 Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, στα δυαδικά ΠΕ 

πατέρων-βρεφών δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην 

κατανοµή των  τύπων της σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των πατέρων-

κοριτσιών και των πατέρων-αγοριών (p=0,09). Οι πατέρες, δηλαδή, όπως και 

οι µητέρες, αγκάλιαζαν στον ίδιο περίπου βαθµό ή διατηρούσαν την ίδια 

περίπου απόσταση από τα κορίτσια και από τα αγόρια. 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

 Στα τριαδικά ΠΕ, ο µόνος τύπος σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των 

πατέρων, των µητέρων και των βρεφών που διέφερε σε στατιστικώς 

σηµαντικό επίπεδο κατά φύλο ήταν η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα 

µεταξύ των τριών συντρόφων (χ2=20,16, df=1, p=0,0005). Ειδικότερα, οι 

περιπτώσεις όπου οι δύο γονείς και τα αγόρια βρίσκονταν µεταξύ τους σε 

εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου (Ν= 70) ήταν περισσότερες από τις 

περιπτώσεις όπου οι δύο γονείς και τα κορίτσια βρίσκονταν µεταξύ τους σε 

εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου (Ν=26). 

 Στο Γράφηµα 20 φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες της µικρότερης του 

ενός µέτρου εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ, κατά φύλο. 
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Γράφηµα 20. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας της µικρότερης  
του ενός µέτρου σωµατικής εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ κατά φύλο. 
 
 

Οι περιπτώσεις όπου οι πατέρες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη και η 

µητέρα βρισκόταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου από αυτούς δε 
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διέφερε κατά φύλο (χ2=1,38, df=1, p=0,23). Οι περιπτώσεις όπου οι µητέρες 

ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη και ο πατέρας βρισκόταν σε εγγύτητα µικρότερη 

του ενός µέτρου από αυτούς, επίσης, δε διέφερε κατά φύλο (χ2=0,069, df=1, 

p=0,79). 

 
 

 

 

 

 

 

5.2.3. Τύποι Παιχνιδιών κατά φύλο. 

 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Συνολικά, δε βρέθηκαν διαφορές κατά φύλο στα παιχνίδια χωρίς 

αντικείµενα και στα παιχνίδια µε αντικείµενα, στις δυάδες µητέρων-βρεφών 

(χ2=0,39, df=1, p=0, 52). 

Τα επικρατέστερα είδη παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα (πέταγµα στον 

αέρα, γαργάληµα, συµβατικά παιχνίδια και προσέγγιση-αποµάκρυνση 

µητέρας προς και από το βρέφος) (βλ. 5.1.1.4) δεν σχετίστηκαν µε το φύλο 

του βρέφους. Ειδικότερα η ανάλυση µε τη δοκιµασία του χ2 για καθένα από 

τα παιχνίδια αυτά έδειξε: πέταγµα στον αέρα  (χ2=1,47, df=1, p=0, 22), 

γαργάληµα  (χ2=2,25, df=1, p=0, 13), συµβατικά παιχνίδια (χ2=0,47, df=1, 

p=0, 49) και προσέγγιση-αποµάκρυνση µητέρας προς και από το βρέφος 

(χ2=1,00, df=1, p=0, 31). 

Το φύλο του βρέφους, επίσης, δεν σχετίστηκε µε  τα συχνότερα 

παιχνίδια µε αντικείµενα, στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, δηλαδή µε την 

προσέγγιση και αποµάκρυνση της µητέρας προς και από το βρέφος (χ2=0,33, 

df=1, p=0,56) και µε τη συµβατική χρήση αντικειµένων (Monte Carlo 

p=0,059).  

Συµπερασµατικά, δε βρέθηκαν διαφορές ανάµεσα στα είδη των 

παιχνιδιών που έπαιζαν οι µητέρες και τα αγόρια και οι µητέρες και τα 

κορίτσια. 
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ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

Το είδος των παιχνιδιών (µε ή χωρίς αντικείµενα), συνολικά, δεν 

παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο (χ2=2,68, df=1,        

p=0, 14).  

 Από τα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα, το πέταγµα των κοριτσιών στον 

αέρα από τους πατέρες (Ν=10) παρατηρήθηκε περισσότερο από το πέταγµα 

των αγοριών στον αέρα από τους πατέρες (Ν=1) (χ2=7,36, df=1, p=0, 007).  

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo,  από τα 

παιχνίδια µε αντικείµενα που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες συχνότητες (βλ. 

5.1.2.4), η προσέγγιση και αποµάκρυνση του πατέρα προς και από το 

βρέφος µε τη χρήση αντικειµένου (p=0,62) και το κρύψιµο, η αναζήτηση και η 

παρουσίαση αντικειµένου (p=0,31) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά φύλο. Το παιχνίδι της προσέγγισης και αποµάκρυνσης 

βρεφών-πατέρων προς και από αντικείµενο παρατηρήθηκε αποκλειστικά στα 

ΠΕ µε τα κορίτσια. 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 

Όπως και στα δυαδικά ΠΕ το είδος των παιχνιδιών (µε ή χωρίς 

αντικείµενα), συνολικά, δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

κατά φύλο (χ2=1,71, df=1, p=0,19).  

Από τα επικρατέστερα είδη παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα (βλ. 5.1.3.4),   

τα συµβατικά παιχνίδια διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο 

κατά φύλο (χ2=6,33, df=1, p=0,012). Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν 

περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια (Ν=38) απ� ό,τι µε τα κορίτσια (Ν=19). 

Αντίθετα, το πέταγµα στον αέρα (χ2=0,14, df=1, p=0,70), τα  µουσικά-

φωνητικά παιχνίδια (χ2=2,28, df=1, p=0,13) και η προσέγγιση-αποµάκρυνση 

συντρόφου προς και από σύντροφο (χ2=0,07, df=1, p=0,78) δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο. 

Από τα επικρατέστερα παιχνίδια µε αντικείµενα, η συµβατική χρήση 

των αντικειµένων σχετίστηκε µε το φύλο του βρέφους (χ2=8,04, df=1, 

p=0,005). Ειδικότερα, η συµβατική χρήση των αντικειµένων παρατηρήθηκε 

περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια (Ν=17) απ� ό,τι µε τα κορίτσια 

(Ν=4).  Η προσέγγιση / αποµάκρυνση προς και από το  βρέφος µε τη χρήση 
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αντικειµένου δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο 

(χ2=1,60, df=1, p=0,20). 

 

5.2.4. Επικοινωνιακές συµπεριφορές µητέρων-πατέρων-βρεφών κατά 

φύλο. 

 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών.  

Οι επικρατέστερες σε συχνότητα επικοινωνιακές συµπεριφορές της 

µητέρας δεν διέφεραν σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, κατά φύλο: γέλιο 

(χ2=0,20, df=1, p=0,65), φωνοποίηση και γέλιο (χ2=0,71, df=1, p=0,39) και 

φωνοποίηση, γέλιο και βλεµµατική επαφή µε το βρέφος (χ2=0,47, df=1, 

p=0,49). 

Οι επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 5.1.1.5) 

δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο. Τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση µε τη δοκιµασία του χ2 είναι τα εξής:   

χαµόγελο (χ2=0,59, df=1, p=0,80), γέλιο (χ2=0,29, df=1, p=0,86), 

φωνοποίηση και γέλιο (χ2=0,67, df=1, p=0,41), γέλιο και βλεµµατική επαφή 

µε τη µητέρα (χ2=0,59, df=1, p=0,80). 

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

Οι επικρατέστερες επικοινωνιακές συµπεριφορές των πατέρων (βλ. 

5.1.2.5) δεν διέφεραν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο κατά φύλο. 

Ειδικότερα: γέλιο (Monte Carlo p=0,68), συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου 

(χ2=1,92, df=1, p=0,16), συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατική 

επαφή µε το βρέφος (Monte Carlo p=0,46). 

Οι βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές µε την υψηλότερη 

συχνότητα (βλ. 5.1.2.5) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

ως προς την εκδήλωση τους µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης µε τη δοκιµασία Monte Carlo είναι:  για το χαµόγελο (p=1,00) 

και για τον συνδυασµό φωνοποίησης και γέλιου (p=0,073). Τα αποτελέσµατα 

από την ανάλυση µε τη δοκιµασία του χ2 είναι τα εξής: γέλιο (χ2=0,40, df=1, 

p=0,52) και γέλιο σε συνδυασµό µε τη βλεµµατική επαφή του βρέφους µε τον 

πατέρα (χ2=0,40, df=1, p=0,52). 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 
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Από τις επικρατέστερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 

5.1.3.5), ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά φύλο (χ2=5,44, df=1, p=0,020) και εκδηλώθηκε 

περισσότερες φορές στα ΠΕ µε τα αγόρια (Ν=25) απ� ό,τι στα ΠΕ µε τα 

κορίτσια (Ν=11). 

Το γέλιο (χ2=0,69, df=1, p=0,40) και ο συνδυασµός φωνοποίησης, 

γέλιου και βλεµµατικής επαφής της µητέρας µε το βρέφος (χ2=1,81, df=1, 

p=0,17) δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές κατά φύλο.  

Από τις επικρατέστερες πατρικές συµπεριφορές (βλ. 5.1.3.5), η 

φωνοποίηση διέφερε σηµαντικά κατά φύλο (χ2=10,12, df=1, p=0,001). Οι 

πατέρες φωνοποίησαν περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια (Ν=25) απ� ό,τι στα 

ΠΕ µε τα κορίτσια (Ν=7). 

Οι υπόλοιπες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο: χαµόγελο 

(χ2=3,75, df=1, p=0,053), γέλιο (χ2=0,08, df=1, p=0,77) και συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου (χ2=1,77, df=1, p=0,18). 

Από τις επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 

5.1.3.5) το χαµόγελο και το γέλιο διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σηµαντικά 

κατά φύλο. Συγκεκριµένα, το χαµόγελο εκδηλώθηκε περισσότερο από τα 

αγόρια (Ν=20) απ� ό,τι από τα κορίτσια (Ν=9) (χ2=4,17, df=1, p=0,041). Το 

γέλιο, επίσης, παρατηρήθηκε περισσότερο στα αγόρια (Ν=50) απ� ό,τι στα 

κορίτσια (Ν=25) (χ2=8,33, df=1, p=0,004). 

Ο συνδυασµός βρεφικής φωνοποίησης και γέλιου (χ2=0,53, df=1, 

p=0,46) και ο συνδυασµός βρεφικού γέλιου και βλεµµατικής επαφής 

(χ2=0,026, df=1, p=0,87) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

κατά φύλο. 

 

5.2.5. Γονεϊκά Λεκτικά Σχόλια, κατά φύλο. 

 

 i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 

Τα επικρατέστερα (βλ. 5.1.1.6) λεκτικά σχόλια των µητέρων δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές όταν απευθύνονταν στα 

αγόρια και στα κορίτσια.  
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Ειδικότερα, οι µητέρες έκαναν στον ίδιο περίπου βαθµό προς τα 

αγόρια και προς τα κορίτσια σχόλια πρόσκλησης (χ2=1,08, df=1, p=0,29) και 

περιγραφικά σχόλια (χ2=2,38, df=1, p=0,12). 

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

Οι πατέρες, επίσης, δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές ως προς τα επικρατέστερα σε συχνότητα (βλ. 5.1.2.6) λεκτικά τους 

σχόλια στα αγόρια και στα κορίτσια.  

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, έκαναν στον ίδιο 

περίπου βαθµό προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια σχόλια πρόσκλησης 

(p=1,00) και περιγραφικά σχόλια (p=1,00). 

 

 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 

Στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, οι µητέρες έκαναν σχόλια 

αποκλειστικά προς τα βρέφη (Ν=60), στον ίδιο περίπου βαθµό προς τα 

αγόρια (Ν=33) και προς τα κορίτσια (Ν=27) (χ2=0,60, df=1, p=0,43).  

Οι πατέρες, αντίθετα, έκαναν περισσότερα σχόλια αποκλειστικά προς 

τα αγόρια (Ν=22) απ� ό,τι προς τα κορίτσια (Ν=7) (χ2=7,75, df=1, p=0,005). 

Οι περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο γονείς µιλούσαν προς τα βρέφη 

(Ν=48) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο (30 

φορές στα ΠΕ µε τα αγόρια και 18 φορές στα ΠΕ µε τα κορίτσια) (χ2=3,00, 

df=1, p=0,083). 

 

5.2.6. Κίνηση-Σταθερότητα, κατά φύλο 

 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Το φύλο του βρέφους δεν σχετίστηκε µε τους επικρατέστερους τύπους 

κίνησης / σταθερότητας (βλ. 5.1.1.7), στα δυαδικά παιχνίδια µητέρων � 

βρεφών. Ειδικότερα, οι µητέρες και τα αγόρια βρίσκονταν σε κίνηση µε την 

ίδια περίπου συχνότητα που κινήθηκαν και οι µητέρες µε τα κορίτσια  

(χ2=0,014, df=1, p=0,90). Επίσης, οι δυάδες µητέρων-κοριτσιών και οι δυάδες 

µητέρων-αγοριών έµειναν σταθερές στο χώρο στον ίδιο περίπου βαθµό 

(χ2=1,61, df=1, p=0,20). 
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ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

∆ε βρέθηκαν, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο 

στους επικρατέστερους τύπους κίνησης / σταθερότητας (βλ. 5.1.2.7), στα 

δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. Οι πατέρες και τα αγόρια κινήθηκαν µε την ίδια 

περίπου συχνότητα που κινήθηκαν  οι πατέρες µε τα κορίτσια  (χ2=0,72, df=1, 

p=0,39). Επίσης, οι δυάδες πατέρων-κοριτσιών και οι δυάδες πατέρων-

αγοριών έµειναν σταθερές στο χώρο στον ίδιο περίπου βαθµό (χ2=0,059, 

df=1, p=0,80). 

 

 

 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 

Οι επικρατέστεροι τύποι κίνησης / σταθερότητας των τριάδων (βλ. 

5.1.3.9) δεν παρουσίασαν, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά 

φύλο (χ2=0,89, df=1, p=0,40). Οι τριάδες µητέρων -πατέρων- αγοριών 

κινήθηκαν στο χώρο, στον ίδιο περίπου βαθµό µε τις τριάδες µητέρων-

πατέρων -κοριτσιών  (χ2=0,020, df=1, p=0,88). Επίσης, οι τριάδες γονέων-

αγοριών έµειναν σταθερές στο χώρο στον ίδιο περίπου βαθµό µε τις τριάδες 

γονέων-κοριτσιών (χ2=3,70, df=1, p=0,060). 

 

5.2.7. Συµµετοχική ∆ράση στα τριαδικά ΠΕ, κατά φύλο 

Από τους επικρατέστερους τύπους συµµετοχικής δράσης των 

συντρόφων στα τριαδικά ΠΕ (βλ. 5.1.3.11) η δυαδική δράση µητέρων-

αγοριών µε τον πατέρα ως παρατηρητή (Ν=40) ήταν συχνότερη από τη 

δυαδική δράση µητέρων-κοριτσιών µε τον πατέρα ως παρατηρητή (Ν=21) 

(χ2=5,91, df=1, p=0,015).  

Η δυαδική δράση πατέρων-βρεφών µε τη µητέρα ως παρατηρήτρια 

ήταν σε οριακό βαθµό στατιστικώς σηµαντική κατά φύλο (χ2=3,63, df=1, 

p=0,057). Ειδικότερα, το δυαδικό παιχνίδι πατέρων-αγοριών µε τη  µητέρα ως 

παρατηρήτρια (Ν=34) παρατηρήθηκε περισσότερο απ� ό,τι το δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-κοριτσιών µε τη  µητέρα ως παρατηρήτρια (Ν=20).  
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  Η τριάδα µητέρων-πατέρων-αγοριών έπαιξε από κοινού (Ν=75), στον 

ίδιο περίπου βαθµό, µε την τριάδα πατέρων�µητέρων-κοριτσιών (Ν=70) 

(χ2=0,17, df=1, p=0,67).  

 

 

5.2.8. Παρέµβαση και Αποτέλεσµα Παρέµβασης σε δυαδική δράση, 

κατά φύλο. 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε το ∆ιωνυµικό τεστ, οι πατέρες 

παρενέβησαν περισσότερες φορές στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-αγοριών 

(Ν=13) απ� ό,τι στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-κοριτσιών (Ν=4) (p=0,049). 

Η ανάλυση µε την ίδια δοκιµασία έδειξε ότι και οι µητέρες 

παρενέβησαν περισσότερες φορές στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-αγοριών 

(Ν=10) απ� ό,τι στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-κοριτσιών (Ν=2) (p=0,039). 

Το αποτέλεσµα της παρέµβασης του ενός γονέα στο δυαδικό παιχνίδι 

του άλλου µε το βρέφος (διατήρηση της τρέχουσας δυαδικής δράσης ή 

υιοθέτηση της προτεινόµενης δράσης) δεν παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά φύλο  (χ2=0,019, df=1, p=1,00). 

 

5.2.9. Χρονική ∆ιάρκεια των ΠΕ κατά φύλο. 
 

Για τον έλεγχο των διαφορών στη διάρκεια των ΠΕ σε σχέση µε το φύλο του βρέφους 

εφαρµόσαµε τη δοκιµασία του t κριτηρίου. Η κατανοµή των παρατηρήσεων µας για τα αγόρια 

και για τα κορίτσια δεν παρουσίασε σηµαντική απόκλιση από την κανονικότητα, όπως έδειξαν 

τα Normal Q-Q Plots. Ο δείκτης του Levene Test έδειξε ότι υπήρξε οµοιογένεια µεταξύ των 

δύο υποπληθυσµών (Levene�s Test Sign.= ,486). Το αποτέλεσµα της ανάλυσης µε το t-test 

έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη διάρκεια των ΠΕ των γονέων µε τα 

αγόρια και µε τα κορίτσια (t=1,023, df=525, p=0,30). Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος της 

διάρκειας των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ µε τα αγόρια ήταν 33,24 δευτερόλεπτα και µε 

τα κορίτσια ήταν 30,79 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

Περίληψη 
Η συχνότητα και η χρονική διάρκεια των ΠΕ στις δυάδες µητέρων-βρεφών, στις 

δυάδες πατέρων-βρεφών και στις τριάδες µητέρων -πατέρων- βρεφών δεν παρουσίασε 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο. 
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Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών και πατέρων-βρεφών, δε βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές στους τύπους σωµατικής εγγύτητας κατά φύλο: οι µητέρες και οι πατέρες 

αγκάλιαζαν στον ίδιο περίπου βαθµό ή διατηρούσαν την ίδια περίπου απόσταση από τα 

κορίτσια και από τα αγόρια. Στα τριαδικά ΠΕ, η µικρότερη του ενός µέτρου σωµατική εγγύτητα 

µεταξύ των τριών συντρόφων παρατηρήθηκε σε στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό  µε 

τα αγόρια (Ν=70) απ� ό,τι µε τα κορίτσια (Ν=26). Οι υπόλοιποι τύποι σωµατικής εγγύτητας της 

τριάδας δε διέφεραν κατά φύλο. 

Συνολικά, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην συχνότητα των 

παιχνιδιών µε ή χωρίς αντικείµενα στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ κατά φύλο. Επίσης, δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην συχνότητα των επιµέρους παιχνιδιών µε ή 

χωρίς αντικείµενα µεταξύ των δυάδων µητέρων-αγοριών και των δυάδων µητέρων-κοριτσιών. 

Στις δυάδες πατέρων-κοριτσιών,  το πέταγµα στον αέρα και το παιχνίδι της προσέγγισης-

αποµάκρυνσης προς και από αντικείµενο παρατηρήθηκε, σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό, 

περισσότερο απ� ό,τι στις δυάδες πατέρων-αγοριών. Στα τριαδικά ΠΕ, τα συµβατικά παιχνίδια 

χωρίς αντικείµενα και η συµβατική χρήση των αντικειµένων παρατηρήθηκαν, σε στατιστικώς 

σηµαντικό βαθµό,  περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια απ� ό,τι µε τα κορίτσια. 

Κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών και πατέρων-βρεφών δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές κατά φύλο. Αντίθετα, στα τριαδικά ΠΕ τα αγόρια εκδήλωσαν σε στατιστικώς 

σηµαντικά περισσότερες περιπτώσεις χαµόγελο και γέλιο απ� ό,τι τα κορίτσια.  

Οι µητέρες, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µε τα βρέφη, εκδήλωσαν τη συµπεριφορά 

της φωνοποίησης και του χαµόγελου σε στατιστικώς σηµαντικά περισσότερες περιπτώσεις, 

όταν έπαιζαν µε τις κόρες τους απ� ό,τι όταν έπαιζαν µε τους γιους τους. Στα τριαδικά ΠΕ 

φωνοποίησαν και γέλασαν περισσότερο µε τα αγόρια απ΄ό,τι µε τα κορίτσια. 

Οι επικρατέστερες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 

εκδηλώθηκαν χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά τη διάρκεια των 

δυαδικών ΠΕ πατέρων-αγοριών και πατέρων-κοριτσιών. Στη διάρκεια των 

τριαδικών ΠΕ, οι πατέρες φωνοποίησαν σε στατιστικώς σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό, όταν έπαιζαν µε τα αγόρια απ� ό,τι όταν έπαιζαν µε τα 

κορίτσια. 
Στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µε τα βρέφη, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές στα µητρικά και στα πατρικά λεκτικά σχόλια προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια. 

Στα τριαδικά ΠΕ, βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα πατρικά λεκτικά σχόλια κατά 

φύλο: οι πατέρες απευθύνθηκαν λεκτικά περισσότερο προς τα αγόρια απ� ό,τι προς τα 

κορίτσια. Οι µητέρες, αντίθετα, στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, δεν εκδήλωσαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές  ως προς τα λεκτικά τους σχόλια προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια. 

Οι τύποι κίνησης-σταθερότητας δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

κατά φύλο, ούτε στα δυαδικά, αλλά ούτε και στα τριαδικά ΠΕ. 
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Η συµµετοχική δράση και των τριών συντρόφων στα τριαδικά ΠΕ παρατηρήθηκε 

χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις τριάδες πατέρων-µητέρων-κοριτσιών και στις 

τριάδες πατέρων-µητέρων-αγοριών. Αντίθετα, καθένας από τους δύο γονείς υιοθέτησε το ρόλο 

του παρατηρητή περισσότερες φορές, όταν ο άλλος γονέας έπαιζε µε τα αγόρια απ� ό,τι όταν 

έπαιζε µε τα κορίτσια. Επιπλέον, και οι µητέρες αλλά και οι πατέρες παρενέβησαν 

περισσότερο στο δυαδικό παιχνίδι µε τα αγόρια απ΄ ό,τι µε τα κορίτσια. Το αποτέλεσµα της 

γονεϊκής παρέµβασης δε διαφοροποιήθηκε κατά φύλο. 

   

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Η επίδραση της ηλικίας 

 

 Η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας των βρεφών έγινε ως προς τις 

εξής µεταβλητές: 1) τον τύπο της αλληλεπίδρασης, 2) τη σωµατική εγγύτητα 

µεταξύ των συντρόφων, 3) τον τύπο των παιχνιδιών, 4) τις επικοινωνιακές 

συµπεριφορές των συντρόφων, 5) τα γονεϊκά λεκτικά σχόλια και 6) την κίνηση 

/ σταθερότητα. Στα τριαδικά ΠΕ, διερευνήσαµε, επιπλέον, την επίδραση της 

ηλικίας του βρέφους: 7) στους τύπους της συµµετοχικής δράσης των 

συντρόφων και 8) στην παρέµβαση του ενός από τους γονείς στη δυαδική 

δράση του άλλου µε το βρέφος. Επίσης, διερευνήθηκε  η  επίδραση της 

ηλικίας στη χρονική διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µας από 

τη διερεύνηση αυτή. 

 

5.3.1. Τύπος Αλληλεπίδρασης κατά ηλικία 

 

Η ανάλυση µε τη δοκιµασία του χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα των δυαδικών ΠΕ  µητέρων-

βρεφών κατά ηλικία (χ2=1,66, df=5, p=0,89) (βλ. Πιν. 12).   

Η ανάλυση µε την ίδια δοκιµασία έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα των δυαδικών ΠΕ  πατέρων-βρεφών 

κατά ηλικία (χ2=11,47, df=5, p=0,04). Στις δυάδες πατέρων-βρεφών, το 

σηµείο κορύφωσης των ΠΕ ήταν ο 10ος µήνας. Τα λιγότερα επεισόδια 

παρατηρήθηκαν στη διάρκεια του 12ου µήνα (βλ. Πιν. 12). 

Επίσης, βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα 

των τριαδικών ΠΕ  κατά ηλικία (χ2=37,93, df=5, p=0,0005). Στα τριαδικά ΠΕ, 

η µεγαλύτερη συχνότητα σηµειώθηκε στη διάρκεια του 7ου µήνα και η 

µικρότερη στη διάρκεια του 12ου µήνα (βλ. Πιν. 12).  

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 21, η καµπύλη των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών ήταν σταθερή στο χρόνο. Η καµπύλη των δυαδικών ΠΕ 

πατέρων-βρεφών στο χρόνο σηµείωσε φθίνουσα πορεία µε εξαίρεση 

ιδιαίτερα τον 10ο και τον 11ο µήνα στη διάρκεια των οποίων σηµείωσε 

αύξηση. Η καµπύλη των τριαδικών ΠΕ στο χρόνο ήταν φθίνουσα µε εξαίρεση 

τον 9ο µήνα στη διάρκεια του οποίου σηµείωσε αύξηση. 
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Πιν.12. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των δυαδικών και των 
τριαδικών ΠΕ κατά ηλικία. 
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Γράφηµα 21. Απόλυτες συχνότητες δυαδικών και τριαδικών ΠΕ κατά ηλικία. 

 

 

 

 

 

 5.3.2. Σωµατική Εγγύτητα κατά ηλικία 
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 i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

 Η αγκαλιά µητέρων-βρεφών διαφοροποιήθηκε σε στατιστικώς 

σηµαντικό επίπεδο στο χρόνο (χ2=11,08, df=5, p=0,05). Ειδικότερα, οι 

µητέρες, όσο µεγάλωνε το βρέφος, τόσο λιγότερο το κρατούσαν αγκαλιά. 

Εξαίρεση αποτελεί ο 9ος  µήνας στη διάρκεια του οποίου σηµειώθηκε αύξηση 

του εναγκαλισµού µητέρων-βρεφών. 

  Η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ µητέρων και βρεφών 

παρουσίασε, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο (χ2=11,60, 

df=5, p=0,04). Συγκεκριµένα, ακολούθησε αύξουσα πορεία µε αυξοµειώσεις 

στο χρόνο, σηµειώνοντας τη χαµηλότερη συχνότητα στη διάρκεια του 7ου 

µήνα και την υψηλότερη συχνότητα στη διάρκεια του 11ου µήνα.  

Η µεγαλύτερη του ενός µέτρου απόσταση µεταξύ µητέρων-βρεφών δεν 

παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή της 

κατά ηλικία (Monte Carlo p=0,25) (Βλ. Πιν.13 και Γράφηµα. 22).  
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Πιν. 13. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων σωµατικής 
εγγύτητας  στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών κατά ηλικία. 
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Γράφηµα 22. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των τύπων σωµατικής 
εγγύτητας στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών κατά ηλικία. 
 
 
 
 
 ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

 Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo οι τύποι 

σωµατικής εγγύτητας µεταξύ πατέρων-βρεφών δεν διαφοροποιήθηκαν σε 

στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο στο χρόνο. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

για κάθε τύπο σωµατικής εγγύτητας ξεχωριστά είναι τα εξής: αγκαλιά 

πατέρων-βρεφών (p=0,167), µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ 

πατέρων-βρεφών (p=0,094), µεγαλύτερη του ενός µέτρου απόστασης µεταξύ 

πατέρων-βρεφών (p=1,000) (βλ. Πιν.14). 
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Πιν. 14. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων σωµατικής 
εγγύτητας στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών κατά ηλικία. 

 

 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 

Από τους επικρατέστερους τύπους σωµατικής εγγύτητας των 

συντρόφων στα τριαδικά ΠΕ, η αγκαλιά µητέρων-βρεφών σε συνδυασµό µε 

τη µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα του πατέρα παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία (χ2=26,20, df=5, p=0,0005). Ειδικότερα, η 

αγκαλιά µητέρας-βρέφους σε συνδυασµό µε τη µικρότερη του ενός µέτρου 

εγγύτητα του πατέρα σηµείωσε στο χρόνο φθίνουσα πορεία µε εξαίρεση τον 

9ο µήνα στη διάρκεια του οποίου παρουσίασε µικρή αύξηση. Το σηµείο 

κορύφωσης παρατηρήθηκε στη διάρκεια του 7ου µήνα. 

Η αγκαλιά πατέρα-βρέφους σε συνδυασµό µε τη µικρότερη του ενός 

µέτρου εγγύτητα της µητέρας παρουσίασε, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές στο χρόνο (χ2=14,11, df=4, p=0,007). Σηµείωσε φθίνουσα πορεία 

µε συνεχείς αυξοµειώσεις στο χρόνο. Παρατηρήθηκε µε τη µεγαλύτερη 

συχνότητα στη διάρκεια του 7ου µήνα, ενώ δεν παρατηρήθηκε καθόλου στη 

διάρκεια του 12ου µήνα. 

Αντίθετα, η τριαδική µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα δε 

διαφοροποιήθηκε σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο στο χρόνο (χ2=9,37, 

df=5, p=0,095) 
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Στο Γράφηµα 23 φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες των 

επικρατέστερων τύπων της σωµατικής εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ κατά 

ηλικία. 
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Γράφηµα 23. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των τύπων σωµατικής 
εγγύτητας στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
 
 
 
 

5.3.3. Τύποι Παιχνιδιών 
 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Συνολικά, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο, 

στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (χ2=2,18, df=5, p=0,82). Επίσης, δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο, στα παιχνίδια µε 

αντικείµενα (χ2=9,25, df=5, p=0,99) (βλ. Γράφηµα 24). 
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Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 24. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του τύπου παιχνιδιών 
στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών κατά ηλικία. 
 
 
Ειδικότερα, όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo τα 

περισσότερα από τα επιµέρους, επικρατέστερα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα 

(Βλ. 5.1.1.4) δε βρέθηκε ότι διαφοροποιούνται σηµαντικά στο χρόνο:  

γαργάληµα (p=0,81), συµβατικά παιχνίδια (p=0,93), προσέγγιση και 

αποµάκρυνση µητέρας προς και από το βρέφος (p=0,22).  

Το πέταγµα στον αέρα, αντίθετα, παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία (p=0,026). Ειδικότερα, σηµείωσε καθοδική πορεία: το 

σηµείο κορύφωσής του παρατηρήθηκε στη διάρκεια του 7ου µήνα (Ν=8).  

�Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, τα συχνότερα 

παιχνίδια µε αντικείµενα, επίσης, δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία. Η προσέγγιση και αποµάκρυνση της µητέρας προς και 

από το βρέφος µε τη χρήση αντικειµένου (p=0,26) παρατηρήθηκε στη 

διάρκεια του 7ου, 9ου, 11ου και 12ου µήνα.  Η συµβατική χρήση αντικειµένου 

(p=0,81) παρατηρήθηκε αποκλειστικά στη διάρκεια του 11ου και του 12ου 

µήνα. 

 

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

Συνολικά, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο, 

στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (χ2=10,75, df=5, p=0,57). Επίσης, δε 
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βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο, στα παιχνίδια µε 

αντικείµενα (Monte Carlo p=0,10) (βλ. Γράφηµα 25). 
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Γράφηµα 25. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του τύπου παιχνιδιών 
στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών κατά ηλικία. 
 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, δε βρέθηκαν, 

επίσης, διαφορές κατά ηλικία στο συχνότερο (βλ. 5.1.2.4)  παιχνίδι χωρίς 

αντικείµενα, στο πέταγµα στον αέρα (p=0,86). 

 Τα συχνότερα παιχνίδια µε αντικείµενα δεν παρουσίασαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές στο χρόνο. Ειδικότερα, η προσέγγιση-αποµάκρυνση του 

πατέρα προς και από το βρέφος µε τη χρήση αντικειµένου   (p=0,63) 

παρατηρήθηκε µόνο κατά τη διάρκεια του 7ου και του 11ου µήνα. Η 

προσέγγιση-αποµάκρυνση  πατέρα-βρέφους προς και από αντικείµενο 

(p=1,000) παρατηρήθηκε αποκλειστικά κατά τον 8ο και τον 10ο µήνα. Το 

κρύψιµο, η αναζήτηση και η παρουσίαση αντικειµένου (p=1,000) 

παρατηρήθηκε στη διάρκεια του 10ου, 11ου και 12ου µήνα. 

iii. Τριαδικά ΠΕ. 

Στα τριαδικά ΠΕ βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, 

συνολικά, στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα κατά ηλικία (χ2=45,16, df=5, 

p=0,0005). Αντίθετα, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, 

συνολικά, στα παιχνίδια µε αντικείµενα κατά ηλικία (χ2=8,52, df=5, p=0,13).  
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Στον Πιν. 15 παρουσιάζονται οι απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες του 

τύπου παιχνιδιών στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 

Τα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα είχαν φθίνουσα πορεία στο χρόνο, µε 

εξαίρεση τον 9ο µήνα στη διάρκεια του οποίου παρουσίασαν µικρή αύξηση. 

Το σηµείο καµπής τους σηµειώθηκε στον 7ο µήνα (Βλ. Γράφηµα 26). 
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Πιν.15. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας του τύπου 
 παιχνιδιών στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
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Γράφηµα 26. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του τύπου παιχνιδιών στα 
τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
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Στις τριάδες, από τα επικρατέστερα είδη παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα, 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό στο χρόνο τα συµβατικά 

παιχνίδια (χ2=11,10, df=5, p=0,049) και η προσέγγιση-αποµάκρυνση 

συντρόφου-ων προς και από σύντροφο-ους (χ2=35,07, df=5, p=0,0005). Το 

πέταγµα στον αέρα δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία 

(χ2=4,85, df=4, p=0,30). Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία χ2 (Monte 

Carlo) τα µουσικά-φωνητικά παιχνίδια, επίσης, δεν παρουσίασαν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις κατά ηλικία (p=0,21). 

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 27 που ακολουθεί, τα συµβατικά 

παιχνίδια και η προσέγγιση-αποµάκρυνση συντρόφου-ων προς και από 

σύντροφο-ο σηµείωσαν στο χρόνο φθίνουσα πορεία µε συνεχείς 

αυξοµειώσεις. Το σηµείο καµπής των συµβατικών παιχνιδιών έλαβε χώρα 

στη διάρκεια του 7ου µήνα (Ν=18) όπως και το σηµείο καµπής του παιχνιδιού 

της προσέγγισης-αποµάκρυνσης του-των συντρόφου-ων προς και από 

σύντροφο-ους (Ν=24).  
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Γράφηµα 27. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των συµβατικών παιχνιδιών 
και του παιχνιδιού προσέγγισης-αποµάκρυνσης στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
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Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, τα 

επικρατέστερα είδη παιχνιδιών µε αντικείµενα (βλ. 5.1.3.4), η συµβατική 

χρήση των αντικειµένων (p=1,000) και η προσέγγιση-αποµάκρυνση 

συντρόφου-ων µε τη χρήση αντικειµένου (p=0,15) δε διαφοροποιήθηκαν στο 

χρόνο σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο. Η συµβατική χρήση αντικειµένων 

δεν παρατηρήθηκε καθόλου στη διάρκεια 8ου µήνα. Η προσέγγιση-

αποµάκρυνση συντρόφου-ων µε τη χρήση αντικειµένου δεν παρατηρήθηκε 

καθόλου κατά τον 8ο και τον 12ο µήνα. 

 

 

5.3.4. Επικοινωνιακές συµπεριφορές κατά ηλικία 

 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo έδειξε ότι οι επικρατέστερες 

µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 5.1.1.5) δεν παρουσίασαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωσή τους στο χρόνο. 

Ειδικότερα:  συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,48), γέλιο (p=0,70) 

και συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος 

(p=0,89). 

Οι επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 

5.1.1.5), επίσης, δε διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σηµαντικά κατά ηλικία:  

χαµόγελο (Monte Carlo p=0,70),  γέλιο (χ2=4,60, df=5, p=0,46), συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου (χ2=2,40, df=5, p=0,30) και συνδυασµός γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε τη µητέρα (Monte Carlo p=0,79).  

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

Η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo έδειξε ότι οι επικρατέστερες 

πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 5.1.2.5) δεν παρουσίασαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην  εκδήλωσή τους κατά ηλικία:  

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,50), γέλιο (p=0,87) και  

συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος 

(p=0,52).  

Η ανάλυση µε την ίδια δοκιµασία έδειξε ότι οι συχνότερες βρεφικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές (βλ. 5.1.2.5) επίσης, δε διαφοροποιήθηκαν 
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στατιστικώς σηµαντικά κατά ηλικία:  χαµόγελο (p=0,84), γέλιο (p=0,85),  

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,96) και  συνδυασµός γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε τον πατέρα (p=0,85). 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Από τις επικρατέστερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές στα 

τριαδικά ΠΕ (βλ. 5.1.3.5) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

στην εκδήλωσή τους στο χρόνο το γέλιο (χ2=8,01, df=5, p=0,15) και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (χ2=7,33, df=5, p=0,19).   

Αντίθετα, ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής 

της µητέρας µε το βρέφος διαφοροποιήθηκε κατά ηλικία σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο (χ2=10,59, df=4, p=0,032). Συγκεκριµένα, το σηµείο 

κορύφωσης της συµπεριφοράς αυτής παρατηρήθηκε στη διάρκεια του 7ου 

µήνα (Ν=11) και ακολούθησε φθίνουσα πορεία στο χρόνο. Στη διάρκεια του 

12ου µήνα δεν παρατηρήθηκε καθόλου.   

Από τις επικρατέστερες πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, το 

χαµόγελο (χ2=9,26, df=5, p=0,099) και το γέλιο (χ2=7,84, df=5, p=0,16) δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωσή τους κατά 

ηλικία. 

 Αντίθετα, η  πατρική φωνοποίηση (χ2=21,62, df=5, p=0,001) και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (χ2=13,00, df=5, p=0,023)  

διαφοροποιήθηκαν στο χρόνο σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Στο 

Γράφηµα 28 που ακολουθεί φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες της πατρικής 

φωνοποίησης και του συνδυασµού φωνοποίησης και γέλιου στα τριαδικά ΠΕ 

κατά ηλικία. 
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Γράφηµα 28. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας της πατρικής 

φωνοποίησης 
 και του συνδυασµού φωνοποίησης και γέλιου στα τριαδικά ΠΕ κατά 

ηλικία. 
 
 
Από τις επικρατέστερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία στην εκδήλωση του 

βρεφικού χαµόγελου (δοκιµασία Monte Carlo, p=0,38) και του συνδυασµού 

φωνοποίησης και γέλιου (χ2=4,80, df=5, p=0,44).   

Αντίθετα, το γέλιο (χ2=36,76, df=5, p=0,0005) και ο συνδυασµός του 

γέλιου και της βλεµµατικής επαφής (χ2=19,61, df=5, p=0,001) 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο ως προς την 

εκδήλωσή τους κατά ηλικία.  Στο Γράφηµα 29 που ακολουθεί φαίνονται οι 

απόλυτες συχνότητες  του βρεφικού γέλιου και του συνδυασµού γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
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Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 29. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του βρεφικού γέλιου 
και του συνδυασµού γέλιου και βλεµµατικής επαφής στα τριαδικά ΠΕ  
κατά ηλικία. 
 

5.3.5. Γονεϊκά λεκτικά σχόλια κατά ηλικία 

 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, οι µητέρες 

έκαναν σχόλια πρόσκλησης προς τα βρέφη στον ίδιο περίπου βαθµό κατά 

ηλικία (p=1,000). Τα περιγραφικά σχόλια των µητέρων προς τα βρέφη δεν 

παρουσίασαν, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο (χ2=2,85, 

df=5, p=0,72).  

 ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

Τα σχόλια πρόσκλησης των πατέρων προς τα βρέφη καταγράφηκαν 

αποκλειστικά κατά τον 10ο και τον 11ο µήνα, εξίσου (Monte Carlo p=1,000).  

Τα περιγραφικά σχόλια από τον πατέρα προς τα βρέφη καταγράφηκαν στη 

διάρκεια του 7ου, 10ου, 11ου και 12ου µήνα. Οι διαφορές δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (Monte Carlo p=0,65).   

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι µητέρες µιλούσαν αποκλειστικά προς τα 

βρέφη (Ν=60) παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο 

(χ2=17,80, df=5, p=0,003).  
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Η πορεία των µητρικών σχολίων προς τα βρέφη ήταν φθίνουσα µε 

εξαίρεση τον 9ο µήνα στη διάρκεια του οποίου σηµειώθηκε αύξηση. 

Συγκεκριµένα, οι µητέρες έκαναν τα περισσότερα σχόλια αποκλειστικά προς 

τα βρέφη κατά τη διάρκεια του 7ου µήνα (Ν=18) και του 9ου µήνα (Ν=16). Τα 

λιγότερα σχόλια που έγιναν από τη µητέρα αποκλειστικά προς τα βρέφη 

παρατηρήθηκαν στη διάρκεια του 12ου µήνα (Ν=2). 

Στο Γράφηµα 30 που ακολουθεί φαίνεται η απόλυτη συχνότητα των 

µητρικών λεκτικών σχολίων προς τα βρέφη κατά ηλικία.  

Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 30. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των µητρικών λεκτικών 
σχολίων αποκλειστικά προς τα βρέφη στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
 
 
 
 
 
Αντίθετα, όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, οι 

περιπτώσεις στις οποίες οι πατέρες απεύθυναν σχόλια αποκλειστικά προς τα 

βρέφη (Ν=29) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία 

(p=0,29). 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι µητέρες και οι πατέρες έκαναν λεκτικά 

σχόλια προς τα βρέφη, ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς να µιλούν µεταξύ τους 

(Ν=48), επίσης δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά 

ηλικία  (χ2=6,25, df=5, p=0,28).  
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5.3.6. Κίνηση-σταθερότητα κατά ηλικία 

 

i.∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Οι επικρατέστεροι τύποι κίνησης-σταθερότητας στις δυάδες µητέρων-

βρεφών δε διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο κατά ηλικία. 

Ειδικότερα, οι µητέρες και τα βρέφη κινήθηκαν στο χώρο στον ίδιο περίπου 

βαθµό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου της µελέτης (χ2=3,52, df=5, p=0,62). Το 

ίδιο ίσχυσε και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι µητέρες και τα βρέφη 

έµειναν σταθεροί στο χώρο (χ2=3,80, df=5, p=0,57). 

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

Η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo  έδειξε ότι,  όπως και στα 

δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών δεν 

υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κίνηση πατέρων-βρεφών 

κατά ηλικία (p= 0,58). Αντίθετα,  η σταθερότητα πατέρων-βρεφών στο χώρο 

παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία (p= 0,031). 

Συγκεκριµένα, στη διάρκεια του 10ου µήνα παρατηρήθηκαν οι περισσότερες 

περιπτώσεις  πατρικής  και βρεφικής σταθερότητας (Ν=8). Στη διάρκεια των 

υπόλοιπων µηνών της µελέτης η σταθερότητα πατέρων-βρεφών 

παρατηρήθηκε στον ίδιο περίπου βαθµό ( Ν=2, στον 7ο και 8ο µήνα, Ν=1 στον 

9ο  και στον 12ο µήνα και Ν=3 στον 11ο µήνα). 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Αντίθετα από τα δυαδικά ΠΕ, οι επικρατέστεροι τύποι κίνησης-

σταθερότητας της τριάδας παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

κατά ηλικία: τριαδική κίνηση (χ2=19,00, df=5, p=0,002) και τριαδική 

σταθερότητα  (χ2=13,55, df=5, p=0,019). 

Ειδικότερα, οι µητέρες, οι πατέρες και τα βρέφη κινούνταν λιγότερο στο 

χώρο, όσο µεγάλωνε το βρέφος. Η πορεία της τριαδικής κίνησης ήταν 

καθοδική µε εξαίρεση τον 9ο µήνα στη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκαν 

πολλές περιπτώσεις κίνησης των συντρόφων. Το σηµείο κορύφωσης της 

τριαδικής κίνησης παρατηρήθηκε κατά τον 7ο µήνα. Η σταθερότητα των 

συντρόφων στο χώρο παρουσίασε την εικόνα αντεστραµµένου U. 



 314

Στον Γράφηµα 31 που ακολουθεί παρουσιάζεται η απόλυτη συχνότητα 

των επικρατέστερων τύπων κίνησης-σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ κατά 

ηλικία. 
 

Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 31. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των τύπων  
κίνησης-σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
 

 

 

5.3.7. Συµµετοχική δράση κατά ηλικία 

 

Από τους επικρατέστερους τύπους συµµετοχικής δράσης (βλ. 

5.1.3.11)  το από κοινού τριαδικό παιχνίδι (χ2=33,38, df=5, p=0,0005) και το 

δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών µε τους πατέρες ως παρατηρητές 

(χ2=11,68, df=5, p=0,039) διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό 

επίπεδο κατά ηλικία.  

Ειδικότερα, το από κοινού τριαδικό παιχνίδι σηµείωσε φθίνουσα 

πορεία, µε αυξοµειώσεις στο χρόνο, ιδιαίτερα κατά τον 9ο µήνα στη διάρκεια 

του οποίου παρατηρήθηκε σε αυξηµένη συχνότητα. Το σηµείο κορύφωσης 

του τριαδικού παιχνιδιού ήταν ο 7ος µήνας.  
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Το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών µε τους πατέρες παρατηρητές 

της δράσης τους παρουσίασε στο χρόνο φθίνουσα αλλά σταθερότερη πορεία 

µε σηµεία κορύφωσης τον 7ο και τον 9ο µήνα. 

Στο Γράφηµα 32 που ακολουθεί φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες του 

τριαδικού παιχνιδιού και του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-βρεφών µε τους 

πατέρες ως παρατηρητές κατά ηλικία. 

Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 32. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας της τριαδικής δράσης  
και της δυαδικής δράσης µητέρων-βρεφών µε τον πατέρα ως  
παρατηρητή στα τριαδικά ΠΕ κατά ηλικία. 
 
Αντίθετα, το δυαδικό παιχνίδι πατέρων-βρεφών µε τις µητέρες ως 

παρατηρήτριες της δράσης τους δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία (χ2=6,66, df=5, p=0,24). 

 

5.3.8. Παρέµβαση και αποτέλεσµα παρέµβασης κατά ηλικία 

 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, η παρέµβαση 

του ενός γονέα στο δυαδικό παιχνίδι του άλλου µε το βρέφος 

διαφοροποιήθηκε στο χρόνο σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p=0,034). 

Ειδικότερα, τα σηµεία κορύφωσης της πατρικής παρέµβασης στο 

δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών  ήταν ο 8ος και ο 12ος µήνας. Το σηµείο 

κορύφωσης της µητρικής παρέµβασης στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-
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βρεφών ήταν ο 7ος µήνας. Οι µητέρες παρενέβησαν στο δυαδικό παιχνίδι 

πατέρων-βρεφών µόνο έως τον 10ο µήνα, ενώ οι πατέρες στη διάρκεια όλου 

του χρόνου της µελέτης (βλ. Γράφηµα 33). 

Ηλικία σε µήνες
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Γράφηµα 33. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας της γονεϊκής 

παρέµβασης στο δυαδικό παιχνίδι των τριαδικών ΠΕ κατά ηλικία. 

 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo,  το αποτέλεσµα 

της παρέµβασης του ενός γονέα στο δυαδικό παιχνίδι του άλλου µε το 

βρέφος (διατήρηση της τρέχουσας δυαδικής δράσης ή υιοθέτηση της 

προτεινόµενης δράσης) δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

κατά ηλικία  (p=0,51). 

 

 

5.3.9. Χρονική διάρκεια των ΠΕ κατά ηλικία 
Για τον έλεγχο των διαφορών στη διάρκεια των ΠΕ σε σχέση µε την ηλικία του 

βρέφους εκτελέσαµε τη διαδικασία της ανάλυσης διασποράς µε έναν παράγοντα (One - Way 

ANOVA) για την οποία τηρούνταν οι όροι εφαρµογής της. Η κανονικότητα των κατανοµών 

ελέγχθηκε µε τον δείκτη Kolmogorov-Smirnov και συγκεκριµένα µε τη διόρθωση  Lilliefors για 

δείγµατα άνω των 50 και έδειξε ότι οι κατανοµές ήταν κανονικές εκτός της κατανοµής της 

διάρκειας των ΠΕ στον 11ο µήνα (βλ.Πιν.16). 
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Ηλικία σε µήνες  

Statistic 

 

 

df 

 

Sign. 

7 ,061 116 ,200 

8 ,070 78 ,200 

9 ,066 100 ,200 

10 ,088 92 ,074 

11 ,103 82 ,032 

12 ,085 59 ,200 

Πιν.16. Αποτελέσµατα  του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov για την 
 κανονικότητα των κατανοµών της διάρκειας των ΠΕ σε σχέση µε την ηλικία.  

 
Ο δείκτης του Levene Test έδειξε ότι υπήρξε οµοιογένεια µεταξύ των υποπληθυσµών 

(Levene�s Test Sign. =0,151). Τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας Bonferroni δεν έδειξαν 

σηµαντικές διαφορές στη διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ στο χρόνο, παρά µόνο 

µεταξύ του 7ου και του 12ου µήνα (βλ.Πιν.17).  
8   µήνες 1,000 

9   µήνες 1,000 

10 µήνες    ,800 

11 µήνες   ,854 

      7 µήνες  

12 µήνες   ,005 

9  µήνες 1,000 

10 µήνες 1,000 

11 µήνες 1,000 

      8 µήνες 

12 µήνες   ,877 

10 µήνες 1,000 

11 µήνες 1,000 

      9 µήνες 

12 µήνες   ,191 

11 µήνες 1,000     10 µήνες 

12 µήνες   ,980 

    11 µήνες 12 µήνες  1,000 

Πιν.17. Αποτελέσµατα της δοκιµασίας Bonferroni  
για τη διάρκεια των ΠΕ  σε σχέση µε την ηλικία. 
 
 Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος της διάρκειας των δυαδικών και τριαδικών ΠΕ σε 

δευτερόλεπτα ήταν: 27,01 στον 7ο µήνα, 31,26 στον 8ο µήνα, 28,56 στον 9ο µήνα, 35,82 στον 

10ο µήνα, 32,51 στον 11ο µήνα και 43,23 στον 12ο µήνα. Όπως προαναφέραµε, η διαφορά 

µεταξύ της διάρκειας των ΠΕ του 7ου µήνα και των ΠΕ του 12ου µήνα ήταν στατιστικά 

σηµαντική. Στη διάρκεια του 12ου µήνα, δηλαδή, τα ΠΕ ήταν µεγαλύτερα σε διάρκεια από αυτά 

του 7ου µήνα.   

  

 

Περίληψη 
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Η συχνότητα των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών παρουσίασε 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο. Συγκεκριµένα, η συχνότητα των 

ΠΕ πατέρων-βρεφών είχε φθίνουσα πορεία (µε σηµείο κορύφωσης τον 10ο 

µήνα και µε κατώτερο σηµείο τον 12ο µήνα). Η συχνότητα των τριαδικών ΠΕ 

παρουσίασε, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο. 

Συγκεκριµένα, τα τριαδικά ΠΕ είχαν φθίνουσα πορεία στο χρόνο (µε σηµείο 

κορύφωσης τον 7ο µήνα και µε κατώτερο σηµείο τον 12ο µήνα). ∆ε βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην συχνότητα των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών στο χρόνο. 

Από τους τύπους σωµατικής εγγύτητας µητέρων-βρεφών 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό κατά ηλικία, η αγκαλιά 

και η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ µητέρων-βρεφών. 

Ειδικότερα, η αγκαλιά µητέρων-βρεφών (µε εξαίρεση τον 9ο µήνα) είχε 

φθίνουσα πορεία στο χρόνο. Η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ 

των µητέρων και των βρεφών ακολούθησε, συνολικά, αύξουσα πορεία. Η 

µεγαλύτερη του ενός µέτρου απόσταση µεταξύ των µητέρων και των βρεφών 

δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο χρόνο. ∆ε βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία στους τύπους σωµατικής 

εγγύτητας µεταξύ πατέρων-βρεφών.  

Στα τριαδικά ΠΕ, από τους τύπους σωµατικής εγγύτητας 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό κατά ηλικία, η αγκαλιά 

µητέρων-βρεφών σε συνδυασµό µε  τη µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα 

των πατέρων και η αγκαλιά πατέρων-βρεφών σε συνδυασµό µε  τη µικρότερη 

του ενός µέτρου εγγύτητα των µητέρων. Οι δύο παραπάνω τύποι σωµατικής 

εγγύτητας παρουσίασαν φθίνουσα πορεία στο χρόνο. Η µικρότερη του ενός 

µέτρου εγγύτητα µεταξύ των τριών συντρόφων δε διαφοροποιήθηκε στο 

χρόνο σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο.  

Ο τύπος των παιχνιδιών (µε ή χωρίς αντικείµενα) δεν παρουσίασε 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία, στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-

βρεφών και στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. Στα τριαδικά ΠΕ βρέθηκε ότι 

τα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα διαφοροποιήθηκαν κατά ηλικία σε στατιστικώς 

σηµαντικό επίπεδο, σηµειώνοντας φθίνουσα πορεία (µε κατώτερο σηµείο 

εµφάνισης τον 12ο µήνα και ανώτερο σηµείο εµφάνισης τον 7ο µήνα). ∆ε 
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βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην ανάληψη των παιχνιδιών µε 

αντικείµενα κατά ηλικία, στα τριαδικά ΠΕ.  

∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωση των 

συχνότερων µητρικών, πατρικών και βρεφικών επικοινωνιακών 

συµπεριφορών κατά ηλικία, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ. ∆ηλαδή, στα 

δυαδικά ΠΕ, οι συχνότερες µητρικές, πατρικές και βρεφικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές εκδηλώθηκαν στο χρόνο περίπου µε τις ίδιες συχνότητες.  

Στα τριαδικά ΠΕ, από τις συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές διαφοροποιήθηκε κατά ηλικία, σε στατιστικώς σηµαντικό 

επίπεδο, ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής 

(φθίνουσα πορεία µε κατώτερο σηµείο εµφάνισης τον 12ο µήνα και ανώτερο 

σηµείο εµφάνισης τον 7ο µήνα). Από τις συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές διαφοροποιήθηκαν κατά ηλικία, σε στατιστικώς σηµαντικό 

επίπεδο, η φωνοποίηση και ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου, 

παρουσιάζοντας και οι δύο φθίνουσα πορεία, µε κατώτερο σηµείο εκδήλωσης 

τον 12ο µήνα και ανώτερο σηµείο εκδήλωσης τον 7ο µήνα. Από τις 

συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές παρουσίασαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους στο χρόνο, το 

γέλιο και ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής επαφής: και οι δύο 

συµπεριφορές διέγραψαν στο χρόνο φθίνουσες πορείες. 

Τα γονεϊκά λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη, στη διάρκεια των δυαδικών 

ΠΕ, δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία. Στη 

διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, τα µητρικά λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο κατά ηλικία: η πορεία 

τους ήταν φθίνουσα (µε σηµεία κορύφωσης τον 7ο και 9ο µήνα και µε 

κατώτερο σηµείο εµφάνισης τον 12ο µήνα). Τα πατρικά λεκτικά σχόλια προς 

τα βρέφη δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία ως 

προς την εκδήλωσή τους. 

Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι επικρατέστεροι τύποι κίνησης-

σταθερότητας δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή 

τους στο χρόνο. Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, δε βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία στην κίνηση πατέρων-βρεφών στο χώρο. 

Αντίθετα, η σταθερότητα πατέρων-βρεφών στο χώρο διαφοροποιήθηκε σε 
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στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο κατά ηλικία, µε σηµείο κορύφωσης τον 10ο 

µήνα. Στα τριαδικά ΠΕ, η κίνηση των τριών συντρόφων στο χώρο 

παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία (φθίνουσα πορεία, 

µε σηµεία κορύφωσης τον 7ο και 9ο µήνα και κατώτερο σηµείο εµφάνισης τον 

12ο µήνα). Η σταθερότητα των τριών συντρόφων στο χώρο παρουσίασε, 

επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία  και ειδικότερα, έλαβε 

τη µορφή ανεστραµµένου U. 

Η τριαδική συµµετοχική δράση στο παιχνίδι παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία: σηµείωσε φθίνουσα πορεία στο χρόνο (µε 

σηµεία κορύφωσης τον 7ο και 9ο µήνα και κατώτερο σηµείο εµφάνισης τον 12ο 

µήνα). Το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών µε τους πατέρες ως 

παρατηρητές της δράσης τους παρουσίασε, επίσης, στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία:  σηµείωσε φθίνουσα πορεία στο χρόνο (µε σηµείο 

κορύφωσης τον 7ο και κατώτερο σηµείο εµφάνισης τον 10ο µήνα). Το δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-βρεφών µε τις µητέρες ως παρατηρήτριες της δράσης τους 

δε διαφοροποιήθηκε κατά ηλικία σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό. 

Οι µητέρες παρενέβησαν στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-βρεφών έως 

τον 10ο βρεφικό µήνα (µε σηµείο κορύφωσης τον 7ο µήνα). Οι πατέρες 

παρενέβησαν στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου της µελέτης και σε περισσότερες περιπτώσεις κατά τον 8ο και τον 12ο 

µήνα. 

∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη διάρκεια των 

δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ, παρά µόνο µεταξύ του 7ου και του 12ου µήνα. 

Τα ΠΕ στη διάρκεια του 12ου µήνα ήταν µεγαλύτερης διάρκεια απ� ό,τι τα ΠΕ 

στη διάρκεια του 7ου µήνα.  
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5.4. Η επίδραση του τύπου της αλληλεπίδρασης 
 
Η διερεύνηση της επίδρασης του τύπου της αλληλεπίδρασης έγινε ως 

προς τις εξής µεταβλητές: 1) τον τύπο των παιχνιδιών (µε ή χωρίς 

αντικείµενα), 2) τις επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων, 3) τα 

λεκτικά σχόλια των γονέων προς τα βρέφη και 4) τη χρονική διάρκεια των ΠΕ. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων από τη 

διερεύνηση αυτή. 

 

5.4.1. Τύπος παιχνιδιών κατά τύπο αλληλεπίδρασης 

Οι διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας του τύπου παιχνιδιών (µε 

ή χωρίς αντικείµενα) κατά τύπο αλληλεπίδρασης δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές (χ2=3,99, df=2, p=0,13). ∆ηλαδή, οι γονείς και τα βρέφη, είτε 

αλληλεπιδρούσαν σε δυάδες, είτε σε τριάδες, έπαιξαν περισσότερο χωρίς 

αντικείµενα απ� ό,τι  µε αντικείµενα.  

Στον Πιν. 18 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες του 

τύπου παιχνιδιών κατά τύπο αλληλεπίδρασης. Στο Γράφηµα 34 φαίνονται οι 

απόλυτες συχνότητες του τύπου παιχνιδιών στις δυάδες µητέρων-βρεφών, 

στις δυάδες πατέρων-βρεφών και στις τριάδες µητέρων-πατέρων-βρεφών. 
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Πιν. 18. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας των τύπων παιχνιδιού κατά 
τύπο αλληλεπίδρασης 
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Γράφηµα 34. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του τύπου παιχνιδιών 
στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ. 
 
 
 
5.4.2. Επικοινωνιακές συµπεριφορές κατά τύπο αλληλεπίδρασης 

 

i. Μητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 

Από τις µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές που επικράτησαν σε 

συχνότητα στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ  (βλ. 5.1.1.5 και 5.1.3.5) το γέλιο 

παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή του 

κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης (χ2=28,58, df=1, p=0,0005). 

Συγκεκριµένα, οι µητέρες γέλασαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των 

τριαδικών ΠΕ (Ν=71) απ� ό,τι κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ (Ν=20) (βλ. 

Γράφηµα 35). 

Ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (χ2=0,014, df=1, p=0,90) και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος 

(χ2=1,39, df=1, p=0,23) δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

στην εκδήλωση τους στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ. 
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Γράφηµα 35. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των επικρατέστερων 
 µητρικών επικοινωνιακών συµπεριφορών κατά τύπο αλληλεπίδρασης. 
 
 
ii. Πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 

Οι επικρατέστερες σε συχνότητα επικοινωνιακές συµπεριφορές των 

πατέρων στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ (βλ. 5.1.2.5 και  5.1.3.5) 

διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο κατά τον τύπο της 

αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα, οι πατέρες γέλασαν περισσότερο κατά τη 

διάρκεια των τριαδικών ΠΕ (Ν=50) απ� ό,τι στα δυαδικά ΠΕ (Ν=6) (χ2=34,57, 

df=1, p=0,0005). Ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου των πατέρων 

παρατηρήθηκε, επίσης, περισσότερο στα τριαδικά (Ν=36) απ� ό,τι στα 

δυαδικά ΠΕ (Ν=13) (χ2=10,76, df=1, p=0,001) (βλ. Γράφηµα 36). 
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Γράφηµα 36. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των επικρατέστερων  
πατρικών συµπεριφορών κατά τύπο αλληλεπίδρασης. 

  
 
 

iii. Βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 
 
Οι επικοινωνιακές συµπεριφορές των βρεφών που επικράτησαν σε 

συχνότητα στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ (βλ. 5.1.1.5, 5.1.2.5 και 5.1.3.5) 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους 

κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριµένα, το γέλιο εκδηλώθηκε 

περισσότερο από τα βρέφη στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, σε µικρότερο 

βαθµό  στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών και σε ακόµα 

µικρότερο βαθµό στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών 

(χ2=53,75, df=2, p=0,0005). Ο συνδυασµός βρεφικής φωνοποίησης και 

γέλιου παρατηρήθηκε περισσότερο στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, 

λιγότερο στα τριαδικά ΠΕ και ακόµα λιγότερο στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-

βρεφών (χ2=18,32, df=2, p=0,0005). Ο συνδυασµός γέλιου και βλεµµατικής 

επαφής παρατηρήθηκε περισσότερο στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ και 

περίπου µε την ίδια συχνότητα στα δυαδικά ΠΕ (χ2=20,81, df=2, p=0,0005). 

Στο Γράφηµα 37 φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες των 

επικρατέστερων στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ βρεφικών επικοινωνιακών 

συµπεριφορών κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. 
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Γράφηµα 37. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας των επικρατέστερων 
 βρεφικών συµπεριφορών κατά τύπο αλληλεπίδρασης. 
 
 
 
 
5.4.3. Γονεϊκά λεκτικά σχόλια κατά τύπο αλληλεπίδρασης 

Οι µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια αποκλειστικά προς τα 

βρέφη στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ (Ν=122) απ� ό,τι στη διάρκεια των 

τριαδικών ΠΕ (Ν=60) (χ2=21,12, df=1, p=0,0005). 

Οι πατέρες έκαναν µε την ίδια συχνότητα λεκτικά σχόλια αποκλειστικά 

προς τα βρέφη τόσο στα δυαδικά (Ν=29) όσο και στα τριαδικά ΠΕ (Ν=29) 

(χ2=0,00, df=1, p=1,000).  

 

5.4.4. Χρονική διάρκεια των ΠΕ κατά τύπο αλληλεπίδρασης 
 
Προκειµένου να ελέγξουµε αν η διάρκεια του ΠΕ διέφερε µεταξύ των δυαδικών 

επεισοδίων της µητέρας και του βρέφους, των δυαδικών επεισοδίων του πατέρα και του 

βρέφους και των τριαδικών επεισοδίων, εκτελέσαµε τη διαδικασία της ανάλυσης διασποράς µε 

έναν παράγοντα (One- Way ANOVA). Η κατανοµές για τους τρεις τύπους αλληλεπίδρασης 

δεν παρουσίασαν σηµαντική απόκλιση από την κανονικότητα, όπως έδειξαν τα Normal Q-Q 

Plots. Ο δείκτης του Levene Test έδειξε ότι υπήρξε οµοιογένεια µεταξύ των υποπληθυσµών 

(Levene�s Test Sign.= ,944). Τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας Bonferroni έδειξαν ότι δεν 
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υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στη διάρκεια των επεισοδίων κατά τον τύπο της 

αλληλεπίδρασης (βλ.Πιν.19). 

 
ΠΕ   Πατέρων-Βρεφών ,701   ΠΕ  Μητέρων- Βρεφών 

ΠΕ Πατέρων-Μητέρων-   

Βρεφών 

 

1,000 

 ΠΕ   Πατέρων-Βρεφών ΠΕ Πατέρων-Μητέρων-   

Βρεφών 

 

,668 

Πιν.19. Αποτελέσµατα της δοκιµασίας Bonferroni για τη διάρκεια των ΠΕ  κατά τύπο 
αλληλεπίδρασης. 
  

Περίληψη 

Οι γονείς και τα βρέφη, είτε αλληλεπιδρούσαν σε δυάδες, είτε σε 

τριάδες έπαιξαν σε στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό χωρίς 

αντικείµενα απ΄ ό,τι µε αντικείµενα.  

Το µητρικό γέλιο καταγράφηκε σε στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερο 

βαθµό στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ απ� ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών. Το πατρικό γέλιο, επίσης, παρατηρήθηκε περισσότερο στη 

διάρκεια των τριαδικών ΠΕ απ� ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών. Επιπλέον, ο 

συνδυασµός πατρικής φωνοποίησης και γέλιου παρατηρήθηκε περισσότερο 

στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ απ� ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών. Όπως οι 

γονείς, έτσι και τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια των τριαδικών 

ΠΕ απ� ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µε καθένα από τους δύο γονείς 

τους. Το ίδιο ίσχυσε και για τον συνδυασµό βρεφικού γέλιου και βλεµµατικής 

επαφής. Αντίθετα, ο συνδυασµός βρεφικής φωνοποίησης και γέλιου 

παρατηρήθηκε περισσότερο στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µε τις µητέρες, 

λιγότερο στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ και ακόµα λιγότερο στη διάρκεια των 

δυαδικών ΠΕ µε τους πατέρες. 

Οι µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη, όταν 

αλληλεπιδρούσαν µε αυτά σε δυάδες απ� ό,τι στη διάρκεια του τριαδικού 

παιχνιδιού. Αντίθετα, οι πατέρες έκαναν στον ίδιο βαθµό λεκτικά σχόλια προς 

τα βρέφη, είτε έπαιζαν µε αυτά σε δυάδες, είτε σε τριάδες.  

∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στη χρονική διάρκεια 

των ΠΕ κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. 

 
 
5.5. Γέλιο κατά τύπο παιχνιδιών 
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i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Το µητρικό και το βρεφικό γέλιο παρατηρήθηκε σε περισσότερες 

περιπτώσεις όταν οι µητέρες και τα βρέφη έπαιζαν χωρίς αντικείµενα απ΄ ό,τι 

όταν έπαιζαν µε αντικείµενα. 

Ειδικότερα, από τις 20 φορές που συνολικά καταγράφηκε το µητρικό 

γέλιο στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι 17 παρατηρήθηκαν 

στη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα και µόλις οι 3 στη διάρκεια 

των παιχνιδιών µε αντικείµενα (χ2=9,80, df=1, p=0,002).  

Παροµοίως από τις 35 φορές που συνολικά καταγράφηκε το βρεφικό 

γέλιο, οι 31 παρατηρήθηκαν στη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα 

και µόλις οι 4 στη διάρκεια των παιχνιδιών µε αντικείµενα (χ2=20,82, df=1, 

p=0,0005).  

Στο Γράφηµα 38 φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες του µητρικού και 

του βρεφικού γέλιου στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών κατά τον τύπο των 

παιχνιδιών. 
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Γράφηµα 38. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του µητρικού και 
    του βρεφικού γέλιου κατά τον τύπο των παιχνιδιών στα  

 δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
  

 

 

 

ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 
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Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, το πατρικό γέλιο 

(Ν=6) δε διέφερε σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό ως προς την εκδήλωσή 

του στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα και στα παιχνίδια µε αντικείµενα 

(p=0,69). 

Αντίθετα, το βρεφικό γέλιο (Ν=10) καταγράφηκε αποκλειστικά στη 

διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα. 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Οι µητέρες, οι πατέρες και τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στη 

διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα απ� ό,τι στη διάρκεια των 

παιχνιδιών µε αντικείµενα. 

Ειδικότερα, το µητρικό γέλιο (Ν=71) παρατηρήθηκε 51 φορές στη 

διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα και 20 φορές στη διάρκεια των 

παιχνιδιών µε αντικείµενα (χ2=13,53, df=1, p=0,0005). Το πατρικό γέλιο 

(Ν=50) παρατηρήθηκε 44 φορές στη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς 

αντικείµενα και µόλις 6 φορές στη διάρκεια των παιχνιδιών µε αντικείµενα 

(χ2=28,88, df=1, p=0,0005). Επίσης, το βρεφικό γέλιο (Ν=75) παρατηρήθηκε 

69 φορές στη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα και µόλις 6 φορές 

στη διάρκεια των παιχνιδιών µε αντικείµενα (χ2=52,92, df=1, p=0,0005) (βλ 

Γράφηµα 39). 
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Γράφηµα 39. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του µητρικού, πατρικού  
και βρεφικού γέλιου κατά τον τύπο των παιχνιδιών στα τριαδικά ΠΕ. 
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5.6. Γέλιο και τύποι κίνησης-σταθερότητας στο χώρο 
Οι περισσότερες περιπτώσεις του µητρικού γέλιου καταγράφηκαν όταν 

οι µητέρες και τα βρέφη ήταν σταθεροί στο χώρο (Ν=9) ή όταν βρίσκονταν σε 

κίνηση (Ν=7). Στις περιπτώσεις όπου κινούνταν µόνο η µητέρα, το µητρικό 

γέλιο καταγράφηκε µόλις 1 φορά και σε αυτές στις οποίες κινούνταν µόνο το 

βρέφος, το µητρικό γέλιο παρατηρήθηκε µόλις 3 φορές (χ2=8,00, df=3, 

p=0,046). 

Αντίθετα από τις µητέρες, τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στις 

περιπτώσεις της δυαδικής τους κίνησης µε τις µητέρες (Ν=20) απ΄ ό,τι στις 

περιπτώσεις όπου ήταν σταθεροί στο χώρο (Ν=10), κινούνταν µόνο τα ίδια 

(Ν=3) ή κινούνταν µόνο οι µητέρες (Ν=2) (χ2=23,62, df=3, p=0,0005) (βλ. 

Γράφηµα 40). 
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Γράφηµα 40. Κατανοµή απόλυτης συχνότητας του µητρικού και του  
βρεφικού γέλιου κατά τους τύπους κίνησης-σταθερότητας στα  
δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 
 
 
 
 
ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, το πατρικό γέλιο 

δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή 

του κατά τους τύπους κίνησης-σταθερότητας των δυάδων πατέρων-βρεφών 
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στο χώρο (p=0,60). Το πατρικό γέλιο καταγράφηκε στις περιπτώσεις της 

δυαδικής κίνησης (Ν=3), της δυαδικής σταθερότητας στο χώρο (Ν=2) και στην 

περίπτωση, όπου κινούνταν µόνο οι πατέρες (Ν=1).  

Το βρεφικό γέλιο καταγράφηκε αποκλειστικά στις περιπτώσεις της 

δυαδικής κίνησης πατέρων-βρεφών (Ν=7) και στις περιπτώσεις της δυαδικής 

σταθερότητας πατέρων-βρεφών στο χώρο (Ν=3). Η διαφορά δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική (χ2=1,60, df=1, p=0,20). 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Οι µητέρες γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις, όπου µαζί µε τους 

πατέρες και τα βρέφη παρέµεναν σταθεροί στο χώρο (Ν=26). Το µητρικό 

γέλιο καταγράφηκε µε την ίδια συχνότητα (Ν=12) στις περιπτώσεις, όπου οι 

µητέρες κινούνταν µαζί µε τους πατέρες και τα βρέφη ή στις περιπτώσεις 

εκείνες στις οποίες οι µητέρες κινούνταν µαζί µε τα βρέφη, αλλά οι πατέρες 

έµεναν σταθεροί στο χώρο. Το µητρικό γέλιο στους υπόλοιπους τύπους 

κίνησης-σταθερότητας στο χώρο παρατηρήθηκε σε χαµηλότερες συχνότητες 

(βλ Γράφηµα 41). Οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές (χ2=24,07, df=5, 

p=0,0005). 
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Γράφηµα 41. Κατανοµή σχετικής συχνότητας του µητρικού γέλιου κατά 
τους τύπους κίνησης-σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ. 
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Το πατρικό γέλιο παρατηρήθηκε εξίσου (Ν=15) στις περιπτώσεις της 

τριαδικής κίνησης και της τριαδικής σταθερότητας στο χώρο. Αρκετά συχνά οι 

πατέρες γέλασαν στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι έµεναν σταθεροί στο χώρο, 

ενώ οι µητέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε κίνηση (Ν=8). Στους υπόλοιπους 

τύπους κίνησης-σταθερότητας της τριάδας στο χώρο, το πατρικό γέλιο 

καταγράφηκε σε χαµηλότερες συχνότητες (βλ. Γράφηµα 42). Οι διαφορές 

είναι στατιστικώς σηµαντικές (χ2=19,60, df=5, p=0,001). 
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Γράφηµα 42. Κατανοµή σχετικής συχνότητας του πατρικού γέλιου κατά 
τους τύπους κίνησης-σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ. 
 

 

Τα βρέφη γέλασαν περισσότερο (Ν=22) στις περιπτώσεις της 

τριαδικής κίνησης. Αρκετά συχνά, επίσης, τα βρέφη γέλασαν στην  

περίπτωση όπου κινούνταν µε τις µητέρες, ενώ οι πατέρες ήταν σταθεροί στο 

χώρο (Ν=16) και στις περιπτώσεις όπου και οι τρεις σύντροφοι παρέµεναν 

στο χώρο σταθεροί (Ν=15). Στους υπόλοιπους τύπους κίνησης-σταθερότητας 

της τριάδας στο χώρο, το βρεφικό γέλιο καταγράφηκε σε χαµηλότερες 

συχνότητες (βλ. Γράφηµα 43). Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές 

(χ2=28,69, df=6, p=0,0005). 
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Γράφηµα 43. Κατανοµή σχετικής συχνότητας του βρεφικού γέλιου κατά 
τους τύπους κίνησης-σταθερότητας στα τριαδικά ΠΕ. 
 

 

 

5.7. Γέλιο και τύποι σωµατικής εγγύτητας 
 

i. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

Οι µητέρες γέλασαν περισσότερο (Ν=11) στις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου από τα βρέφη και 

στις περιπτώσεις όπου ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη (Ν=8). Στις περιπτώσεις 

όπου οι µητέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός 

µέτρου µεταξύ τους, το µητρικό γέλιο καταγράφηκε µόλις 1 φορά. Οι διαφορές 

είναι στατιστικώς σηµαντικές  (χ2=7,90, df=2, p=0,019). 

Τα βρέφη γέλασαν µε την ίδια συχνότητα σχεδόν στις περιπτώσεις του 

εναγκαλισµού τους µε τις µητέρες (Ν=17) και της µικρότερης του ενός µέτρου 

εγγύτητας µε αυτές (Ν=16). Το βρεφικό γέλιο παρατηρήθηκε ελάχιστα, όταν οι 

µητέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός µέτρου 

µεταξύ τους (Ν=2). Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές  (χ2=12,05, 

df=2, p=0,002). 
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ii. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

Όπως έδειξε η ανάλυση µε τη δοκιµασία Monte Carlo, το πατρικό γέλιο 

δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά τους τύπους της 

σωµατικής εγγύτητας µεταξύ πατέρων και βρεφών (p=0,87). 

Το βρεφικό γέλιο καταγράφηκε αποκλειστικά στις περιπτώσεις είτε της 

αγκαλιάς πατέρων-βρεφών (Ν=4), είτε της µικρότερης του ενός µέτρου 

εγγύτητας µεταξύ τους (Ν=6). Οι διαφορές στην κατανοµή του βρεφικού 

γέλιου κατά τους παραπάνω τύπους εγγύτητας δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές  (χ2=0,40, df=1, p=0,52). 

iii. Τριαδικά ΠΕ 

Οι περισσότερες περιπτώσεις του µητρικού γέλιου καταγράφηκαν όταν 

η τριάδα βρισκόταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου ( Ν=28) και όταν 

οι µητέρες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη και οι πατέρες βρίσκονταν σε εγγύτητα 

µικρότερη του ενός µέτρου από αυτές (Ν=21). Το µητρικό γέλιο ήταν, επίσης, 

συχνό (Ν=10) στην περίπτωση της αγκαλιάς πατέρων-βρεφών σε συνδυασµό 

µε τη µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα των µητέρων. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων το µητρικό γέλιο 

σηµείωσε πολύ χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές  (χ2=100,25, df=8, p=0,0005) (βλ. Πιν.20). 

Οι πατέρες γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι ήταν 

αγκαλιά µε τα βρέφη, ενώ οι µητέρες βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του 

ενός µέτρου από αυτούς (Ν=21). Το πατρικό γέλιο καταγράφηκε αρκετά 

συχνά και στις περιπτώσεις της τριαδικής µικρότερης του ενός µέτρου 

εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων (Ν=14). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων το πατρικό γέλιο σηµείωσε 

πολύ χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές  

(χ2=72,76, df=8, p=0,0005) (βλ. Πιν.20). 

Τα βρέφη γέλασαν περισσότερο, όταν βρίσκονταν και µε τους δύο 

γονείς τους σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου (Ν=22) και όταν ήταν 

αγκαλιά µε τους πατέρες (Ν=21) ή µε τις µητέρες (Ν=19). Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων το βρεφικό γέλιο 
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σηµείωσε πολύ χαµηλότερες συχνότητες. Οι διαφορές είναι στατιστικώς 

σηµαντικές  (χ2=68,68, df=7, p=0,0005) (βλ. Πιν.20). 

 
Τύποι  Σωµατικής Εγγύτητας Μητρικό 

Γέλιο 

Πατρικό 

Γέλιο 

Βρεφικό 

Γέλιο 

 Ν       % Ν         % Ν         % 

Μ-Β αγκαλιά, Π σε εγγύτητα < 1µέτρου 21       29,6 5           10 19         25,3 

Μ-Β αγκαλιά, Π σε απόσταση > 1µέτρου 2           2,8 1             2 7             9,3 

Μ-Β σε εγγύτητα <1µέτρου, Π σε απόσταση 

>1 µέτρου 

 

2           2,8 

 

2              4 

 

1             1,3 

Π-Β αγκαλιά, Μ σε εγγύτητα < 1µέτρου 10       14,1 21            42 21           28 

Π-Β αγκαλιά, Μ σε απόσταση > 1µέτρου 2           2,8 2              4 1              1,3 

Π-Β σε εγγύτητα <1µέτρου, Μ σε απόσταση > 

1 µέτρου 

 

3           4,2 

 

3               6 

 

 

Μ-Π-Β σε εγγύτητα < 1µέτρου 28       39,4 14           28 22           29,3 

Μ-Π-Β σε απόσταση > 1µέτρου 1           1,4 1               2  

Μ-Π-Β αγκαλιά 2           2,8 1               2 3             4 

Μ-Π αγκαλιά, Β σε απόσταση > 1µέτρου   1             1,3 

 Μ-Π σε εγγύτητα <1µέτρου, Β σε απόσταση 

> 1 µέτρου 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 71        100  50          100 75        100 

Πιν. 20. Κατανοµή απόλυτης και σχετικής συχνότητας του µητρικού, πατρικού 
και βρεφικού γέλιου κατά τους τύπους της τριαδικής σωµατικής εγγύτητας. 
 
 

Περίληψη 
Οι µητέρες και τα βρέφη, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-

βρεφών αλλά και των τριαδικών ΠΕ, γέλασαν, σε στατιστικώς σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό, όταν τα παιχνίδια που αναλάµβαναν δεν είχαν 

αντικείµενα. . Το βρεφικό γέλιο, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-

βρεφών, εκδηλώθηκε αποκλειστικά, όταν τα παιχνίδια δεν περιλάµβαναν 

αντικείµενα. Το πατρικό γέλιο, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-

βρεφών, δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά τον τύπο 

των παιχνιδιών. Στα τριαδικά ΠΕ, ωστόσο, οι πατέρες, όπως και οι υπόλοιποι 

δύο σύντροφοι, γέλασαν σε στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό, όταν 

τα παιχνίδια που έπαιζαν δεν περιλάµβαναν αντικείµενα. 

Στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι µητέρες γέλασαν 

κυρίως στις περιπτώσεις της δυαδικής σταθερότητας στο χώρο και σε αυτές 
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της δυαδικής κίνησης. Τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου κινούνταν µαζί µε τις µητέρες. Το πατρικό και το βρεφικό γέλιο, 

στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών, δεν παρουσίασε 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά τους τύπους κίνησης-σταθερότητας 

στο χώρο. 

Στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, το µητρικό γέλιο καταγράφηκε 

περισσότερο στις περιπτώσεις όπου η τριάδα έµενε σταθερή στο χώρο. Το 

πατρικό γέλιο καταγράφηκε εξίσου στις περιπτώσεις της τριαδικής κίνησης 

και της τριαδικής σταθερότητας στο χώρο. Τα βρέφη γέλασαν περισσότερο, 

όταν κινούνταν µαζί µε τους πατέρες και τις µητέρες. Ακολούθησαν σε 

συχνότητα οι περιπτώσεις όπου είτε τα βρέφη κινούνταν µαζί µε τις µητέρες, 

είτε η τριάδα έµενε σταθερή στο χώρο.  

Στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, το µητρικό και το 

βρεφικό γέλιο παρατηρήθηκε κυρίως στις περιπτώσεις της µικρότερης του 

ενός µέτρου εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων και σε αυτές του εναγκαλισµού 

τους. Το πατρικό και το βρεφικό γέλιο δεν παρουσίασε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά τους τύπους της σωµατικής εγγύτητας στα δυαδικά 

ΠΕ πατέρων-βρεφών.  

Στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ, οι µητέρες γέλασαν περισσότερες 

φορές, όταν και οι τρεις σύντροφοι βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του 

ενός µέτρου ή όταν οι ίδιες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη. Οι πατέρες γέλασαν 

κυρίως στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη ή 

βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου µε τους υπόλοιπους δύο 

συντρόφους. Τέλος, τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις όπου 

είτε βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου µε τους γονείς τους, 

είτε ήταν αγκαλιά µε καθέναν από αυτούς. 
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Σύνοψη των αποτελεσµάτων 
Η σύνοψη των αποτελεσµάτων γίνεται κατά µεταβλητή (περιγραφικά 

και σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και τον τύπο της αλληλεπίδρασης) στα 

δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ. Ακολούθως, συνοψίζονται τα αποτελέσµατα 

που αφορούν στην κατανοµή συχνότητας του γέλιου των συντρόφων κατά το 

είδος των παιχνιδιών, την κίνηση-σταθερότητά τους στο χώρο και τους 

τύπους της σωµατικής τους εγγύτητας. 

 

-Εισαγωγή των παιχνιδιών: 

Στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ, οι γονείς ήταν εκείνοι που, κατά 

πλειοψηφία, εισήγαγαν την παιγνιώδη δραστηριότητα κάθε επεισοδίου.  

- Σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συντρόφων: 

Ο συχνότερος τύπος σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων, 

στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών και στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών ήταν 

η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα και η αγκαλιά γονέα και βρέφους. Στα 

τριαδικά ΠΕ, ο συχνότερος τύπος σωµατικής εγγύτητας ήταν, επίσης, η 

µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ µητέρων-πατέρων-βρεφών και η 

αγκαλιά του ενός γονέα µε το βρέφος σε συνδυασµό µε τη µικρότερη του ενός 

µέτρου εγγύτητα του άλλου γονέα.  

Στα δυαδικά ΠΕ δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στους 

τύπους σωµατικής εγγύτητας µεταξύ γονέων-βρεφών κατά φύλο. Στα τριαδικά 

ΠΕ, η τριαδική µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα παρατηρήθηκε 

περισσότερο µε τα αγόρια απ� ό,τι µε τα κορίτσια.  

Η αγκαλιά γονέων-βρεφών, στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ είχε 

φθίνουσα πορεία στο χρόνο. Η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα µεταξύ 

των συντρόφων διαφοροποιήθηκε κατά ηλικία στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-

βρεφών (αύξουσα πορεία) και στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών (συνεχείς 

αυξοµειώσεις). Αντίθετα, στα τριαδικά ΠΕ παρατηρήθηκε µε την ίδια περίπου 

συχνότητα στο χρόνο της µελέτης.  

-Είδη παιχνιδιών: 

Στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ τα παιχνίδια που παρατηρήθηκαν 

περισσότερο ήταν εκείνα που δεν περιλάµβαναν αντικείµενα.  



 337

Η ανάληψη των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα και µε αντικείµενα 

συνολικά δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές κατά φύλο.  

Στο σύνολο των ΠΕ (δυαδικών και τριαδικών), αλλά και ειδικά στα 

τριαδικά ΠΕ η πορεία των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα στο χρόνο ήταν 

καθοδική. Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών και πατέρων-βρεφών δε 

βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην ανάληψη των παιχνιδιών χωρίς 

αντικείµενα κατά ηλικία.  

Στο σύνολο των ΠΕ (δυαδικών και τριαδικών), τα παιχνίδια µε 

αντικείµενα παρουσίασαν αύξουσα πορεία έως τον 9ο µήνα και σταθερή 

πορεία από τον 9ο έως τον 12ο µήνα. Ειδικότερα, στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-

βρεφών και πατέρων-βρεφών δε βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην 

ανάληψη των παιχνιδιών µε αντικείµενα κατά ηλικία. Αντίθετα, στα τριαδικά 

ΠΕ, τα παιχνίδια µε αντικείµενα παρατηρήθηκαν στο χρόνο µε συνεχείς 

αυξοµειώσεις.  

Οι γονείς και τα βρέφη, είτε αλληλεπιδρούσαν σε δυάδες, είτε σε 

τριάδες, έπαιξαν στον ίδιο περίπου βαθµό µε αντικείµενα ή χωρίς. 

-Επικοινωνιακές συµπεριφορές µητέρων-πατέρων-βρεφών: 

Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι συχνότερες µητρικές 

επικοινωνιακές  συµπεριφορές ήταν το γέλιο και οι συνδυασµοί: 

φωνοποίησης και γέλιου, φωνοποίησης και χαµόγελου, φωνοποίησης γέλιου 

και βλεµµατικής επαφής. Οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές  

συµπεριφορές ήταν το γέλιο, το χαµόγελο και οι συνδυασµοί: φωνοποίησης 

και γέλιου, γέλιου και βλεµµατικής επαφής. ∆ε βρέθηκαν διαφορές στην 

εκδήλωση των βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών κατά φύλο. Από τις 

µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, ο συνδυασµός φωνοποίησης και 

χαµόγελου παρατηρήθηκε περισσότερο στα ΠΕ µε τα κορίτσια. ∆ε βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωση των βρεφικών και των µητρικών 

επικοινωνιακών συµπεριφορών κατά ηλικία. 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι συχνότερες πατρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν το γέλιο και ο συνδυασµός  φωνοποίησης 

γέλιου και βλεµµατικής επαφής. Οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές  

συµπεριφορές ήταν το γέλιο και οι συνδυασµοί: φωνοποίησης και γέλιου, 

γέλιου και βλεµµατικής επαφής. ∆ε βρέθηκαν διαφορές στην εκδήλωση των 
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πατρικών και των βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών κατά φύλο. 

Επίσης, δε βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωση των βρεφικών και 

των πατρικών επικοινωνιακών συµπεριφορών κατά ηλικία. 

Στα τριαδικά ΠΕ, οι συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές 

ήταν το γέλιο και οι συνδυασµοί: φωνοποίησης και γέλιου, φωνοποίησης 

γέλιου και βλεµµατικής επαφής. Από αυτές, ο συνδυασµός φωνοποίησης και 

γέλιου εκδηλώθηκε περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια. Ο συνδυασµός 

φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής διαφοροποιήθηκε σηµαντικά 

ως προς την εκδήλωσή του στο χρόνο (φθίνουσα πορεία). 

Στα τριαδικά ΠΕ, οι συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές ήταν η φωνοποίηση, το γέλιο, το χαµόγελο και ο συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου. Από αυτές διαφοροποιήθηκε  κατά φύλο, η 

φωνοποίηση που εκδηλώθηκε περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια.  Η 

φωνοποίηση και ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου παρουσίασαν 

σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους στο χρόνο, σηµειώνοντας 

και οι δύο φθίνουσα πορεία. 

Στα τριαδικά ΠΕ, οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές ήταν το γέλιο, το χαµόγελο και οι συνδυασµοί: φωνοποίησης 

και γέλιου, γέλιου και βλεµµατικής επαφής. Τα αγόρια χαµογέλασαν και 

γέλασαν περισσότερες φορές από τα κορίτσια. Το βρεφικό γέλιο και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές ως 

προς την εκδήλωσή τους στο χρόνο, σηµειώνοντας και οι δύο φθίνουσα 

πορεία. 

Και οι τρεις σύντροφοι γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια των 

τριαδικών ΠΕ απ� ό,τι των δυαδικών. Ο συνδυασµός πατρικής φωνοποίησης 

και γέλιου παρατηρήθηκε, επίσης, περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ απ� ό,τι στα 

δυαδικά ΠΕ. Ο συνδυασµός βρεφικού γέλιου και βλεµµατικής επαφής ήταν 

συχνότερος στα τριαδικά ΠΕ απ� ό,τι στα δυαδικά ΠΕ. Αντίθετα, ο 

συνδυασµός βρεφικής φωνοποίησης και γέλιου ήταν συχνότερος στα δυαδικά 

ΠΕ µητέρων-βρεφών απ� ό,τι στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών και στα 

τριαδικά ΠΕ. 

-Γονεϊκά λεκτικά σχόλια: 
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων, στα δυαδικά και στα τριαδικά 

ΠΕ, οι γονείς έκαναν λεκτικά σχόλια και µάλιστα σχόλια περιγραφής της 

τρέχουσας δράσης και πρόσκλησης σε µια δραστηριότητα. Οι µητέρες και οι 

πατέρες, στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ, έκαναν στον ίδιο περίπου βαθµό 

λεκτικά σχόλια προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια όλων των ηλικιών.  

Στα τριαδικά ΠΕ, οι πατέρες απευθύνθηκαν λεκτικά προς τα αγόρια 

περισσότερο απ� ό,τι προς τα κορίτσια, ενώ οι µητέρες απευθύνθηκαν λεκτικά 

προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια στον ίδιο περίπου βαθµό. Η πορεία των 

µητρικών λεκτικών σχολίων προς τα βρέφη ήταν φθίνουσα στο χρόνο. Τα 

πατρικά λεκτικά σχόλια δε διαφοροποιήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό στο χρόνο 

της µελέτης. 

Οι µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη, όταν 

έπαιζαν µε αυτά σε δυάδες απ� ό,τι σε τριάδες. Αντίθετα, η κατανοµή των 

πατρικών λεκτικών σχολίων προς τα βρέφη δεν παρουσίασε σηµαντικές 

διαφορές κατά τον τύπο της αλληλεπίδρασης. 

-Κίνηση-σταθερότητα των συντρόφων στο χώρο: 

Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι µητέρες και τα βρέφη είτε από 

κοινού έµεναν σταθεροί, είτε από κοινού βρίσκονταν σε κίνηση. Οι τύποι 

κίνησης-σταθερότητας µητέρων-βρεφών δεν παρουσίασαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές κατά φύλο και κατά ηλικία. 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι πατέρες και τα βρέφη, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, βρίσκονταν σε κίνηση. Οι τύποι κίνησης-

σταθερότητας πατέρων-βρεφών δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά φύλο. Από αυτούς, η σταθερότητα πατέρων-βρεφών 

διαφοροποιήθηκε σηµαντικά στο χρόνο: σηµείωσε στο χρόνο σταθερή πορεία 

(µε σηµείο κορύφωσης τον 10ο µήνα). 

Στα τριαδικά ΠΕ, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι σύντροφοι 

έµεναν στο χώρο σταθεροί. Οι τύποι κίνησης-σταθερότητας στην τριάδα δε 

διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά κατά φύλο. Η τριαδική κίνηση σηµείωσε στο 

χρόνο φθίνουσα πορεία, ενώ η σταθερότητα των τριών συντρόφων στο χώρο 

έλαβε τη µορφή ανεστραµµένου U. 

-Κατεύθυνση λεκτικών σχολίων: 
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι γονείς µιλούσαν µεταξύ τους 

σε πολλαπλές εναλλαγές σειράς, απαντώντας, δηλαδή, ο ένας στο σχόλιο του 

άλλου. Αρκετά συχνά, επίσης, οι µητέρες µιλούσαν αποκλειστικά προς τα 

βρέφη ή και οι δύο γονείς έκαναν σχόλια προς τα βρέφη, ο καθένας 

ξεχωριστά και χωρίς να µιλούν ο ένας στον άλλον.  

 

 

-Συµµετοχική δράση: 

Οι συχνότεροι τύποι συµµετοχικής δράσης ήταν: το από κοινού 

τριαδικό παιχνίδι και η δυαδική δράση µεταξύ του ενός γονέα και του 

βρέφους, µε τον άλλο γονέα σε ρόλο παρατηρητή. Ο ρόλος του παρατηρητή 

από τις µητέρες, αλλά και από τους πατέρες υιοθετήθηκε περισσότερο στα 

ΠΕ µε τα αγόρια. Το   από   κοινού  τριαδικό παιχνίδι δεν παρουσίασε 

σηµαντικές διαφορές κατά φύλο και σηµείωσε στο χρόνο φθίνουσα πορεία). 

Το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών, µε τους πατέρες ως παρατηρητές, 

παρουσίασε, επίσης, πτωτικές τάσεις στο χρόνο.  Το δυαδικό παιχνίδι 

πατέρων-βρεφών, µε τις µητέρες ως παρατηρήτριες, δεν παρουσίασε 

σηµαντικές διαφορές στο χρόνο της µελέτης. 

-Παρέµβαση και αποτέλεσµα παρέµβασης: 

Η παρέµβαση έγινε στον ίδιο περίπου βαθµό από τις µητέρες και από 

τους πατέρες και, επιπλέον,  είχε το ίδιο περίπου αποτέλεσµα (διατήρηση της 

τρέχουσας δυαδικής δράσης). Παρατηρήθηκε περισσότερο στη διάρκεια των 

ΠΕ µε τα αγόρια απ΄ό,τι µε τα κορίτσια. Η µητρική παρέµβαση παρατηρήθηκε 

έως τον 10ο βρεφικό µήνα, ενώ η πατρική παρέµβαση σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου της µελέτης.  

-Χρονική διάρκεια των ΠΕ: 

Η µέση διάρκεια των ΠΕ µητέρων-βρεφών ήταν 32,05��, των ΠΕ 

πατέρων-βρεφών ήταν 30,56�� και των τριαδικών ΠΕ ήταν 32,47��. ∆ε 

βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές κατά το φύλο του βρέφους και κατά τον τύπο 

της αλληλεπίδρασης. Αναφορικά µε την ηλικία του βρέφους, βρέθηκε ότι τα 

ΠΕ στη διάρκεια του 12ου µήνα ήταν µεγαλύτερης διάρκειας απ΄, ό,τι στη 

διάρκεια του 7ου µήνα. 
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-Συναισθηµατική κατάσταση µητέρων, πατέρων, βρεφών πριν, κατά και 

µετά τα ΠΕ: 

Το συναίσθηµα που επικράτησε και στους τρεις συντρόφους πριν και 

µετά τα δυαδικά, αλλά και τα τριαδικά ΠΕ ήταν αυτό του ενδιαφέροντος. Στη 

διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ, το επικρατέστερο συναίσθηµα 

και των τριών συντρόφων ήταν η ευχαρίστηση. 

-Γέλιο και είδη παιχνιδιών: 

Στη διάρκεια των τριαδικών και των δυαδικών ΠΕ, οι µητέρες και τα 

βρέφη γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια παιχνιδιών που δεν περιλάµβαναν 

αντικείµενα. Οι πατέρες, επίσης, γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια των 

τριαδικών παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα. Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, 

οι πατέρες γέλασαν στον ίδιο περίπου βαθµό, είτε έπαιζαν µε αντικείµενα, είτε 

χωρίς αντικείµενα. 

-Γέλιο και τύποι κίνησης-σταθερότητας των συντρόφων στο χώρο: 

Στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι µητέρες γέλασαν 

περισσότερο, όταν µαζί µε το βρέφος έµεναν σταθεροί στο χώρο. Τα βρέφη, 

αντίθετα, γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια της δυαδικής τους κίνησης µε τη 

µητέρα.  

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, το πατρικό και το βρεφικό γέλιο 

καταγράφηκε στον ίδιο περίπου βαθµό, είτε οι σύντροφοι κινούνταν, είτε 

έµεναν σταθεροί στο χώρο. 

Στα τριαδικά ΠΕ, το µητρικό γέλιο παρατηρήθηκε µε µεγαλύτερη 

συχνότητα στις περιπτώσεις όπου οι τρεις σύντροφοι έµεναν σταθεροί στο 

χώρο. Το πατρικό γέλιο εκδηλώθηκε περισσότερο στις περιπτώσεις της 

τριαδικής κίνησης και σε αυτές της τριαδικής σταθερότητας στο χώρο. Το 

βρεφικό γέλιο ήταν συχνότερο στις περιπτώσεις της τριαδικής κίνησης και σε 

αυτές της δυαδικής κίνησης µητέρων-βρεφών και της τριαδικής σταθερότητας 

στο χώρο. 

-Γέλιο και τύποι σωµατικής εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων:  

Το µητρικό και το βρεφικό γέλιο, στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, 

καταγράφηκε, κυρίως, στις περιπτώσεις της µικρότερης του ενός µέτρου 

εγγύτητας µεταξύ τους ή στις περιπτώσεις του εναγκαλισµού τους. 
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Το πατρικό και το βρεφικό γέλιο, στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, δε 

διαφοροποιήθηκε σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό στους παρατηρούµενους 

τύπους σωµατικής εγγύτητας. 

Στα τριαδικά ΠΕ, οι µητέρες και οι πατέρες γέλασαν περισσότερο στις 

περιπτώσεις, όπου, είτε ήταν οι ίδιοι αγκαλιά µε τα βρέφη, είτε η τριάδα 

βρισκόταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου. Τα βρέφη, επίσης, 

γέλασαν περισσότερο στη διάρκεια της τριαδικής µικρότερης του ενός µέτρου 

σωµατικής εγγύτητας και στις περιπτώσεις που ήταν αγκαλιά µε έναν από 

τους γονείς, ενώ ο άλλος βρισκόταν σε µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα 

µε αυτούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
Συζήτηση και ερµηνεία των ευρηµάτων 
       
 Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζουµε τα ευρήµατα που αφορούν στην 

περιγραφή των χαρούµενων, παιγνιωδών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

γονέων και των βρεφών, σε δυαδικά και σε τριαδικά πλαίσια, κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου εξάµηνου του πρώτου χρόνου. Στη συνέχεια προχωρούµε στον 

έλεγχο των υποθέσεών µας αναφορικά µε: 1) την επίδραση του τύπου της 

αλληλεπίδρασης, 2) την επίδραση του φύλου, 3) την επίδραση της ηλικίας και 

4) τις διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας του γέλιου των συντρόφων 

κατά τον τύπο των παιχνιδιών, τους τύπους της σωµατικής τους εγγύτητας 

και την κίνηση / σταθερότητά τους στον χώρο. Ακολουθεί η συζήτηση και η 

ερµηνεία των ευρηµάτων µας. Το κεφάλαιο αυτό τελειώνει µε τις προτάσεις 

µας για τα σηµεία εκείνα που κρίνουµε ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. 

 
6.1. Περιγραφή του δυαδικού και του τριαδικού παιχνιδιού  
 Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα επιµέρους στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν, στο δείγµα µας, τα δυαδικά παιγνιώδη επεισόδια µητέρων -

βρεφών (Ν=180, 34,2%) και πατέρων-βρεφών (Ν=51, 9,7%) καθώς και τα 

τριαδικά παιγνιώδη επεισόδια µητέρων-πατέρων-βρεφών (Ν=296, 56,2%).  

 6.1.1. ∆υαδικά ΠΕ 

 Στη διάρκεια ενός "τυπικού", µέσου επεισοδίου δυαδικής παιγνιώδους 

αλληλεπίδρασης µητέρων-βρεφών (µ.ο. διάρκειας: 32,05'') και πατέρων-

βρεφών (µ.ο. διάρκειας: 30,56''), οι µητέρες (94,5%) και οι πατέρες (84,3%) 

ήταν εκείνοι που εισήγαγαν περισσότερες φορές απ' ό,τι τα βρέφη τα 

τρέχοντα παιχνίδια κάθε επεισοδίου, παιχνίδια που τις περισσότερες φορές 

δεν περιλάµβαναν αντικείµενα (στο 73,3% κατά τα ΠΕ µητέρων-βρεφών και 

στο 62,7% κατά τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών).  

 Οι µητέρες µε τα βρέφη και οι πατέρες µε τα βρέφη, στη διάρκεια των 

περισσότερων παιχνιδιών τους, βρίσκονταν σε κοντινή (µικρότερη του ενός 

µέτρου) απόσταση ο ένας από τον άλλον  (στο 55% κατά τα ΠΕ µητέρων-
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βρεφών και στο 47,1% κατά τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών) ή αγκαλιά (στο 

38,9% κατά τα ΠΕ µητέρων-βρεφών και στο 45,1% κατά τα δυαδικά ΠΕ 

πατέρων-βρεφών).  

  Και οι µητέρες (67,8%) και οι πατέρες (56,9%), στη διάρκεια των 

δυαδικών τους παιχνιδιών µε τα βρέφη, έκαναν, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, λεκτικά σχόλια προς το βρέφος, σχόλια µε τα οποία 

περιέγραφαν, κυρίως, το παιχνίδι ή προσκαλούσαν το βρέφος σε µια 

δραστηριότητα.  

 Οι µητέρες και  οι πατέρες εκδήλωναν µε µεγαλύτερη συχνότητα τις 

εξής επικοινωνιακές συµπεριφορές: συνδυασµό φωνοποίησης και γέλιου, 

γέλιο και συνδυασµό φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το 

βρέφος. Τα βρέφη στη διάρκεια των παιχνιδιών µε τις µητέρες και στη 

διάρκεια των παιχνιδιών µε τους πατέρες εκδήλωναν µε µεγαλύτερη 

συχνότητα τις εξής επικοινωνιακές συµπεριφορές: συνδυασµό φωνοποίησης 

και γέλιου, γέλιο, συνδυασµό γέλιου και βλεµµατικής επαφή µε τον γονέα και 

χαµόγελο.  

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι µητέρες και τα βρέφη έµεναν 

σταθεροί στον χώρο (41,7%), ενώ, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι 

πατέρες και τα βρέφη βρίσκονταν σε κίνηση (43,1%).  

 Πριν την έναρξη των δυαδικών ΠΕ των βρεφών µε καθέναν από τους 

δύο γονείς, και στους τρεις συντρόφους επικράτησε το συναίσθηµα του 

ενδιαφέροντος (η ευχαρίστηση και η χαρά εκδηλώθηκαν σε χαµηλότερες 

συχνότητες). Κατά τη διάρκεια των ΠΕ, και στους τρεις συντρόφους 

επικράτησε το συναίσθηµα της ευχαρίστησης (το ενδιαφέρον µειώθηκε σε 

συχνότητα, ενώ η χαρά αυξήθηκε). Μετά τα ΠΕ, και στους τρεις συντρόφους 

επικράτησε και πάλι το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (η ευχαρίστηση και η 

χαρά εκδηλώθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες). 

 

 6.1.2. Τριαδικά ΠΕ 

 Στη διάρκεια ενός "τυπικού", µέσου επεισοδίου τριαδικής παιγνιώδους 

αλληλεπίδρασης µεταξύ γονέων-βρεφών (µ.ο. διάρκειας: 32,47''), οι µητέρες 

(43,6%) και οι πατέρες (42,6%), στις περισσότερες των περιπτώσεων και µε 

την ίδια περίπου συχνότητα, ήταν εκείνοι που εισήγαγαν τα τρέχοντα 
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παιχνίδια κάθε επεισοδίου, παιχνίδια που, όπως και στις δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν περιλάµβαναν 

αντικείµενα (76%).  

 Στη διάρκεια των παιχνιδιών τους, οι τρεις σύντροφοι βρίσκονταν σε 

κοντινή (µικρότερη του ενός µέτρου) απόσταση ο ένας από τον άλλο (32,4%). 

Ακολούθησαν σε συχνότητα οι περιπτώσεις όπου οι πατέρες ήταν αγκαλιά µε 

τα βρέφη (24,3%), ενώ οι µητέρες βρίσκονταν δίπλα τους (δηλαδή, σε 

απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από αυτούς). Λιγότερο συχνά οι 

µητέρες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη (19,6%), ενώ οι πατέρες βρίσκονταν δίπλα 

τους (δηλαδή, σε απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από αυτούς). 

 Στα περισσότερα από τα τριαδικά ΠΕ, οι µητέρες (62,8%) και οι 

πατέρες (48%) έκαναν λεκτικά σχόλια - περιγραφής του τρέχοντος παιχνιδιού 

ή πρόσκλησης σε µια δραστηριότητα - µε τα οποία απευθύνονταν, κυρίως, ο 

ένας στον άλλον, σε πολλαπλές εναλλαγές σειράς. 

 Οι συχνότερες µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν, όπως και 

στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι εξής: γέλιο, συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου και συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος. Οι συχνότερες πατρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές ήταν οι εξής: γέλιο, χαµόγελο, συνδυασµός φωνοποίησης και 

γέλιου και φωνοποίηση. Οι συχνότερες βρεφικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές ήταν, όπως και στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µητέρων-

βρεφών και πατέρων-βρεφών, οι εξής: γέλιο, συνδυασµός γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε τον ένα ή και τους δύο γονείς, συνδυασµός 

φωνοποίησης και γέλιου και χαµόγελο. 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι γονείς και τα βρέφη έπαιζαν 

παραµένοντας σταθεροί στον χώρο (40,2%) και έχοντας και οι τρεις ενεργό 

ρόλο στα τρέχοντα παιχνίδια (49%). Συχνές ήταν, επίσης, οι περιπτώσεις 

όπου οι πατέρες παρατηρούσαν το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών 

(20,6%) ή οι µητέρες παρατηρούσαν το δυαδικό παιχνίδι πατέρων-βρεφών 

(18,2%). 

 Πριν την έναρξη των τριαδικών ΠΕ, και στους τρεις συντρόφους, 

επικράτησε το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (η ευχαρίστηση και η χαρά 

εκδηλώθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες). Κατά τη διάρκεια των ΠΕ, και 
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στους τρεις συντρόφους, επικράτησε το συναίσθηµα της ευχαρίστησης (το 

ενδιαφέρον µειώθηκε σε συχνότητα, ενώ η χαρά αυξήθηκε). Μετά τα ΠΕ, και 

στους τρεις συντρόφους, επικράτησε το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος (η 

ευχαρίστηση και η χαρά εκδηλώθηκαν σε χαµηλότερες συχνότητες). 

 

6.2. Έλεγχος υποθέσεων 
 
 6.2.1. Τύπος αλληλεπίδρασης 
 Παρακάτω αναφερόµαστε στις οµοιότητες και στις διαφορές που 

παρουσιάζονται µεταξύ των επιµέρους χαρακτηριστικών των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών και των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές που βρέθηκαν µεταξύ των 

δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών και των τριαδικών ΠΕ και µεταξύ των 

δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών και των τριαδικών ΠΕ. 
  

 6.2.1.1. Σύγκριση δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών και ΠΕ πατέρων-

βρεφών 

 Η σύγκριση που γίνεται είναι αδρή, γιατί βασίζεται στα στοιχεία που 

προκύπτουν από την απλή περιγραφή του δυαδικού παιχνιδιού των µητέρων 

µε τα βρέφη και των πατέρων µε τα βρέφη και, επιπλέον, γιατί η συχνότητα 

των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών (Ν=51) είναι κατά πολύ χαµηλότερη 

αυτής των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών (Ν=180). 

 Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας, αναµέναµε ότι θα βρεθούν διαφορές 

µεταξύ των χαρακτηριστικών του δυαδικού παιχνιδιού των µητέρων και των 

βρεφών και αυτών του δυαδικού παιχνιδιού των πατέρων και των βρεφών. 

Ειδικότερα, υποθέσαµε ότι (βλ. κεφ. 4, υποκεφ. 4.1): 

 Α. Τύποι παιχνιδιών: 

 - οι µητέρες θα παίζουν µε τα βρέφη παιχνίδια  µε αντικείµενα και 
 συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα, µε µεγαλύτερη 
 συχνότητα απ' ό,τι οι πατέρες. 
 
 Τα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα παρατηρήθηκαν, στο δείγµα µας, 

περισσότερο απ' ό,τι τα παιχνίδια µε αντικείµενα και στις δυάδες µητέρων-

βρεφών (73,3%) και στις δυάδες πατέρων-βρεφών (62,7%). Οι δυάδες 
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πατέρων-βρεφών, ωστόσο, έπαιξαν µε αντικείµενα σε υψηλότερη σχετική 

συχνότητα (37,3%) απ' ό,τι οι δυάδες µητέρων-βρεφών (26,7%).  

Τα συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα παρατηρήθηκαν µε την ίδια σχετική 

συχνότητα (25,8%) τόσο στις δυάδες µητέρων-βρεφών, όσο και στις δυάδες 

πατέρων-βρεφών. Στις δυάδες µητέρων-βρεφών, τα συµβατικά παιχνίδια 

χωρίς αντικείµενα ήταν ο επικρατέστερος τύπος παιχνιδιού χωρίς αντικείµενα, 

γεγονός που δεν ίσχυσε για τις δυάδες πατέρων-βρεφών. 

 -οι πατέρες θα παίζουν µε τα βρέφη, µε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι 
 οι µητέρες, φυσικά-κινητικά παιχνίδια και θα κάνουν συµβατική χρήση 
 των αντικειµένων, σε λιγότερο βαθµό από τις µητέρες. 
 
Το πέταγµα στον αέρα - ένα κατ' εξοχήν φυσικό / κινητικό παιχνίδι - ήταν ο 

επικρατέστερος σε συχνότητα τύπος παιχνιδιού (34,3%) στις δυάδες 

πατέρων-βρεφών, γεγονός που, όπως είδαµε, δεν ίσχυσε για τις δυάδες  

µητέρων-βρεφών, όπου παρατηρήθηκε στο 12,9% των περιπτώσεων.   

Η συµβατική χρήση των αντικειµένων παρατηρήθηκε µε υψηλότερη 

συχνότητα  στις δυάδες µητέρων-βρεφών (14,5%) απ' ό,τι στις δυάδες 

πατέρων-βρεφών (10,5%). 

 Β. Κίνηση / Σταθερότητα των συντρόφων στο χώρο: 

 -οι πατέρες θα βρίσκονται περισσότερες φορές σε κίνηση µε τα βρέφη 
 απ' ό,τι οι µητέρες µε τα βρέφη. 
 
Η ανάλυση έδειξε ότι στη διάρκεια των παιχνιδιών τους, οι πατέρες και τα 

βρέφη ήταν περισσότερες φορές σε κίνηση (43,1%) απ' ό,τι σταθεροί 

(33,3%). Οι µητέρες και τα βρέφη ήταν σε κίνηση (41,7%) και σταθεροί 

(40,5%) περίπου στην ίδια συχνότητα.  

Γ. Γονεϊκά λεκτικά σχόλια: 

 -οι µητέρες θα κάνουν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη απ' 
 ό,τι οι πατέρες. 
 
Οι µητέρες και οι πατέρες έκαναν λεκτικά σχόλια κατά τη διάρκεια των 

περισσότερων δυαδικών τους ΠΕ µε τα βρέφη. Ωστόσο, οι µητέρες 

σχολίασαν λεκτικά τα παιχνίδια τους σε µεγαλύτερη συχνότητα (67,8%) απ' 

ό,τι οι πατέρες (56,9%). Και στους δύο γονείς επικράτησαν σε συχνότητα οι 

ίδιοι τύποι λεκτικών σχολίων, δηλαδή, τα σχόλια που περιέγραφαν την 

τρέχουσα δράση και τα σχόλια µε τα οποία το βρέφος προσκαλούνταν σε µια 

δραστηριότητα. 
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 ∆. Σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συντρόφων: 

 -οι µητέρες θα αγκαλιάζουν τα βρέφη περισσότερο απ' ό,τι οι πατέρες. 
 
Η αγκαλιά πατέρων-βρεφών παρατηρήθηκε µε υψηλότερη σχετική συχνότητα 

(45,1%) απ' ό,τι η αγκαλιά µητέρων-βρεφών (38,9%).  

 -οι πατέρες θα διατηρούν µικρότερη απόσταση από τα βρέφη απ' ό,τι 
 οι µητέρες. 
 
Οι µητέρες βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου από τα βρέφη 

τους στο 55% των περιπτώσεων, ενώ οι πατέρες, σε µικρότερο βαθµό, 

δηλαδή, στο 47,1%. Επιπλέον, οι µητέρες βρίσκονταν σε απόσταση 

µεγαλύτερη του ενός µέτρου από τα βρέφη στο 6,1% των περιπτώσεων, ενώ 

οι πατέρες, σε µεγαλύτερο βαθµό, δηλαδή, στο 7,8%.  

 Ε. Συχνότητα και χρονική διάρκεια των ΠΕ: 

 -τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών θα είναι περισσότερα στον αριθµό 
 απ' ό,τι τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
 
Τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών (Ν=180) ήταν κατά πολύ περισσότερα από 

τα ΠΕ πατέρων-βρεφών (Ν=51). 

 -τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών θα είναι µεγαλύτερης χρονικής 
 διάρκειας απ' ό,τι τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της διάρκειας των ΠΕ 

µητέρων-βρεφών και αυτής των ΠΕ πατέρων-βρεφών (p=0,701).  

 ΣΤ. Επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων 

Οι επικρατέστερες σε συχνότητα επικοινωνιακές συµπεριφορές των µητέρων 

ήταν οι ίδιες µε τις επικρατέστερες σε συχνότητα επικοινωνιακές 

συµπεριφορές των πατέρων (συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου, γέλιο και 

συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος). 

Επιπλέον, οι επικρατέστερες σε συχνότητα επικοινωνιακές συµπεριφορές 

των βρεφών ήταν οι ίδιες στα δυαδικά ΠΕ µε τις µητέρες και στα δυαδικά ΠΕ 

µε τους πατέρες (συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου, γέλιο, συνδυασµός 

γέλιου και βλεµµατικής επαφή µε τον γονέα και χαµόγελο). 

  

 6.2.1.2. ∆ιαφέρουν οι µητέρες από τους πατέρες ως συµπαίκτες των 
  βρεφών; 
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 Η πρώτη αδρή περιγραφή του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-βρεφών 

και του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-βρεφών µας οδηγεί σε µια αρνητική 

απάντηση στο ερώτηµα του τίτλου του παρόντος υποκεφαλαίου: οι µητέρες 

και οι πατέρες περισσότερο µοιάζουν παρά διαφέρουν, όταν παίζουν µε τα 

βρέφη τους. Ειδικότερα, όπως είδαµε παραπάνω: 

 α) και οι δύο γονείς αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία για την εισαγωγή 

των παιχνιδιών,  

 β) διατηρούν σχεδόν την ίδια απόσταση από τα βρέφη,  

 γ) παίζουν στον ίδιο περίπου χρόνο,  

 δ) τα παιχνίδια τους, πιο συχνά, δεν περιλαµβάνουν παρά 

περιλαµβάνουν αντικείµενα,  

 ε) σχολιάζουν λεκτικά τα περισσότερα από τα τρέχοντα παιχνίδια τους 

και µάλιστα, µε τους ίδιους τύπους σχόλιων,  

 στ) επικοινωνούν την παιγνιώδη διάθεσή τους στα βρέφη, 

εκδηλώνοντας τις ίδιες συµπεριφορές, και  

 ζ) εκδηλώνουν τα ίδια συναισθήµατα πριν, κατά και µετά το παιχνίδι. 

 Τα βρέφη, από την πλευρά τους, είτε παίζουν µε τις µητέρες, είτε µε 

τους πατέρες: 

 α) επικοινωνούν την παιγνιώδη διάθεσή τους, εκδηλώνοντας τις ίδιες 

συµπεριφορές,  και  

 β) εκδηλώνουν τα ίδια συναισθήµατα πριν, κατά και µετά το παιχνίδι.  

 Ωστόσο, µια πιο προσεκτική εξέταση του δυαδικού παιχνιδιού των 

µητέρων και των πατέρων µε τα βρέφη δείχνει ότι η απάντηση είναι πιο 

περίπλοκη.  

 Ειδικότερα, αναφορικά µε το τί παίζουν οι µητέρες και οι πατέρες µε τα 

βρέφη, βρέθηκε ότι: 

  1) σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Crawley & 

Sherrod, 1984 * Power, 1985) και σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι 

πατέρες έπαιζαν µε αντικείµενα µε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι οι µητέρες, 

 2) σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Crawley & 

Sherrod, 1984 * Power, 1985 * Yogman, 1981) και σε συµφωνία µε τις 

υποθέσεις µας, το παιχνίδι που καταγράφηκε µε τη µεγαλύτερη συχνότητα, 
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στις δυάδες πατέρων-βρεφών, είναι ένα φυσικό-κινητικό παιχνίδι χωρίς 

αντικείµενα, συγκεκριµένα, το πέταγµα στον αέρα, 

 3) σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Crawley & 

Sherrod, 1984 * Power, 1985) και σε συµφωνία µε τις υποθέσεις µας, στις 

δυάδες µητέρων-βρεφών, τα παιχνίδια που καταγράφηκαν µε τη µεγαλύτερη 

συχνότητα είναι τα συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα. Επιπλέον, οι 

µητέρες έκαναν συµβατική χρήση των αντικειµένων σε µεγαλύτερο βαθµό απ' 

ό,τι οι πατέρες.  

 Αναφορικά µε το αν και πόσο οι µητέρες και οι πατέρες σχολιάζουν 

λεκτικά  το παιχνίδι τους µε τα βρέφη, βρέθηκε ότι:  

 -σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Weinraub & 

Frankel, 1977 * Power, 1985) και σε συµφωνία µε τις υποθέσεις µας, οι 

µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια από τους πατέρες. Ωστόσο, και 

οι δύο γονείς έκαναν λεκτικά σχόλια στις περισσότερες των περιπτώσεων και, 

µάλιστα, των ίδιων τύπων. 

 Αναφορικά µε την κίνηση / σταθερότητα των γονέων στον χώρο, 

βρέθηκε ότι: 

 -σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Crawley & 

Sherrod, 1984 * Power, 1985) και σε συµφωνία µε τις υποθέσεις µας, οι 

πατέρες και τα βρέφη  κινούνταν περισσότερο απ' ό,τι έµεναν σταθεροί. 

Ωστόσο, οι δυάδες πατέρων-βρεφών συγκρινόµενες µε τις δυάδες µητέρων-

βρεφών αναφορικά µε τη συχνότητα της κίνησής τους στον χώρο δεν 

παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά. 

 Αναφορικά µε τη σωµατική εγγύτητα µητέρων-βρεφών και πατέρων-

βρεφών στον χώρο, βρέθηκε ότι: 

 1) σε αντίθεση µε τα ευρήµατα της έρευνας των Belsky, Gilstrap & Rovine 

(1984) και σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι πατέρες ήταν αγκαλιά µε τα 

βρέφη σε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι οι µητέρες και τα βρέφη, 

 2) σε αντίθεση µε τα ευρήµατα της έρευνας του Yogman (1981) και σε 

αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι µητέρες βρίσκονταν σε µικρότερη απόσταση 

από τα βρέφη σε περισσότερες περιπτώσεις απ' ό,τι οι πατέρες. 

 Τέλος, αναφορικά µε τη συχνότητα και τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών και των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών, βρέθηκε ότι: 
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 1) σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Belsky, Gilstrap & Rovine, 1984 * Clarke-Stewart, 1978) και σε συµφωνία µε 

τις υποθέσεις µας, τα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών ήταν περισσότερα σε 

αριθµό από τα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, 

 2) σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά Belsky, 

Gilstrap & Rovine, 1984 * Clarke-Stewart, 1978) και σε αντίθεση µε τις 

υποθέσεις µας, η χρονική διάρκεια των παιχνιδιών µητέρων-βρεφών ήταν 

περίπου η ίδια µε τη χρονική διάρκεια των παιχνιδιών πατέρων-βρεφών. 

 Συµπερασµατικά, στο δείγµα µας, οι µητέρες και οι πατέρες είχαν 

περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές στη συµπεριφορά τους ως 

συµπαίκτες των βρεφών, στις παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις µαζί τους. Οι 

διαφορές που βρέθηκαν, ενδεχοµένως, αντανακλούν το διαφορετικό των 

προτιµήσεών τους και του ύφους των δύο γονέων στο παιχνίδι. Ωστόσο, 

δεδοµένης της µεγάλης διαφοράς µεταξύ της συχνότητας των ΠΕ µητέρων-

βρεφών και αυτής των ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι διαφορές αυτές αναφέρονται 

µε επιφύλαξη.  

 Επιπλέον, τα επιµέρους χαρακτηριστικά του παιχνιδιού φαίνεται να 

αλληλεξαρτώνται µεταξύ τους σε βαθµό τέτοιο που δεν επιτρέπουν την 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αποκλειστικά για καθένα από αυτά. Είναι 

µάλλον σκοπιµότερο να ληφθεί υπόψη ο συνδυασµός και η στενή 

αλληλεπίδραση µεταξύ των επιµέρους χαρακτηριστικών του παιχνιδιού. Η 

σωµατική εγγύτητα των συντρόφων στον χώρο, για παράδειγµα, φαίνεται ότι 

διαµεσολαβείται από το περιεχόµενο των παιγνιωδών δράσεων που 

λαµβάνουν χώρα σε κάθε ΠΕ. Οι πατέρες βρέθηκε ότι αγκαλιάζουν τα βρέφη 

τους µε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι οι µητέρες. Το εύρηµα αυτό, ωστόσο, 

δεν είναι ιδιαίτερα "εύγλωττο" από µόνο του: οι πατέρες, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, επέλεξαν να παίξουν µε τα βρέφη, "πετώντάς τα στον 

αέρα", µια δραστηριότητα, δηλαδή, που για να λάβει χώρα, είναι απαραίτητο 

οι δύο σύντροφοι να είναι αγκαλιά. Αντίστοιχα, οι µητέρες, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, επέλεξαν να παίξουν µε τα βρέφη συµβατικά παιχνίδια 

χωρίς αντικείµενα, π.χ. "κου-κου-τσα", µια δραστηριότητα, δηλαδή, που 

προϋποθέτει µια - κοντινή ή λιγότερο κοντινή - απόσταση µεταξύ των 

συντρόφων στον χώρο. 
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 Κρίνουµε ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι και οι δύο γονείς, παρά τις 

µικρές διαφορές µεταξύ τους, φαίνεται ότι αποτελούν δύο εξίσου 

χαρούµενους επικοινωνιακούς συντρόφους. Το γεγονός αυτό φαίνεται από τα 

- κοινά και στους δύο - θετικά συναισθήµατα ευχαρίστησης και χαράς που 

εκδηλώνουν, στη διάρκεια των παιχνιδιών τους. Επιπλέον, αποτελούν δύο 

συντρόφους που επικοινωνούν τη θετική τους διάθεση, εκδηλώνοντας τις 

ίδιες εύθυµες επικοινωνιακές συµπεριφορές προς τα βρέφη. Τα βρέφη, µε τη 

σειρά τους, είτε παίζουν µε τις µητέρες, είτε µε τους πατέρες βρέθηκε ότι 

εκδηλώνουν τις ίδιες επικοινωνιακές συµπεριφορές και βιώνουν τα ίδια θετικά 

συναισθήµατα, στη διάρκεια των παιχνιδιών µε τους γονείς τους. 

 

 6.2.1.3. Σύγκριση δυαδικών και τριαδικών ΠΕ 

 Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας, αναµέναµε ότι θα βρεθούν διαφορές 

ανάµεσα στα χαρακτηριστικά των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών και 

πατέρων-βρεφών από τη µια και στα χαρακτηριστικά των τριαδικών ΠΕ από 

την άλλη. Ειδικότερα, υποθέσαµε ότι (βλ. κεφ. 4, υποκεφ. 4.1): 

 Α. Εισαγωγή του παιχνιδιού: 

 - στα τριαδικά ΠΕ, οι πατέρες θα εισάγουν την παιγνιώδη 
 δραστηριότητα µε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι οι µητέρες. 
 
Η ανάλυση έδειξε ότι οι πατέρες ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εισαγωγή 

των παιχνιδιών (42,6%) περίπου το ίδιο συχνά όσο και οι µητέρες (43,6%). 

 Β. Συµµετοχική δράση: 

 - στα τριαδικά ΠΕ, οι πατέρες θα έχουν πιο ενεργό ρολό στα παιχνίδια 
 απ' ό,τι οι µητέρες, οι οποίες θα υιοθετούν συχνότερα από τους 
 πατέρες τον ρόλο της παρατηρήτριας του δυαδικού παιχνιδιού 
 πατέρων-βρεφών. 
 
Η ανάλυση έδειξε ότι τις περισσότερες φορές (49%) και οι τρεις σύντροφοι 

είχαν ενεργό ρόλο στα τρέχοντα παιχνίδια, δηλαδή, και οι τρεις έπαιζαν µαζί 

ενεργά. Οι µητέρες και οι πατέρες υιοθέτησαν τον ρόλο της παρατήρησης του 

δυαδικού παιχνιδιού µε την ίδια περίπου συχνότητα: οι µητέρες κράτησαν 

στάση παρατηρήτριας του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-βρεφών στο 18,2% 

των περιπτώσεων και οι πατέρες κράτησαν στάση παρατηρητή του δυαδικού 

παιχνιδιού µητέρων-βρεφών στο 20,6% των περιπτώσεων. 

 Γ. Επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων 
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 -οι επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων, και ιδιαίτερα των 
 µητέρων, θα εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στη διάρκεια των 
 δυαδικών απ' ό,τι στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ. 
 
Από τις επικρατέστερες σε συχνότητα µητρικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές, που εκδηλώθηκαν και στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ, ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,90) και ο συνδυασµός 

φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος (p=0,23) 

εκδηλώθηκαν στον ίδιο περίπου βαθµό στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ. 

Αντίθετα, οι µητέρες γέλασαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ 

απ' ό,τι κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ (p=0,0005). 

Οι επικρατέστερες σε συχνότητα πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, που 

εκδηλώθηκαν και στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ,  παρουσίασαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους στα δυαδικά και στα 

τριαδικά ΠΕ. Ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,001) και το γέλιο 

(p=0,005) εκδηλώθηκαν από τους πατέρες περισσότερο κατά τη διάρκεια των 

τριαδικών ΠΕ απ' ό,τι κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ. Το εύρηµα αυτό 

αναφέρεται µε επιφύλαξη δεδοµένης της πολύ µεγάλης διαφοράς που υπάρχει 

µεταξύ της συχνότητας των τριαδικών ΠΕ (Ν=296) και των δυαδικών ΠΕ 

πατέρων-βρεφών (Ν=51). 

Οι επικρατέστερες σε συχνότητα βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, που 

εκδηλώθηκαν και στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ, παρουσίασαν, επίσης, 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους στα δυαδικά και 

στα τριαδικά ΠΕ. Τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ, σε 

µικρότερο βαθµό στα δυαδικά ΠΕ µε τις µητέρες και σε ακόµα µικρότερο 

βαθµό στα δυαδικά ΠΕ µε τους πατέρες (p=0,0005). Ο συνδυασµός βρεφικής 

φωνοποίησης και γέλιου παρατηρήθηκε περισσότερο στα δυαδικά ΠΕ 

µητέρων-βρεφών, σε µικρότερο βαθµό στα τριαδικά ΠΕ και σε ακόµα 

µικρότερο βαθµό στα δυαδικά ΠΕ µε τους πατέρες (p=0,0005). Ο συνδυασµός 

γέλιου και βλεµµατικής επαφής του βρέφους µε τους γονείς παρατηρήθηκε 

περισσότερο κατά τη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ και µε την ίδια περίπου 

συχνότητα κατά τη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ µε τις µητέρες και µε τους 

πατέρες (p=0,0005).   

  ∆. Γονεϊκά λεκτικά σχόλια 
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 -και οι δύο γονείς θα κάνουν λιγότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη 
 στη διάρκεια των τριαδικών ΠΕ απ' ό,τι στη διάρκεια των δυαδικών ΠΕ. 
 

Οι µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη, όταν έπαιζαν 

µε αυτά σε δυάδες (Ν=122) απ' ό,τι όταν έπαιζαν σε τριάδες (Ν=60) 

(p=0,0005). Οι πατέρες, είτε έπαιζαν σε δυάδες (Ν=29), είτε σε τριάδες 

(Ν=29), έκαναν στον ίδιο βαθµό λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη (p=1,000). 

 Ε. Τύποι παιχνιδιών: 

 -συνολικά, τα είδη παιχνιδιών που αναλαµβάνονται στα τριαδικά ΠΕ θα 
 είναι περίπου τα ίδια µε αυτά που αναλαµβάνονται στα δυαδικά ΠΕ. 
 
∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή της 

συχνότητας των τύπων παιχνιδιού στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ (p=0,13). 

Οι γονείς και τα βρέφη, είτε αλληλεπιδρούσαν σε δυάδες, είτε σε τριάδες, 

έπαιξαν περισσότερο χωρίς αντικείµενα απ' ό,τι µε αντικείµενα. 

 ΣΤ. Χρονική διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ 

 -τα τριαδικά ΠΕ θα είναι µεγαλύτερης διάρκειας από τα δυαδικά. 

 ∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της διάρκειας των ΠΕ 

µητέρων-βρεφών και αυτής των τριαδικών ΠΕ (p=1,000). Επίσης, δε βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της διάρκειας των ΠΕ πατέρων-

βρεφών και αυτής των τριαδικών ΠΕ (p=0,668). 

 
 6.2.1.4. ∆ιαφέρει το δυαδικό από το τριαδικό παιχνίδι; 

 Αλλάζουν τα επιµέρους χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς που 

εκδηλώνουν οι σύντροφοι, όταν παίζουν σε τριάδες συγκριτικά µε αυτά που 

εκδηλώνουν, όταν παίζουν σε δυάδες; Τα ευρήµατά µας έδειξαν, συνοπτικά, 

τα παρακάτω. 

 Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Belsky, 1979 * Clarke-Stewart, 1978) και σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι 

µητέρες και οι πατέρες αναλάµβαναν την εισαγωγή των παιχνιδιών σχεδόν 

στον ίδιο βαθµό. 

 Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Belsky, 1979 * Clarke-Stewart, 1978) και σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι 

πατέρες δεν είχαν πιο ενεργό ρόλο στα παιχνίδια από τις µητέρες. Επιπλέον, 

οι µητέρες διατήρησαν παρατηρητική στάση στα δυαδικά παιχνίδια σχεδόν 
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στον ίδιο βαθµό µε τους πατέρες. Επίσης, παρενέβησαν σε αυτά σχεδόν στον 

ίδιο βαθµό µε τους πατέρες και µάλιστα, σε λιγοστές περιπτώσεις. Αξίζει να 

υπογραµµιστεί ότι, όπως έδειξε η ανάλυση, στα περισσότερα τριαδικά 

παιχνίδια και οι τρεις σύντροφοι συµµετείχαν ενεργά, αναλαµβάνοντας, 

δηλαδή, ενεργούς ρόλους. 

 Σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Golinkoff & Ames, 1979 * Stoneman & Brody, 1981) και σε συµφωνία µε τις 

υποθέσεις µας, οι µητέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα 

βρέφη, όταν έπαιζαν µε αυτά σε δυάδες απ' ό,τι  όταν έπαιζαν σε τριάδες. 

 Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Golinkoff & Ames, 1979 * Stoneman & Brody, 1981) και σε αντίθεση µε τις 

υποθέσεις µας, οι πατέρες, είτε έπαιζαν σε δυάδες, είτε σε τριάδες, έκαναν 

σχόλια στα βρέφη στον ίδιο βαθµό.  

 Σε αντίθεση µε την υπόθεσή µας, τα τριαδικά ΠΕ δε διέφεραν ως προς 

τη χρονική τους διάρκεια από τα δυαδικά ΠΕ. 

 Σε συµφωνία µε την υπόθεσή µας, οι γονείς και τα βρέφη, είτε έπαιζαν 

σε δυάδες, είτε σε τριάδες, προτίµησαν να παίζουν περισσότερο χωρίς 

αντικείµενα παρά µε αντικείµενα. Από τα επικρατέστερα, µάλιστα, σε 

συχνότητα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα, το πέταγµα στον αέρα και τα 

συµβατικά παιχνίδια, ήταν κοινά στις δυάδες πατέρων-βρεφών, στις δυάδες 

µητέρων-βρεφών και στις τριάδες. Από τα επικρατέστερα σε συχνότητα 

παιχνίδια µε αντικείµενα, η προσέγγιση προς και αποµάκρυνση από 

σύντροφο µε τη διαµεσολάβηση αντικειµένου ήταν, επίσης, κοινό στις δυάδες 

πατέρων-βρεφών, στις δυάδες µητέρων-βρεφών και στις τριάδες, 

 Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών (βλ. σχετικά 

Belsky, 1979 * Lamb, 1977α) και σε αντίθεση µε τις υποθέσεις µας, οι 

επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων δεν εκδηλώθηκαν 

περισσότερο στα δυαδικά απ' ό,τι στα τριαδικά ΠΕ. Ειδικότερα: 

 1) οι µητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές εκδηλώθηκαν περίπου  

στον ίδιο βαθµό, στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ. Οι µητέρες γέλασαν 

περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ, 

 2) οι πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές εκδηλώθηκαν 

περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ, 
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 3) οι βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές, επίσης, εκδηλώθηκαν 

περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ, µε εξαίρεση την συµπεριφορά φωνοποίησης 

και γέλιου που εκδηλώθηκε περισσότερο στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών. 

 Συµπερασµατικά, οι µητέρες, οι πατέρες και τα βρέφη συµµετείχαν 

ενεργά στα τριαδικά παιχνίδια, παιχνίδια που: α) εισήγαγαν σχεδόν εξίσου οι 

δύο γονείς, β) σε µεγάλο βαθµό, ήταν κοινά µε τα δυαδικά και γ) διαρκούσαν 

περίπου το ίδιο µε αυτά.  

 Οι µητέρες µιλούσαν προς τα βρέφη περισσότερο, όταν ήταν µόνες µε 

αυτά, χωρίς, δηλαδή, την παρουσία των συζύγων τους, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών. Αυτό που, ενδεχοµένως, 

ισχύει είναι ότι η τριαδική συνθήκη επικοινωνίας παρέχει στις µητέρες τη 

δυνατότητα να ανταλλάσσουν σχόλια µε το ενήλικο µέλος των 

αλληλεπιδρώντων, δηλαδή τους πατέρες, µειώνοντας έτσι τα σχόλια που 

απευθύνονται αποκλειστικά στο βρέφος τους. Επιπλέον, οι µητέρες ήταν 

εκείνες που, συνολικά περισσότερο από τους πατέρες, έκαναν λεκτικά σχόλια 

στη διάρκεια των τριαδικών παιχνιδιών.  

 Οι πατέρες, αντίθετα, απευθύνθηκαν λεκτικά προς τα βρέφη περίπου 

στον ίδιο βαθµό, είτε ήταν οι σύζυγοί τους παρούσες, είτε όχι. Ωστόσο, η 

υψηλή συχνότητα πατρικών λεκτικών σχόλιων παρέχει, ενδεχοµένως, 

ενδείξεις ότι, στην τριαδική συνθήκη επικοινωνίας, οι πατέρες, σε µεγαλύτερο 

µάλιστα βαθµό από τις µητέρες, ανταλλάσσουν σχόλια µε αυτές. 

 Αντίθετα από τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών, οι επικοινωνιακές 

συµπεριφορές των συντρόφων δεν εκδηλώθηκαν περισσότερο στα δυαδικά 

απ' ό,τι στα τριαδικά ΠΕ. Οι µητρικές συµπεριφορές εκδηλώθηκαν στον ίδιο 

περίπου βαθµό στα δυαδικά και στα τριαδικά ΠΕ, ενώ το µητρικό γέλιο 

καταγράφηκε περισσότερο στα τριαδικά  ΠΕ. Οι πατρικές και οι βρεφικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές εκδηλώθηκαν, επίσης, σε µεγαλύτερο βαθµό 

στη διάρκεια των τριαδικών παιχνιδιών, µε εξαίρεση τη βρεφική συµπεριφορά 

της φωνοποίησης και του γέλιου, που ήταν συχνότερη στα δυαδικά ΠΕ 

µητέρων-βρεφών.  

 Φαίνεται ότι η τριαδική συνθήκη επικοινωνίας µεταξύ οικείων 

συντρόφων δεν ανέστειλε, ούτε µείωσε, αλλά αντιθέτως ενίσχυσε την 

εκδήλωση των εύθυµων, "παιχνιδιάρικων" επικοινωνιακών συµπεριφορών 
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των συντρόφων, οι οποίες, µάλιστα, ήταν σε µεγάλο βαθµό οι ίδιες µε αυτές 

που εκδηλώθηκαν από τους συντρόφους κατά τη διάρκεια των δυαδικών τους 

παιχνιδιών. Επιπλέον, και οι τρεις σύντροφοι εκδήλωσαν, στον ίδιο περίπου 

βαθµό, τα ίδια θετικά συναισθήµατα, στη διάρκεια των τριαδικών παιχνιδιών, 

µε αυτά που εκδήλωσαν και στη διάρκεια των δυαδικών παιχνιδιών. 

Ενδεχοµένως, το παιχνίδι µεταξύ τριών οικείων και πρόθυµων συµπαικτών 

είναι εξίσου - ή και περισσότερο - απολαυστικό µε το παιχνίδι µεταξύ δύο 

οικείων και πρόθυµων συµπαικτών, δεδοµένου ότι οι συµπαίκτες αυτοί 

µοιράζονται τα αγαπηµένα τους συνήθη παιχνίδια "ρουτίνας" στα οποία, τις 

περισσότερες φορές, συµµετέχουν σε αυτά ενεργά, µε τα ίδια περίπου 

συναισθήµατα, είτε παίζουν σε δυάδες, είτε παίζουν σε τριάδες. 

 

 6.2.2. Φύλο 
 Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας (βλ. κεφ. 4, υποκεφ. 4.1) αναµέναµε ότι 

θα βρεθούν περισσότερες οµοιότητες απ' ό,τι διαφορές στα επιµέρους 

χαρακτηριστικά των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ κατά φύλο: ότι, δηλαδή, 

οι µητέρες, οι πατέρες, αλλά και τα αγόρια και τα κορίτσια, είτε βρίσκονται σε 

δυαδική, είτε σε τριαδική αλληλεπίδραση, θα εκδηλώνουν περισσότερες 

οµοιότητες απ' ό,τι διαφορές στα επιµέρους χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

τους.  

Παρακάτω αναφερόµαστε στις οµοιότητες και στις διαφορές που 

βρέθηκαν µεταξύ των επιµέρους χαρακτηριστικών των δυαδικών ΠΕ 

µητέρων-βρεφών, των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών και των τριαδικών ΠΕ 

κατά φύλο. 

 

 

 

 6.2.2.1. Οµοιότητες κατά φύλο 

 Α. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

 Η κεντρική µας υπόθεση ενισχύθηκε, στις περιπτώσεις του δυαδικού 

παιχνιδιού µητέρων-αγοριών και του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-κοριτσιών. 

Ειδικότερα, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο σε 
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κανένα από τα επιµέρους χαρακτηριστικά του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-

βρεφών. 

Β. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

 ∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο σε κανένα 

από τα επιµέρους χαρακτηριστικά του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-βρεφών, 

εκτός από δύο επιµέρους τύπων παιχνιδιού, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν σε 

στατιστικώς σηµαντικό βαθµό κατά φύλο (βλ. 6.2.2.2). 

 Γ. Τριαδικά ΠΕ 

 Τα χαρακτηριστικά του τριαδικού παιχνιδιού γονέων-βρεφών στα 

οποία δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο, 

ενισχύοντας έτσι την κεντρική µας υπόθεση, είναι τα εξής: 

 1) Συχνότητα ΠΕ:  

οι τριάδες µητέρων-πατέρων-αγοριών έπαιξαν στον ίδιο περίπου βαθµό µε τις 

τριάδες µητέρων-πατέρων-κοριτσιών (p=0,07), 

 2) Σωµατική εγγύτητα: 

- δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο στις περιπτώσεις 

όπου οι πατέρες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη και οι µητέρες βρίσκονταν σε 

κοντινή απόσταση από αυτούς (p=0,23) 

- δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο στις περιπτώσεις 

όπου οι µητέρες ήταν αγκαλιά µε τα βρέφη και οι πατέρες βρίσκονταν σε 

κοντινή απόσταση από αυτούς (p=0,79). 

 3) Τύποι παιχνιδιών:  

- συνολικά, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα είδη των 

παιχνιδιών που έπαιξαν οι τριάδες µητέρων-πατέρων-αγοριών και οι τριάδες 

µητέρων-πατέρων-κοριτσιών (p=0,19)  

- από τα επικρατέστερα σε συχνότητα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα, δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο, στο πέταγµα στον 

αέρα (p=0,70), στα µουσικά-φωνητικά παιχνίδια (p=0,13) και στην 

προσέγγιση προς και αποµάκρυνση του γονέα από το βρέφος (p=0,78) 

- από τα επικρατέστερα σε συχνότητα παιχνίδια µε αντικείµενα, δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο στην προσέγγιση του γονέα 

προς και αποµάκρυνσή του από το βρέφος µε τη διαµεσολάβηση 

αντικειµένου (p=0,20), 
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 4) Μητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

το γέλιο (p=0,40) και ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και βλεµµατικής 

επαφής των µητέρων µε τα βρέφη (p=0,17) εκδηλώθηκαν στον ίδιο περίπου 

βαθµό από τις µητέρες κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια και κατά τα τριαδικά 

ΠΕ µε τα κορίτσια,  

 5) Πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

το χαµόγελο (p=0,053), το γέλιο (p=0,77) και ο συνδυασµός φωνοποίησης και 

γέλιου (p=0,18) εκδηλώθηκαν στον ίδιο περίπου βαθµό από τους πατέρες 

κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια και κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα κορίτσια,  

 6) Βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,46) και ο συνδυασµός γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε τον γονέα ή τους γονείς (p=0,87) εκδηλώθηκαν στον 

ίδιο περίπου βαθµό από τα κορίτσια και από τα αγόρια, 

 7) Μητρικά λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη: 

οι µητέρες έκαναν στον ίδιο περίπου βαθµό σχόλια προς τα αγόρια και προς 

τα κορίτσια (p=0,43), 

 8) Πατρικά λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη:  

τα πατρικά λεκτικά σχόλια διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό 

βαθµό κατά φύλο και καταγράφηκαν περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια (βλ. 

6.2.2.2), 

 9) Κίνηση / Σταθερότητα στον χώρο: 

οι τριάδες µητέρων-πατέρων-κοριτσιών βρίσκονταν σε κίνηση (p=0,88) ή 

έµεναν σταθερές (p=0,060) στον χώρο στον ίδιο περίπου βαθµό µε τις 

τριάδες µητέρων-πατέρων-αγοριών. 

 10) Συµµετοχική δράση: 

οι µητέρες, οι πατέρες και τα κορίτσια  έπαιξαν  ενεργά και από κοινού στον 

ίδιο περίπου βαθµό µε τις µητέρες, τους πατέρες και τα αγόρια (p=0,67), 

 11) Αποτέλεσµα παρέµβασης: 

το αποτέλεσµα της παρέµβασης του ενός γονέα στο δυαδικό παιχνίδι των 

υπόλοιπων δύο συντρόφων δεν διέφερε σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό 

κατά φύλο. 

 Χρονική διάρκεια δυαδικών και τριαδικών ΠΕ κατά φύλο:  
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δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας 

των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ µε τα αγόρια και αυτής των δυαδικών και 

των τριαδικών ΠΕ µε τα κορίτσια (p=0,30). 

 

6.2.2.2. ∆ιαφορές κατά φύλο 

  Α. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών 

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο σε κανένα 

από τα χαρακτηριστικά του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-βρεφών. 

 Β. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών 

 Βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο σε δύο µόνο 

από τα επιµέρους είδη παιχνιδιών. Ειδικότερα: 

 - το επικρατέστερο σε συχνότητα παιχνίδι χωρίς αντικείµενα, δηλαδή, 

το πέταγµα στον αέρα παρατηρήθηκε περισσότερο στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-

κοριτσιών απ' ό,τι στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-αγοριών (p=0,007) και 

 - από τα επικρατέστερα σε συχνότητα παιχνίδια µε αντικείµενα, η 

προσέγγιση προς και αποµάκρυνση του πατέρα και του βρέφους από ένα 

αντικείµενο παρατηρήθηκε αποκλειστικά στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-κοριτσιών. 

 Γ. Τριαδικά ΠΕ 

 Τα χαρακτηριστικά του τριαδικού παιχνιδιού γονέων-βρεφών στα 

οποία βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά φύλο, µη ενισχύοντας 

έτσι την κεντρική µας υπόθεση, είναι τα εξής: 

 1) Σωµατική εγγύτητα: 

οι περιπτώσεις όπου οι δύο γονείς και τα αγόρια βρίσκονταν µεταξύ τους σε 

εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου ήταν περισσότερες από τις περιπτώσεις 

όπου οι δύο γονείς και τα κορίτσια βρίσκονταν µεταξύ τους σε εγγύτητα 

µικρότερη του ενός µέτρου (p=0,0005), 

 

 

 2) Τύποι παιχνιδιών: 

- από τα επικρατέστερα σε συχνότητα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα, τα 

συµβατικά παιχνίδια παρατηρήθηκαν περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ πατέρων-

µητέρων-αγοριών απ' ό,τι στα τριαδικά ΠΕ πατέρων-µητέρων-κοριτσιών 

(p=0,012), 
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- από τα επικρατέστερα σε συχνότητα παιχνίδια µε αντικείµενα, η συµβατική 

χρήση των αντικειµένων παρατηρήθηκε περισσότερο στα τριαδικά ΠΕ 

πατέρων-µητέρων-αγοριών απ' ό,τι στα τριαδικά ΠΕ πατέρων-µητέρων-

κοριτσιών (p=0,005), 

3) Μητρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

ο συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου εκδηλώθηκε από τις µητέρες 

περισσότερο κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια απ' ό,τι κατά τα τριαδικά ΠΕ 

µε τα κορίτσια (p=0,020), 

 4) Πατρικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

οι πατέρες φωνοποίησαν περισσότερο κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια απ' 

ό,τι κατά τα τριαδικά ΠΕ µε τα κορίτσια (p=0,001), 

 5) Βρεφικές επικοινωνιακές συµπεριφορές: 

τα αγόρια χαµογέλασαν (p=0,041) και γέλασαν (p=0,004) περισσότερο απ' 

ό,τι τα κορίτσια, 

 6) Πατρικά λεκτικά σχόλια προς τα βρέφη: 

οι πατέρες έκαναν περισσότερα λεκτικά σχόλια προς τα αγόρια απ' ό,τι προς 

τα κορίτσια (p=0,005), 

 7) Συµµετοχική δράση: 

- οι πατέρες κράτησαν στάση παρατηρητή συχνότερα προς το δυαδικό 

παιχνίδι µητέρων-αγοριών απ' ό,τι προς το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-

κοριτσιών (p=0,015), 

- οι µητέρες κράτησαν στάση παρατηρήτριας συχνότερα προς το δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-αγοριών απ' ό,τι προς το δυαδικό παιχνίδι πατέρων-

κοριτσιών (σε οριακή στατιστική σηµαντικότητα: p=0,057), 

 8) Παρέµβαση: 

- οι πατέρες παρενέβησαν περισσότερες φορές στο δυαδικό παιχνίδι 

µητέρων-αγοριών απ' ό,τι στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-κοριτσιών (p=0,049), 

- οι µητέρες παρενέβησαν περισσότερες φορές στο δυαδικό παιχνίδι 

πατέρων-αγοριών απ' ό,τι στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-κοριτσιών 

(p=0,039). 

 

6.2.2.3. ∆ιαφέρει το παιχνίδι γονέων-αγοριών από το παιχνίδι γονέων-

  κοριτσιών; 
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 Η υπόθεσή µας ότι στα δυαδικά και στα τριαδικά παιχνίδια, θα 

βρεθούν περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές κατά φύλο, φαίνεται ότι 

ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό, επιβεβαιώνοντας έτσι προηγούµενες σχετικές 

έρευνες (βλ. σχετικά Smith & Daglish, 1977 * Fagot & Hagan, 1991* Mc Hale, 

1995). 

 Ειδικότερα, δεν βρέθηκαν διαφορές κατά φύλο σε κανένα από τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών. Με άλλα 

λόγια, οι µητέρες και οι κόρες έπαιξαν µε την ίδια περίπου συχνότητα, σχεδόν 

τα ίδια παιχνίδια, µε την ίδια χρονική διάρκεια, εκδηλώνοντας σχεδόν τις ίδιες 

επικοινωνιακές συµπεριφορές, διατηρώντας την ίδια περίπου απόσταση 

µεταξύ τους και κινούµενες στον χώρο ή όχι στον ίδιο περίπου βαθµό µε τις 

µητέρες και τους γιους. 

 Όπως και στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, δεν βρέθηκαν διαφορές 

κατά φύλο σε κανένα σχεδόν από τα επιµέρους χαρακτηριστικά των δυαδικών 

ΠΕ πατέρων-βρεφών. Οι µόνες διαφορές που βρέθηκαν κατά φύλο 

αφορούσαν σε δύο από τα επιµέρους είδη των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα: 

το πέταγµα στον αέρα και την προσέγγιση προς και αποµάκρυνση των 

πατέρων και των βρεφών από ένα αντικείµενο που παρατηρήθηκαν 

περισσότερο στα ΠΕ πατέρων-κοριτσιών. Οι διαφορές αυτές είναι 

ενδιαφέρουσες στον βαθµό που θα επιβεβαιωθούν και από άλλες σχετικές 

νατουραλιστικές και διαχρονικές έρευνες. 

 Στα τριαδικά ΠΕ,  βρέθηκαν περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές 

κατά φύλο στα επιµέρους χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ωστόσο, οι 

διαφορές που βρέθηκαν κατά φύλο, στα τριαδικά παιχνίδια, ήταν 

περισσότερες από αυτές που βρέθηκαν στα δυαδικά παιχνίδια. Σε όλα τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά καταγράφηκαν µεγαλύτερες συχνότητες στα ΠΕ µε 

τα αγόρια απ' ό,τι στα ΠΕ µε τα κορίτσια: α) µικρότερη του ενός µέτρου 

σωµατική εγγύτητα µεταξύ των τριών συντρόφων, β) συµβατικά παιχνίδια 

χωρίς αντικείµενα και συµβατική χρήση των αντικειµένων, γ) µητρική 

φωνοποίηση και γέλιο, δ) πατρική φωνοποίηση, δ) βρεφικό γέλιο και 

χαµόγελο, ε) πατρικά λεκτικά σχόλια, στ) ανάληψη από τις µητέρες και από 

τους πατέρες ρόλου παρατήρησης του δυαδικού παιχνιδιού και ζ) πατρική και 

µητρική παρέµβαση στο δυαδικό παιχνίδι.  
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 Προκειµένου να προτείνουµε µιαν εξήγηση για τις µεγαλύτερες 

συχνότητες που συγκέντρωσαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά στη διάρκεια 

των παιχνιδιών µε τα αγόρια, κρίνουµε σκόπιµο να εξετάσουµε τον 

συνδυασµό και την αλληλεξάρτηση των χαρακτηριστικών αυτών µεταξύ τους. 

 Η προτίµηση ανάληψης των παιχνιδιών, όπου γίνεται συµβατική χρήση 

των αντικειµένων  (π.χ. τουβλάκια, µπάλα) περισσότερο στα ΠΕ µε τα αγόρια 

απ' ό,τι µε τα κορίτσια, αντανακλά, ενδεχοµένως, τη γονεϊκή  προσδοκία τα 

αγόρια να είναι περισσότερο επιδέξια από τα κορίτσια στον χειρισµό των 

αντικειµένων. Επίσης, οι γονείς, πιθανόν, να κρίνουν ότι τα αγόρια 

απολαµβάνουν τα "αγορίστικα" αυτά παιχνίδια περισσότερο απ' ό,τι τα 

κορίτσια. Επίσης, είναι δύσκολο να ερµηνευθεί η τάση των γονέων να 

παίζουν συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα περισσότερο µε τα αγόρια απ' 

ό,τι µε τα κορίτσια. Επιπλέον, παραµένει το ερώτηµα τού γιατί η διαφορά 

αυτή αναδύεται στην τριαδική συνθήκη επικοινωνίας και όχι και στις δυαδικές. 

Μήπως οι τριαδικοί σχηµατισµοί αλλάζουν τη δυναµική του παιχνιδιού λόγω 

του αριθµού µε τον οποίο "εκπροσωπείται" κάθε φύλο; Με άλλα λόγια, στην 

τριαδική συνθήκη επικοινωνίας, οι πατέρες, ενδεχοµένως, εισάγουν 

περισσότερο τα "αγορίστικα" συµβατικά παιχνίδια µε αντικείµενα, όταν 

παίζουν µε τους γιους τους (ενώ οι µητέρες είναι παρούσες, αλλά συγχρόνως 

αποτελούν τη µοναδική θηλυκή παρουσία) απ' ό,τι όταν οι πατέρες παίζουν 

µε τις κόρες τους (όπου αποτελούν οι ίδιοι τη µοναδική αρσενική παρουσία).   

 Η σωµατική εγγύτητα φαίνεται να διαµεσολαβείται από το είδος του 

παιχνιδιού που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του καθενός ΠΕ. Τα 

συµβατικά παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (π.χ. κου-κου-τσα) και, ιδιαίτερα, η 

συµβατική χρήση των αντικειµένων προϋποθέτει, ως ένα σηµείο, µια κοντινή 

απόσταση µεταξύ των επικοινωνούντων συντρόφων, τέτοια που να επιτρέπει 

στους γονείς την παρουσίαση των αντικειµένων στο βρέφος ή την "επίβλεψη" 

του χειρισµού του αντικειµένου από το βρέφος. Επιπλέον, είναι ένας τύπος 

εγγύτητας που, σε αντίθεση π.χ. µε την αγκαλιά, αφήνει στο βρέφος τον 

"χώρο" και του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να παίξει µε τα 

αντικείµενα.  

 Η παρέµβαση του καθενός από τους γονείς στο δυαδικό παιχνίδι του 

άλλου µε το βρέφος, που παρατηρήθηκε µε µεγαλύτερη συχνότητα στα 
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τριαδικά ΠΕ µε τα αγόρια, φαίνεται να συνδέεται µε την επίσης µεγαλύτερη 

συχνότητα µε την οποία καταγράφηκε η υιοθέτηση από τις µητέρες του ρόλου 

παρατήρησης του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-αγοριών και από τους 

πατέρες του δυαδικού παιχνιδιού µητέρων-αγοριών. Με άλλα λόγια, η στάση 

παρατήρησης που διατηρεί ο ένας από τους δύο γονείς στο δυαδικό παιχνίδι 

του άλλου µε το βρέφος "οδηγεί, ενδεχοµένως, την αποτελεσµατική ή όχι 

µετάβαση στην παρέµβασή του στο παρατηρούµενο, τρέχον παιχνίδι. Η 

παρέµβαση αυτή δεν υφίσταται, όταν οι τρεις σύντροφοι παίζουν από κοινού, 

έχοντας  ενεργούς ρόλους. Ίσως, είναι πολύ λιγότερο πιθανή, όταν ο ένας 

από τους δύο γονείς δεν παρατηρεί το τρέχον παιχνίδι των υπόλοιπων δύο 

συντρόφων, αλλά δρα ανεξάρτητα από αυτούς.   

 Οι πατέρες είχαν την τάση να µιλούν περισσότερο προς τα αγόρια απ' 

ό,τι προς τα κορίτσια. Πρόκειται για ένα εύρηµα που δεν ενισχύεται από τα 

ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. σχετικά Golinkoff & Ames, 1979 * Stoneman & 

Brody, 1981). Ενδεχοµένως, η αυξηµένη πατρική οµιλία προς τους γιους 

διαµεσολαβείται από το είδος των παιχνιδιών µε αντικείµενα που η 

οικογενειακή τριάδα αναλαµβάνει περισσότερο µε τα αγόρια: οι πατέρες, µε 

την ενδεχόµενη αποδοχή των µητέρων-παρατηρητριών της δράσης τους, 

ίσως, κρίνονται "καταλληλότεροι" στο να προσκαλούν ή να περιγράφουν 

στους γιους τους την συµβατική χρήση των αντικειµένων και το παιχνίδι µε 

αυτά.  

 Είναι δύσκολο να δοθεί µια εξήγηση στο γιατί ο συνδυασµός µητρικής 

φωνοποίησης και γέλιου, η πατρική φωνοποίηση και το βρεφικό γέλιο και 

χαµόγελο καταγράφηκαν µε µεγαλύτερες συχνότητες στη διάρκεια των ΠΕ µε 

τα αγόρια. Τα ευρήµατα αυτά, ίσως, οφείλονται στην επίδραση ενδιάµεσων 

µεταβλητών ή, ίσως αντανακλούν ατοµικές διαφορές. 

  
 6.2.3. Ηλικία:  
 - Αλλάζει το δυαδικό και το τριαδικό παιχνίδι στον χρόνο; 

 Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας (βλ. κεφ. 4, υποκεφ. 4.1) αναµέναµε 

ότι, µε την αύξηση της ηλικίας, θα βρεθούν συνολικά περισσότερες διαφορές 

απ' ό,τι οµοιότητες στις κατανοµές των περισσότερων από τα επιµέρους 
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χαρακτηριστικά των δυαδικών και των τριαδικών ΠΕ. Ειδικότερα, υποθέσαµε 

ότι: 

 Α. Εισαγωγή του παιχνιδιού: 

 - µε την αύξηση της ηλικίας, τα βρέφη θα αναλαµβάνουν συχνότερα την 
 πρωτοβουλία για την εισαγωγή των παιχνιδιών. 
  
Σε όλο τον χρόνο της µελέτης, οι γονείς ήταν εκείνοι που, µε τη µέγιστη 

συχνότητα, εισήγαγαν τα τρέχοντα παιχνίδια των δυαδικών και των τριαδικών 

ΠΕ. Οι ιδιαίτερα χαµηλές συχνότητες µε τις οποίες καταγράφηκε η  βρεφική 

εισαγωγή των παιχνιδιών δεν επέτρεψε την υποβολή της σε στατιστικό 

έλεγχο κατά ηλικία. Ειδικότερα, στα 180 δυαδικά ΠΕ µε τις µητέρες, τα βρέφη 

εισήγαγαν το παιχνίδι µόλις 8 φορές, στα 51 δυαδικά ΠΕ µε τους πατέρες 

µόλις 6 φορές και στα 296 τριαδικά ΠΕ µόλις 10 φορές.  

 Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να διευκρινίσουµε ότι, στην παρούσα 

έρευνα, η µεταβλητή ��εισαγωγή των παιχνιδιών�� αναφέρεται στο ποιος από 

τους συντρόφους άρχιζε πρώτος τη δράση και όχι στο αν οι γονείς εισήγαγαν 

τα παιχνίδια µετά από ενδεχόµενες βρεφικές συµπεριφορικές νύξεις της 

προτίµησης για ένα παιχνίδι (π.χ. βλεµµατική επαφή ή δείξιµο κάποιου 

συγκεκριµένου αντικειµένου στον χώρο, φωνοποίηση ή κίνηση που να 

"παραπέµπει" τον γονέα σε κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα). 

 Επιπλέον, κρίνουµε ότι οι µεγάλες συχνότητες µε τις οποίες 

καταγράφηκε η γονεϊκή εισαγωγή των  παιχνιδιών είναι, πιθανόν, αποτέλεσµα 

της καταγραφής του δυαδικού και του τριαδικού παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, οι 

γονείς, ακολουθώντας την οδηγία µας ("παίξτε τα παιχνίδια που συνήθως σας 

αρέσει να παίζετε µε το βρέφος σας"), ξεκινούσαν πρώτοι το "ζητούµενο", 

δηλαδή, το παιχνίδι των αγαπηµένων τους παιχνιδιών µε τα βρέφη. 

Υποθέτουµε ότι στις καθηµερινές συνθήκες µη καταγραφής µε κάµερα της  

οικογενειακής ρουτίνας, τα βρέφη, ίσως,  εισάγουν µε µεγαλύτερη συχνότητα 

τα παιχνίδια, δηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόθεσή τους να παίξουν µε 

τους γονείς που, ενδεχοµένως, την συγκεκριµένη στιγµή ασχολούνται µε κάτι 

άλλο και όχι µαζί τους. 

 Β. Τύπος αλληλεπίδρασης: 

 -µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνεται η συχνότητα των δυαδικών 
 ΠΕ πατέρων-βρεφών. 
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Η συχνότητα των δυαδικών ΠΕ πατέρων-βρεφών δεν διέγραψε αύξουσα 

πορεία στον χρόνο (p=0,04). Τα λιγότερα ΠΕ πατέρων-βρεφών 

καταγράφηκαν στη διάρκεια του 12ου µήνα (Ν=3) και του 9ου µήνα (Ν=4), 

ενώ τα περισσότερα στη διάρκεια του 10ου µήνα (Ν=15). Σε υψηλές 

συχνότητες καταγράφηκαν τα ΠΕ του 7ου (Ν=10), του 8ου (Ν=9) και του 11ου 

µήνα (Ν=10). Οι χαµηλές συχνότητες µε τις οποίες καταγράφηκε το δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-βρεφών στο δείγµα µας δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων για την ακριβή πορεία του στον χρόνο.  

Η συχνότητα των δυαδικών ΠΕ µητέρων-βρεφών δεν παρουσίασε σηµαντικές 

διαφορές στον χρόνο της µελέτης (p=0,89). Φαίνεται ότι οι µητέρες, σε 

δυαδικά πλαίσια αλληλεπίδρασης, είναι σταθερές συµπαίκτριες των βρεφών 

τους στον χρόνο.  

Η πορεία της συχνότητας των τριαδικών ΠΕ στον χρόνο ήταν φθίνουσα 

(p=0,0005). Τα περισσότερα τριαδικά ΠΕ παρατηρήθηκαν κατά τον 7ο µήνα, 

ενώ τα λιγότερα κατά τον 12ο µήνα. Κατά τη διάρκεια του 9ου µήνα, 

παρουσιάστηκε µια εξαίρεση στη φθίνουσα πορεία της συχνότητας των 

τριαδικών ΠΕ.  

 Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ερµηνεύσουµε το εύρηµα αυτό και να 

συµπεράνουµε µε ασφάλεια για το αν µπορεί να γενικευτεί ή αν οφείλεται σε 

διαφορές που αφορούν µόνο στο δείγµα µας. Αυτό που ενδεχοµένως ισχύει 

είναι ότι, µε την αύξηση της βρεφικής ηλικίας, οι αλλαγές που συµβαίνουν στο 

επίπεδο της βρεφικής συµπεριφοράς (λ.χ. στην κίνηση - αυτονοµία, στις 

προτιµήσεις-"απαιτήσεις" του βρέφους) επιφέρουν, µε τη σειρά τους, αλλαγές 

και µετασχηµατισµούς στους τρόπους µε τους οποίους η οικογένεια ως µικρή 

οµάδα, σε τριαδικά πλαίσια, επικοινωνεί την παιγνιώδη πρόθεση και στη 

ρουτίνα που υιοθετεί ή στις δράσεις που αναλαµβάνει, ώστε η πρόθεση αυτή 

να εκδραµατιστεί. Ίσως, το τέλος του πρώτου βρεφικού χρόνου να είναι ένα 

"στάδιο" προετοιµασίας των αλλαγών που γίνονται στο τριαδικό παιχνίδι, ένα 

"στάδιο" µετάβασης σε µια νέα, τροποποιηµένη παιγνιώδη πραγµατικότητα, 

της οποίας οι βασικές παράµετροι "δουλεύονται" και δοκιµάζονται µέχρι την 

ανάπτυξη και την παγίωση τους. Η επεξεργασία, η προετοιµασία και η 

διαπροσωπική διαπραγµάτευση των αλλαγών αυτών, ενδεχοµένως, µειώνει 

για κάποιο διάστηµα το στοιχείο της ευθυµίας στις "παιχνιδιάρικες" 
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αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται κατά τους πρώτους µήνες του δεύτερου 

εξαµήνου του πρώτου χρόνου. Πρόκειται για ένα ενδεχόµενο που χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση, διερεύνηση που να συµπεριλαµβάνει, εκτός της 

καταγραφής των δράσεων των συντρόφων, τις γονεϊκές στάσεις και 

προσδοκίες στις βρεφικές αλλαγές και τους τρόπους χειρισµού τους. 

Επιπλέον, θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική η καταγραφή της εξέλιξης των 

οικογενειακών τριαδικών παιχνιδιών κατά τον δεύτερο βρεφικό χρόνο.  

 Γ. Σωµατική εγγύτητα: 

 - η αγκαλιά γονέα-βρέφους θα έχει φθίνουσα πορεία στον χρόνο. 

Στα δυαδικά ΠΕ, βρέθηκε ότι η αγκαλιά µητέρων-βρεφών είχε φθίνουσα 

πορεία στον χρόνο (p=0,05). Εξαίρεση αποτέλεσε ο 9ος µήνας στη διάρκεια 

του οποίου η αγκαλιά µητέρων-βρεφών παρατηρήθηκε σε αυξηµένη 

συχνότητα. Αντίθετα από την αγκαλιά, η µικρότερη του ενός µέτρου εγγύτητα 

µεταξύ µητέρων και βρεφών είχε αύξουσα πορεία στον χρόνο (p=0,04). 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι τύποι σωµατικής εγγύτητας δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά ηλικία. 

Στα τριαδικά ΠΕ, η αγκαλιά µητέρων-βρεφών (p=0,0005) και η αγκαλιά 

πατέρων-βρεφών (p=0,007) είχε φθίνουσα πορεία στον χρόνο. Οι τρεις 

σύντροφοι διατηρούσαν µεταξύ τους κοντινή - µικρότερη του ενός µέτρου -

απόσταση, χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στον χρόνο της µελέτης 

(p=0,095).  

 Απ' ό,τι φαίνεται, όσο µεγαλώνει το βρέφος τόσο λιγότερο οι γονείς το 

κρατούν αγκαλιά ή ακριβέστερα, ίσως, τόσο λιγότερο αναλαµβάνουν 

παιχνίδια τέτοια που να προϋποθέτουν τον εναγκαλισµό τους µε το βρέφος 

(π.χ. πέταγµα στον αέρα). Το γεγονός ότι τα βρέφη στη διάρκεια των 

τελευταίων µηνών του πρώτου χρόνου αποκτούν τη δυνατότητα να κινούνται 

από µόνα τους και επιδιώκουν την αυτο-κίνησή τους, επιφέρει δραστικούς 

µετασχηµατισµούς στην οικογενειακή αλληλεπίδραση, στο επίπεδο της 

επικοινωνίας των συναισθηµάτων, στο επίπεδο της "ρουτίνας"  των 

παιγνιωδών δράσεων που αναλαµβάνονται από τους συµπαίκτες, εποµένως 

και στους τύπους της µεταξύ τους απόστασης κατά τη διάρκεια των 

παιχνιδιών που παίζουν (Campos, Kermoian & Zumbahlen, 1992).  

 ∆. Τύποι παιχνιδιών: 
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 -µε την αύξηση της ηλικίας, τα παιχνίδια µε αντικείµενα θα 
 παρατηρούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι τα παιχνίδια χωρίς 
 αντικείµενα. 
 
Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία, ούτε στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (p=0,82), ούτε 

στα παιχνίδια µε αντικείµενα (p=0,99). 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία, ούτε στα παιχνίδια χωρίς αντικείµενα (p=0,57), ούτε 

στα παιχνίδια µε αντικείµενα (p=0,10). 

Στα τριαδικά ΠΕ, βρέθηκε ότι η πορεία της συχνότητας των παιχνιδιών χωρίς 

αντικείµενα ήταν φθίνουσα (p=0,0005). ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία, στα παιχνίδια µε αντικείµενα (p=0,13). 

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει,  οι γονείς και τα βρέφη, είτε σε δυάδες, 

είτε σε τριάδες, προτίµησαν να παίζουν χωρίς αντικείµενα. ∆εν θεωρούµε ότι η 

απουσία στατιστικής σηµαντικότητας στη χρονική πορεία των παιχνιδιών 

χωρίς και µε αντικείµενα συνιστά µια ένδειξη αντίθετη µε τα ευρήµατα άλλων 

ερευνών. Ούτε, επίσης, είναι αντίθετη µε τις θεωρίες που προτείνουν την 

αυξηµένη ενασχόληση των βρεφών µε αντικείµενα και τη σταδιακή 

συµπερίληψη των αντικειµένων στα διαπροσωπικά παιχνίδια από το δεύτερο 

µισό περίπου του πρώτου χρόνου. Το ζητούµενο της παρούσας έρευνας ήταν 

η διερεύνηση της ευθυµίας και των παραµέτρων της στα διαπροσωπικά 

παιχνίδια, στα οποία οι σύντροφοι επικοινωνούν µια "παιχνιδιάρικη" διάθεση 

και βιώνουν θετικά συναισθήµατα, τα οποία εκδηλώνουν και επικοινωνούν 

µεταξύ τους µέσω των παιγνιωδών τους νύξεων: π.χ. του γέλιου ή του 

συνδυασµού φωνοποίησης και γέλιου ή των παραγλωσσικών 

χαρακτηριστικών της γονεϊκής οµιλίας. Με άλλα λόγια, η ενασχόληση γονέων 

και βρεφών µε αντικείµενα καταγράφηκε και αναλύθηκε µόνο στις 

περιπτώσεις εκείνες που ταίριαζε µε τον ορισµό που δώσαµε για κάθε ΠΕ 

(βλ. υποκεφάλαιο 4.1. στο τέταρτο κεφάλαιο). Οι  "χαµηλότερων" τόνων 

παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών µε αντικείµενα, στις οποίες οι 

σύντροφοι ήταν συγκεντρωµένοι στο ίδιο το αντικείµενο και στον χειρισµό 

του, έχοντας µια "σοβαρή" έκφραση στο πρόσωπο τους δεν αποτέλεσαν 

αντικείµενο ανάλυσης στην παρούσα έρευνα. Τα ευρήµατα που συζητώνται 
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παρακάτω (βλ. υποκεφάλαιο 6.2.4) διασαφηνίζουν καλύτερα την ενδεχόµενη 

αυτή σχέση µεταξύ ευθυµίας και τύπου παιχνιδιού.   

 

 Ε. Γονεϊκά λεκτικά σχόλια: 

 - µε την αύξηση της ηλικίας, οι γονείς θα κάνουν περισσότερα λεκτικά 
 σχόλια προς τα βρέφη. 
 
Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, οι µητέρες έκαναν στον ίδιο περίπου 

βαθµό σχόλια πρόσκλησης (p=1,000) και περιγραφής (p=1,000) προς τα 

βρέφη, σε όλο τον χρόνο της µελέτης. Απ' ό,τι φαίνεται οι µητέρες του 

δείγµατός µας διατήρησαν ένα λεκτικό αλληλεπιδραστικό ύφος στο παιχνίδι 

τους µε τα βρέφη, ανεξάρτητα από την ηλικία των βρεφών και από το αν 

προσδοκούν από τα βρέφη τη µερική κατανόηση αυτών που τους λένε. 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, οι πατέρες έκαναν σχόλια πρόσκλησης 

προς τα βρέφη µόνο κατά τον 10ο και τον 11ο µήνα και, µάλιστα µε την ίδια 

συχνότητα (p=1,000). Το γεγονός ότι τα πατρικά σχόλια πρόσκλησης προς τα 

βρέφη καταγράφηκαν προς το τέλος του χρόνου της µελέτης µας είναι, 

ενδεχοµένως, ενδεικτικό ότι οι πατέρες ίσως προσδοκούν από τα βρέφη των 

µεγαλύτερων ηλικιών την κατανόηση των προσκλήσεων που τους γίνονται και 

για το λόγο αυτό εξάλλου και τις κάνουν. Το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν 

σχόλια πρόσκλησης από τους πατέρες προς τα 12µηνα βρέφη εξηγείται λόγω 

του ιδιαίτερα χαµηλού αριθµού ΠΕ πατέρων-βρεφών (Ν=3) στη διάρκεια του 

µήνα αυτού. Τα περιγραφικά σχόλια των πατέρων προς τα βρέφη δεν 

παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως προς την εκδήλωσή τους 

κατά ηλικία (p=0,65).  

Στα τριαδικά ΠΕ, αντίθετα από τις προβλέψεις µας, βρέθηκε ότι η πορεία των 

µητρικών σχόλιων προς τα βρέφη ήταν φθίνουσα (p=0,003). Ενδεχοµένως, 

µε την αύξηση της ηλικίας των βρεφών, οι µητέρες, σε τριαδικές συνθήκες 

επικοινωνίας µε τα βρέφη και µε έναν ακόµα ενήλικο, µιλούν περισσότερο 

προς τους πατέρες ή/και προς τους δύο συντρόφους. Η φθίνουσα πορεία των 

µητρικών λεκτικών σχόλιων προς τα βρέφη πιθανόν να σχετίζεται µε την 

επίσης φθίνουσα πορεία στη συχνότητα των τριαδικών ΠΕ στον χρόνο της 

µελέτης. ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην πορεία των 

πατρικών λεκτικών σχόλιων προς τα βρέφη στον χρόνο της µελέτης (p=0,29).  
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 ΣΤ. Κίνηση / Σταθερότητα στον χώρο: 

 -µε την αύξηση της ηλικίας θα αυξάνεται η κίνηση των βρεφών, και 
 ενδεχοµένως των γονέων, στον χώρο 
 
Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές κατά ηλικία, ούτε στην κίνηση µητέρων-βρεφών (p=0,62), ούτε στη 

σταθερότητα µητέρων-βρεφών στον χώρο (p=0,57). 

Στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές στον χρόνο στην κίνηση πατέρων-βρεφών (p=0,58). Οι 

πατέρες και τα βρέφη έµειναν σταθεροί στον χώρο σχεδόν µε την ίδια 

συχνότητα στον χρόνο της µελέτης. Το σηµείο κορύφωσης στη συχνότητα της 

σταθερότητας πατέρων-βρεφών στον χώρο σηµειώθηκε στον 10ο µήνα 

(p=0,031). 

Στα τριαδικά ΠΕ, βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κίνηση και 

στην σταθερότητα των τριών συντρόφων στον χώρο. Συγκεκριµένα, αντίθετα 

από τις προβλέψεις µας, µε την αύξηση της ηλικίας, µειώνονταν οι 

περιπτώσεις της κίνησης των τριών συντρόφων στον χώρο (p=0,002). Η 

καµπύλη της σταθερότητας των τριών συντρόφων στον χώρο είχε τη µορφή 

αντεστραµµένου U: οι υψηλότερες συχνότητες σηµειώθηκαν κατά τον 9ο και 

τον 10ο µήνα και οι χαµηλότερες κατά τον 8ο και τον 11ο µήνα (p=0,019). 

 Είναι κρίσιµο, στο σηµείο αυτό, να υπογραµµίσουµε ότι, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, στα δυαδικά, αλλά και στα τριαδικά ΠΕ, τα 

βρέφη βρίσκονταν, είτε σε κίνηση, είτε σταθερά, από κοινού µε τους γονείς 

τους και όχι µόνα τους. Το γεγονός αυτό, ενδεχοµένως, µειώνει την ισχυρή 

επίδραση της ηλικίας στην κίνηση του βρέφους, την οποία αναµέναµε να 

βρούµε. Για παράδειγµα, το κυνηγητό µπορεί να αναλαµβάνεται από τους 

συντρόφους, όταν το βρέφος είναι αγκαλιά µε τον ένα γονέα, όταν το βρέφος 

µπουσουλά ή όταν περπατά από µόνο του. Με άλλα λόγια, αυτό που 

ενδεχοµένως ισχύει είναι ότι η κίνηση ή η σταθερότητα των συντρόφων στον 

χώρο αποτελεί µια µεταβλητή που διαµεσολαβείται περισσότερο από το 
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περιεχόµενο των δράσεων κάθε δυαδικού ή τριαδικού παιχνιδιού και από τη 

γονεϊκή εµπλοκή  παρά από τη βρεφική ικανότητα κίνησης ή όχι. 

 

 

 Ζ. Συµµετοχική δράση: 

 -µε την αύξηση της ηλικίας θα αυξάνονται οι περιπτώσεις της ενεργούς 
 δράσης και των τριών συντρόφων στα παιχνίδια 
 

Αντίθετα από τις προβλέψεις µας, η τριαδική ενεργός δράση στα τρέχοντα 

παιχνίδια είχε φθίνουσα πορεία στον χρόνο (p=0,0005). Οι υψηλότερες 

συχνότητες του από κοινού τριαδικού παιχνιδιού σηµειώθηκαν στη διάρκεια 

του 7ου και του 9ου µήνα. 

Το δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών µε τους πατέρες ως παρατηρητές της 

δράσης τους, είχε, επίσης, φθίνουσα πορεία στον χρόνο (p=0,039). Οι 

υψηλότερες συχνότητες αυτού του τύπου της συµµετοχικής δράσης 

σηµειώθηκαν κατά τον 7ο και κατά τον 9ο µήνα. 

 Οι φθίνουσες πορείες των παραπάνω τύπων συµµετοχικής δράσης 

φαίνεται να σχετίζονται µε την, επίσης, φθίνουσα πορεία στη συχνότητα των 

τριαδικών ΠΕ στον χρόνο. Υποθέτουµε, δηλαδή, ότι µε την αύξηση της 

ηλικίας παρατηρούνται µε µεγαλύτερες συχνότητες οι υπόλοιποι τύποι 

συµµετοχικής δράσης (π.χ. δύο παρατηρητές της δράσης του ενός από τους 

συντρόφους) τους οποίους, ωστόσο, δεν ελέγξαµε στατιστικά, επειδή στο 

δείγµα µας παρουσιάστηκαν σε λιγοστές περιπτώσεις.  

∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στον χρόνο, στο δυαδικό 

παιχνίδι πατέρων-βρεφών µε τις µητέρες ως παρατηρήτριες της δράσης τους 

(p=0,24). 

 Η. Παρέµβαση: 

 -µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνονται οι πατρικές, κυρίως, 
 παρεµβάσεις στο δυαδικό παιχνίδι των υπόλοιπων δύο συντρόφων. 
 
Οι πατρικές παρεµβάσεις στο δυαδικό παιχνίδι µητέρων-βρεφών ήταν 

λιγοστές (Ν=17) και καταγράφηκαν σε όλο τον χρόνο της µελέτης, µε 

αυξοµειώσεις. Τα σηµεία της κορύφωσής τους παρατηρήθηκαν, εξίσου, στη 

διάρκεια του 8ου και του 12ου µήνα. Στη διάρκεια του 9ου, του 10ου και του 

11ου µήνα παρατηρήθηκαν µε τις µικρότερες συχνότητες (p=0,034). 
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Οι µητρικές παρεµβάσεις στο δυαδικό παιχνίδι πατέρων-βρεφών ήταν, 

επίσης, λιγοστές (Ν=12), διέγραψαν φθίνουσα πορεία και καταγράφηκαν έως 

τον 10ο µήνα. Το σηµείο της κορύφωσής τους παρατηρήθηκε στη διάρκεια 

του 7ου µήνα, ενώ σε υψηλή συχνότητα παρατηρήθηκε, επίσης, στον 10ο 

µήνα (p=0,034). 

 Οι χαµηλές συχνότητες µε τις οποίες καταγράφηκαν οι µητρικές και οι 

πατρικές παρεµβάσεις στο δυαδικό παιχνίδι µας υποχρεώνουν να είµαστε 

ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αυτό που διαπιστώνουµε στη φθίνουσα πορεία των 

µητρικών παρεµβάσεων και στο γεγονός ότι σταµατούν από τον 10ο µήνα και 

µετά, είναι ότι οι πατέρες, µε την αύξηση της βρεφικής ηλικίας, ενδεχοµένως, 

εξελίσσονται σε περισσότερο εξοικειωµένους και "ικανότερους" συµπαίκτες 

για τα βρέφη τους. Οι µητέρες, παρατηρώντας τα "καλοδουλεµένα" παιχνίδια 

πατέρων-βρεφών, δεν κρίνουν, ίσως, απαραίτητη την παρέµβασή τους, αλλά 

υιοθετούν το ρόλο της συµµετοχικής παρατήρησης ή της "εποπτείας" των 

παιχνιδιών αυτών.  Οι πατρικές παρεµβάσεις καταγράφηκαν σε όλο τον 

χρόνο της µελέτης, γεγονός που είναι ενδεικτικό της τάσης-επιθυµίας των 

πατέρων να συµµετέχουν ενεργά στο τριαδικό παιχνίδι. Ωστόσο, η µη 

γραµµική πορεία των πατρικών παρεµβάσεων, δηλαδή, οι αυξοµειώσεις τους 

στον χρόνο, είναι δύσκολο να εξηγηθεί, στην παρούσα φάση και λόγω των 

χαµηλών συχνοτήτων τους.  

 Θ. Χρονική διάρκεια ΠΕ: 

 -µε την αύξηση της ηλικίας, θα αυξάνεται η χρονική διάρκεια των ΠΕ. 

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας των 

ΠΕ του 7ου µήνα και της χρονικής διάρκειας των ΠΕ του 12ου µήνα 

(p=0,005). Τα ΠΕ στη διάρκεια του 12ου µήνα ήταν µεγαλύτερης διάρκειας 

από αυτά του 7ου µήνα. Οι διαφορές στη διάρκεια των ΠΕ στους υπόλοιπους 

µήνες της µελέτης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές.  

 Η διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας των ΠΕ του 7ου µήνα και 

του 12ου µήνα, ίσως,  είναι µια από τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο 

παιχνίδι του τέλους του πρώτου χρόνου ή που βρίσκονται υπό προετοιµασία 

για το παιχνίδι των αρχών του δεύτερου χρόνου. Η συνέχεια της διερεύνησης 

των υπόλοιπων επιµέρους στοιχείων του παιχνιδιού κατά τους πρώτους 
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µήνες του δεύτερου χρόνου θα διαφώτιζε περισσότερο την κατεύθυνση και 

την ποιότητα των αλλαγών αυτών. 

 

 

 Ι. Επικοινωνιακές συµπεριφορές των συντρόφων 

Στα δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών και στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών, δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωση των 

επικρατέστερων σε συχνότητα µητρικών και πατρικών επικοινωνιακών 

συµπεριφορών στον χρόνο της µελέτης. Επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές στην εκδήλωση των επικρατέστερων σε συχνότητα 

βρεφικών επικοινωνιακών συµπεριφορών στον χρόνο της µελέτης, στα 

δυαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών και στα δυαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών. 

Στα τριαδικά ΠΕ, από τις επικρατέστερες σε συχνότητα µητρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν ο συνδυασµός φωνοποίησης, γέλιου και 

βλεµµατικής επαφής µε το βρέφος ο οποίος σηµείωσε στον χρόνο φθίνουσα 

πορεία (p=0,032). 

Στα τριαδικά ΠΕ, από τις επικρατέστερες σε συχνότητα πατρικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν η φωνοποίηση (p=0,01) και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,023) που σηµείωσαν στον χρόνο 

συνολικά φθίνουσες πορείες, µε αυξοµειώσεις στην εκδήλωσή τους. 

Στα τριαδικά ΠΕ, από τις επικρατέστερες σε συχνότητα βρεφικές 

επικοινωνιακές συµπεριφορές ήταν η φωνοποίηση (p=0,01) και ο 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου (p=0,023) που σηµείωσαν στον χρόνο 

συνολικά φθίνουσες πορείες, µε αυξοµειώσεις στην εκδήλωσή τους. 

 Κρίνουµε ότι οι φθίνουσες πορείες που διέγραψαν οι παραπάνω 

συµπεριφορές των τριών συντρόφων συνδέονται µε την, επίσης, φθίνουσα 

πορεία της συχνότητας των τριαδικών ΠΕ.   
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6.2.4. Γέλιο: 
 -Σε ποιες συνθήκες της παιγνιώδους αλληλεπίδρασης γελούν 
 περισσότερο οι γονείς και τα βρέφη; 
 
 Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας (βλ. κεφ. 4, υποκεφ. 4.1) αναµέναµε ότι 

θα βρεθούν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας 

του γέλιου των συντρόφων στις εξής µεταβλητές: 

1) Τύποι παιχνιδιών: 

Α. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών: 

 το µητρικό (p=0,002) και το βρεφικό (p=0,005) γέλιο παρατηρήθηκε 

περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς αντικείµενα απ' 

ό,τι κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών µε αντικείµενα,  

Β. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών: 

 - δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή του 

πατρικού γέλιου κατά τον τύπο των παιχνιδιών (p=0,69), 

 - τα βρέφη γέλασαν αποκλειστικά στη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς 

αντικείµενα, 

Γ. Τριαδικά ΠΕ: 

 οι µητέρες (p=0,0005), οι πατέρες (p=0,0005) και τα βρέφη (p=0,0005) 

γέλασαν περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών χωρίς 

αντικείµενα απ' ό,τι κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών µε αντικείµενα.  

 Γιατί οι σύντροφοι-συµπαίκτες γελούν περισσότερο, όταν το παιχνίδι 

τους δεν περιλαµβάνει αντικείµενα; Τί είναι αυτό που κάνει το παιχνίδι χωρίς 

αντικείµενα πιο "αστείο", πιο εύθυµο ή πιο "παιχνιδιάρικο";  Αυτό που, στην 

παρούσα φάση, µας φαίνεται πιθανότερο είναι ότι στα παιχνίδια που δεν 

περιέχουν αντικείµενα, η παιγνιώδης δράση κατευθύνεται άµεσα και 

αδιαµεσολάβητα από τα πρόσωπα προς τα πρόσωπα. Πρόκειται, δηλαδή, 

για παιχνίδια που εισάγουν τα πρόσωπα και που στοχεύουν στα πρόσωπα. 

Με άλλα λόγια, είναι παιχνίδια που έχουν τα πρόσωπα ως άµεσους δέκτες 

της δράσης τους και που σκοπεύουν στην πρόκληση κάποιου 

"αποτελέσµατος" σε αυτά. Για παράδειγµα σκοποθετούν την έκπληξη (κου-
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κου-τσα), την κίνηση (κυνηγητό, πέταγµα στον αέρα), το παιχνιδιάρικο 

πείραγµα µε τις δράσεις ή µε τις προθέσεις τους (παρεµπόδιση βρεφικής 

δράσης), το µοίρασµα µιας ρουτίνας (µουσικά, φωνητικά, συµβατικά 

παιχνίδια) ή ακόµα και το γέλιο καθ' αυτό (γαργάληµα). Είναι, µε άλλα λόγια, 

παιχνίδια "πρόσωπο µε πρόσωπο" ή "σώµα µε σώµα", παιχνίδια των οποίων 

η δράση δεν µεσολαβείται από το αντικείµενο, η προσοχή δεν 

συγκεντρώνεται στο αντικείµενο, τα συναισθήµατα δεν είναι το αποτέλεσµα 

της κοινής δράσης των συντρόφων πάνω σε ένα αντικείµενο, αλλά της 

δράσης του ενός προς τον άλλο. Στην περίπτωση της τριάδας πρόκειται για 

άµεση, αδιαµεσολάβητη από αντικείµενα, πρόσωπο µε πρόσωπο δράση και 

των τριών συντρόφων ή των δύο προς τον τρίτο ή του ενός προς τους 

υπόλοιπους δύο. Ίσως, αυτή η άµεση, πρόσωπο µε πρόσωπο, επαφή µεταξύ 

των συµπαικτών να διευκολύνει µια αµεσότερη και ταχύτερης φύσης 

συµπεριφορική αµοιβαιότητα µεταξύ των συντρόφων, να εγείρει δυνατότερες 

συγκινήσεις, να είναι πιο απολαυστική, πιο εύθυµη και τελικά πιο "αστεία".  

 Φυσικά, δεν θα ήταν εύστοχο να αποκλείσουµε τα αντικείµενα από το 

συναίσθηµα και την συµπεριφορά της ευθυµίας και της κοινής απόλαυσης. Τα 

αντικείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους συµπαίκτες µε λιγότερο 

συµβατικό τρόπο, ως µέσα ή ως "οχήµατα" µιας δράσης, δίνοντας την 

αίσθηση στον παρατηρητή ότι ακριβώς στοχεύουν στη δηµιουργία κάποιου 

αποτελέσµατος από τον ένα σύντροφο στον άλλο. Τέτοια παραδείγµατα 

καταγράφηκαν, εξάλλου, στο δείγµα µας, στις περιπτώσεις π.χ. της 

παραβίασης στην ανταλλαγή (πάρε-δώσε) ενός αντικειµένου, στο παιγνιώδες 

σπρώξιµο του συντρόφου µε τη χρήση ενός αντικειµένου ή στην προσέγγιση 

προς και αποµάκρυνση ενός συντρόφου από τον άλλο µε τη διαµεσολάβηση 

ενός αντικειµένου. Η συχνότητα, όµως, των παιχνιδιών αυτών ήταν χαµηλή. 

Υπενθυµίζουµε, στο σηµείο αυτό, ότι οι γονείς και τα βρέφη, είτε σε δυάδες, 

είτε σε τριάδες, προτίµησαν να παίξουν χωρίς αντικείµενα απ' ό,τι µε 

αντικείµενα. 

 

 2) Κίνηση-Σταθερότητα στον χώρο: 

Α. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών: 
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 -οι µητέρες γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου µαζί 

µε τα βρέφη έµεναν σταθεροί στον χώρο ή κινούνταν απ' ό,τι στις 

περιπτώσεις, όπου κινούνταν µόνο οι ίδιες ή µόνο τα βρέφη (p=0,046), 

 -τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου µαζί 

µε τις µητέρες βρίσκονταν σε κίνηση απ' ό,τι στις περιπτώσεις, όπου έµεναν 

µε τις µητέρες σταθερά στον χώρο, κινούνταν µόνο τα ίδια ή κινούνταν µόνο 

οι µητέρες (p=0,0005), 

Β. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών: 

 -δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή του 

πατρικού γέλιου κατά τους τύπους κίνησης-σταθερότητας στον χώρο 

(p=0,60), 

 -τα βρέφη γέλασαν αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, όπου µαζί 

µε τους πατέρες κινούνταν στον χώρο ή έµεναν σταθεροί. Η διαφορά στην 

κατανοµή της συχνότητας του βρεφικού γέλιου στους δύο αυτούς τύπους 

κίνησης / σταθερότητας δεν είναι στατιστικώς σηµαντική (p=0,20), 

Γ. Τριαδικά ΠΕ: 

 -οι µητέρες γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι 

ίδιες και οι άλλοι δύο σύντροφοι  έµεναν σταθεροί στον χώρο. Ακολούθησαν 

σε συχνότητα οι περιπτώσεις, όπου οι τρεις σύντροφοι κινούνταν στον χώρο 

ή οι µητέρες κινούνταν µαζί µε τα βρέφη, ενώ οι πατέρες παρέµεναν σταθεροί. 

Στους υπόλοιπους τύπους κίνησης / σταθερότητας, το µητρικό γέλιο 

εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες συχνότητες (p=0,0005), 

 -οι πατέρες γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι 

ίδιοι και οι άλλοι δύο σύντροφοι  έµεναν σταθεροί στον χώρο ή κινούνταν. 

Στους υπόλοιπους τύπους κίνησης / σταθερότητας, το πατρικό γέλιο 

εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες συχνότητες (p=0,001), 

 -τα βρέφη γέλασαν περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου µαζί 

µε τους δύο γονείς τους κινούνταν στον χώρο. Ακολούθησαν σε συχνότητα οι 

περιπτώσεις, όπου τα βρέφη κινούνταν µαζί µε τις µητέρες, ενώ οι πατέρες 

παρέµεναν σταθεροί και οι περιπτώσεις, όπου και οι τρεις σύντροφοι έµεναν 

σταθεροί στον χώρο. Στους υπόλοιπους τύπους κίνησης / σταθερότητας, το 

βρεφικό γέλιο εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες συχνότητες (p=0,0005). 
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 Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι καθένας από τους τρεις συντρόφους, 

στις δυαδικές και στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις, γελά περισσότερο στις 

περιπτώσεις εκείνες, όπου µαζί µε τους δύο ή µε τον ένα από τους 

υπόλοιπους συµπαίκτες κινούνται ή όχι. Στις περιπτώσεις, δηλαδή, όπου τα 

παιχνίδια τα οποία αναλαµβάνουν οι συµπαίκτες ενέχουν την κοινή 

συµµετοχή τους στην κίνηση ή στην σταθερότητα στον χώρο. Στις τριαδικές 

αλληλεπιδράσεις, το κοινό αυτό µοίρασµα της κίνησης ή της σταθερότητας 

στον χώρο µπορεί να αφορά στους δύο από τους τρεις συντρόφους. Στο 

σηµείο αυτό θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να επικεντρωθεί κανείς στην 

κινητική συµπεριφορά του τρίτου προσώπου, στη δράση του, δηλαδή, 

"απέναντι" στους δύο κινούµενους ή µη κινούµενους συµπαίκτες του. Ένα 

σηµείο, επίσης, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφορικά µε την 

εκδήλωση του  βρεφικού γέλιου, είναι το γεγονός της "προτίµησης" των 

βρεφών για τη συν-κίνησή τους µε τον ένα ή/και µε τους δύο γονείς έναντι της 

σταθερότητάς τους στον χώρο. Με άλλα λόγια, τα βρέφη δείχνουν να 

απολαµβάνουν, να χαίρονται περισσότερο και να βρίσκουν πιο διασκεδαστικά 

τα κινητικά παιχνίδια. 

 

 3. Σωµατική εγγύτητα µεταξύ των συντρόφων: 

Α. ∆υαδικά ΠΕ µητέρων-βρεφών: 

 - το µητρικό  (p=0,019) και το βρεφικό (p=0,002) γέλιο καταγράφηκε 

περισσότερο στις περιπτώσεις, όπου οι µητέρες βρίσκονταν σε µικρότερη του 

ενός µέτρου απόσταση από τα βρέφη ή αγκαλιά µε αυτά) 

Β. ∆υαδικά ΠΕ πατέρων-βρεφών: 

 - δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή του 

γέλιου των πατέρων κατά τους τύπους της σωµατικής τους εγγύτητας µε τα 

βρέφη (p=0,87), 

 - τα βρέφη γέλασαν αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, όπου 

βρίσκονταν σε µικρότερη του ενός µέτρου απόσταση από τους πατέρες ή 

αγκαλιά µε αυτούς. Η διαφορά στην κατανοµή της συχνότητας του βρεφικού 

γέλιου στους δύο αυτούς τύπους σωµατικής εγγύτητας δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντική (p=0,52), 

Γ. Τριαδικά ΠΕ: 
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 -οι µητέρες γέλασαν περισσότερο, όταν µαζί µε τους υπόλοιπους δύο 

συντρόφους βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου και, όταν οι 

ίδιες ήταν µε τα βρέφη αγκαλιά, ενώ οι πατέρες βρίσκονταν σε κοντινή 

απόσταση (µικρότερη του ενός µέτρου). Στους υπόλοιπους τύπους 

σωµατικής εγγύτητας, το µητρικό γέλιο εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες 

συχνότητες (p=0,0005), 

 - οι πατέρες γέλασαν περισσότερο, όταν οι ίδιοι ήταν µε τα βρέφη 

αγκαλιά, ενώ οι µητέρες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση (µικρότερη του 

ενός µέτρου) από αυτούς και, όταν µαζί µε τους υπόλοιπους δύο συντρόφους 

βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου. Στους υπόλοιπους 

τύπους σωµατικής εγγύτητας, το πατρικό γέλιο εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες 

συχνότητες (p=0,0005), 

 - τα βρέφη γέλασαν περισσότερο, όταν µαζί µε τους δύο γονείς 

βρίσκονταν σε εγγύτητα µικρότερη του ενός µέτρου και, όταν τα ίδια ήταν 

αγκαλιά µε τις µητέρες ή µε τους πατέρες. Στους υπόλοιπους τύπους 

σωµατικής εγγύτητας, το µητρικό γέλιο εκδηλώθηκε σε χαµηλότερες 

συχνότητες (p=0,0005). 

 Το γέλιο των συµπαικτών φαίνεται να εκδηλώνεται περισσότερο σε 

συνθήκες µικρής σωµατικής απόστασης µεταξύ τους, ως εάν να 

"διευκολύνεται" από ή να "προϋποθέτει" µια µορφή "γειτνίασης" των 

προσώπων και των σωµάτων τους στον χώρο. Η διερεύνηση της σχέσης των 

µεταβλητών που, ενδεχοµένως, µεσολαβούν ή συσχετίζονται µε τη µεταβλητή 

της σωµατικής εγγύτητας και του γέλιου θα παρουσίαζε εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. 

 

6.3. Συµπεράσµατα: αναζητώντας τον συνδετικό "κρίκο" του δυαδικού 
και του τριαδικού παιχνιδιού 
    "Αυτή η συναρµολόγηση των κοµµατιών ήταν ικανοποιητική, 
    αλλά το µυαλό µου συνεχώς περιπλανιόταν. Άρχισε να µε 
    κυριεύει  ανησυχία στην ιδέα ότι κάποια κοµµάτια που  
    έλειπαν από το παζλ δεν θα βρίσκονταν ποτέ, ή ότι δεν  
    υπήρχαν καν...Ότι έφταιγαν οι συνήθειες που είχα  
    αποκτήσει από το µοντάζ κι οι οποίες µε έκαναν να θέλω να
    προσαρµόζω αναγκαστικά όλες τις αντιφατικές πληροφορίες
    σ' ένα οµοιογενές σύνολο. Αυτή η θεωρία ήταν σωστή και 
    λογική, αλλά καθώς περνούσε ο καιρός την πίστευα όλο και
    λιγότερο." (Μάντισον Σµαρτ Μπελ, Τελικό Μοντάζ, Εκδ.  
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    Πόλις, 1997, σελ. 121-122)    
         
 Η παρούσα µελέτη ξεκίνησε µε δύο κεντρικά θέµατα-ερωτήµατα προς 

διερεύνηση. Το πρώτο αφορούσε, γενικά, στη διαπροσωπική επικοινωνία του 

κωµικού και στην ιδιαίτερη φύση των  κωµικών µηνυµάτων, φύση που, 

ακριβώς, τα καθιστά κωµικά. Το δεύτερο αφορούσε στους τρόπους που τα 

µηνύµατα αυτά επικοινωνούνται µεταξύ δύο και µεταξύ τριών συντρόφων ή 

ακριβέστερα συµπαικτών, αφού, συνήθως, τα κωµικά µηνύµατα, τα αστεία, τα 

πειράγµατα, τα παιχνίδια επικοινωνούνται και εκδραµατίζονται εντός µιας 

ιδιαίτερα "χρωµατισµένης", παιχνιδιάρικης και συνεχώς διαπραγµατεύσιµης 

πραγµατικότητας. Πρόκειται, όπως είδαµε, για µια πραγµατικότητα που 

παρουσιάζει συνέχεια στον χρόνο, συνέχεια, δηλαδή, µεταξύ των προ-

γλωσσικών και των γλωσσικών µορφών επικοινωνίας. Η συνέχεια αυτή 

φαίνεται να είναι "ριζωµένη" στο κοινό συστατικό των θετικών συναισθηµάτων 

που εµπεριέχει, των συναισθηµάτων της ευχαρίστησης και της χαράς, της 

ευθυµίας και της απόλαυσης που µοιράζονται οι συµµετέχοντες στην 

"πραγµατικότητα" αυτή.   

 Στην παρούσα µελέτη, ορίσαµε το "παιγνιώδες" µιας αλληλεπίδρασης 

µε βάση αυτή την κοινή απόλαυση των συµπαικτών και το βίωµα των θετικών 

συναισθηµάτων εντός της παιγνιώδους "πραγµατικότητας". Προκειµένου να 

περιγράψουµε και να εξάγουµε συµπεράσµατα για την παιγνιώδη 

"πραγµατικότητα"  µεταξύ των γονέων και των βρεφών, επικεντρωθήκαµε στα 

επιµέρους χαρακτηριστικά γύρω από τα οποία δοµείται το "παιγνιώδες" και 

καταλήξαµε στην περιγραφή και την ανάλυση αυτών που ονοµάσαµε και 

ορίσαµε ως ΠΕ. Κάθε επεισόδιο αλληλεπίδρασης µεταξύ των γονέων και των 

βρεφών ορίστηκε ως παιγνιώδες, όταν: 

 - παρατηρούνταν συµµετοχική δράση µεταξύ των αλληλεπιδρώντων. 

Με άλλα λόγια, όταν οι σύντροφοι δρούσαν µαζί, έκαναν κάτι από κοινού ή 

µοιράζονταν το ίδιο παιχνίδι , 

 - το παιχνίδι των συντρόφων είχε ένα "θέµα". Με άλλα λόγια, όταν η 

δράση των συντρόφων έµοιαζε να "αφηγείται" µια ιστορία, µε αρχή, µέση και 

τέλος, µε επαναλήψεις και µε µικρές ή χωρίς παραλλαγές, 

 - οι σύντροφοι απολάµβαναν τη δράση τους και έδειχναν να "περνάνε 

καλά" και να διασκεδάζουν. Η απόλαυσή τους εκδηλωνόταν µέσω των 
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θετικών τους συναισθηµάτων και των χαρούµενων επικοινωνιακών τους 

λεκτικών και µη λεκτικών συµπεριφορών.  

 Η περιγραφή και η ανάλυση του "παιγνιώδους" των δυαδικών και των 

τριαδικών αλληλεπιδράσεων-επεισοδίων µας οδήγησε στο εξής ερώτηµα: 

διαφέρει το δυαδικό από το τριαδικό "παιγνιώδες" µιας αλληλεπίδρασης, το 

δυαδικό από το τριαδικό µοίρασµα της ευθυµίας και της κοινής απόλαυσης; 

Και αν ναι µε ποιους τρόπους ή σε ποια σηµεία;  

 Μια πρώτη απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι θετική. Οι διαφορές είναι 

"εκεί" γιατί, όπως είδαµε στο 3ο κεφάλαιο του πρώτου µέρους της παρούσας 

εργασίας, η οικογενειακή τριαδική αλληλεπίδραση δεν είναι δυνατό να 

περιοριστεί στα στοιχεία που τη συγκροτούν, δηλαδή, στις δυάδες ή στις 

µονάδες: στις τριαδικές αλληλεπιδράσεις υπάρχουν όψεις που δεν 

περιγράφονται µε δυαδικούς όρους ή που δεν υφίστανται καν στις δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις. Παρουσιάζει, µάλιστα, εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

τα ευρήµατα των ερευνών που σκοποθέτησαν τη διερεύνηση της βρεφικής 

"θέσης" στην οικογενειακή (βλ. σχετικά Fivaz-Depeursinge & Corboz-

Warnery, 1999) ή εξω-οικογενειακή (βλ. σχετικά Nadel & Tremblay-Leveau, 

1999 * Tremblay-Leveau & Nadel, 1995, 1996) τριάδα συνηγορούν στο ότι τα 

βρέφη, από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, όχι µόνο αναγνωρίζουν το 

διαφορετικό της τριαδικής επικοινωνίας, αλλά αλληλεπιδρούν µε αυτό ενεργά 

και, µάλιστα, µε τρόπους που θέτουν υπό βάσιµη αµφισβήτηση τις θέσεις 

που υποστηρίζουν µια εγγενή προ-προσαρµογή των βρεφών σε δυαδική 

επικοινωνία και που προσφέρουν γλαφυρές ενδείξεις ότι η "τριγωνική" 

ικανότητα είναι παρούσα από τον τρίτο περίπου µήνα και αποτελεί ακέραιο 

και συστατικό µέρος του ανθρώπινου, έµφυτου κινήτρου που κατευθύνεται 

στα πρόσωπα, µε την έννοια που προσδίδει ο Trevarthen (βλ. ενδεικτικά 

1982, 1992γ) στο κίνητρο αυτό.  

 Ωστόσο, η παραπάνω απάντηση φαίνεται να αναφέρεται στους 

τρόπους µε τους οποίους εκδηλώνονται τα θετικά συναισθήµατα µεταξύ των 

τριών συµπαικτών και στην πολλαπλότητα των συµπεριφορικών επιλογών 

που προσφέρει στους συντρόφους η τριαδική συνθήκη επικοινωνίας. Με άλλα 

λόγια, η απάντηση αυτή αναφέρεται, ίσως, στις µορφές ή στους 

"σχηµατισµούς" των συµπεριφορών και των δράσεων µε τις οποίες 
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εκδηλώνονται και επικοινωνούνται τα θετικά συναισθήµατα του παιχνιδιού 

µεταξύ των γονέων και των βρεφών, και όχι σε αυτό καθ� αυτό το διαφορετικό 

του "παιγνιώδους" των συντρόφων. Η υπόθεση αυτή δεν προτείνει µια θετική 

απάντηση στην ερώτηση του αν διαφέρει το δυαδικό από το τριαδικό 

µοίρασµα του ��παιγνιώδους�� µιας αλληλεπίδρασης. Φαίνεται πιο εύστοχο να 

αναδιατυπώσουµε την ερώτηση ως εξής: θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι 

όπως µια τριάδα λειτουργεί µε διαδικασίες "πέρα" ή "άνω" της δυάδας, 

παρόµοια και το στοιχείο της ευθυµίας και της αµοιβαίας απόλαυσης 

"λειτουργεί" µε διαδικασίες "πέρα" ή "άνω" του ακριβούς αριθµού των 

αλληλεπιδρώντων-συµπαικτών; 
 Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι υποστηρίζουν τη 

θέση αυτή. ∆ηλαδή, το κίνητρο για την επίτευξη της αµοιβαίας απόλαυσης και 

ευθυµίας είναι "πέρα" ή "άνω" από τον αριθµό των ανθρώπων που το 

µοιράζονται. Ειδικότερα, τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι: 

1. Η χρονική διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών παιχνιδιών ήταν 

περίπου η ίδια. 

2. Το περιεχόµενο των δράσεων ήταν σε µεγάλο βαθµό το ίδιο, στα δυαδικά 

και στα τριαδικά παιχνίδια. 

3. Στα δυαδικά και στα τριαδικά παιχνίδια παρατηρήθηκε, στον ίδιο περίπου 

βαθµό, αγκαλιά µεταξύ των συντρόφων ή κοντινή σωµατική απόσταση µεταξύ 

τους (των δύο ή και των τριών από αυτούς).  

4. Στα δυαδικά και στα τριαδικά παιχνίδια, οι ενήλικες συµπαίχτες σχολίασαν 

λεκτικά τη δράση τους, περίπου στον ίδιο βαθµό και µε τους ίδιους τύπους 

λεκτικών σχόλιων. 

5. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι σύντροφοι, στις δυάδες ή στις 

τριάδες,  ήταν σε κίνηση ή σταθεροί στον χώρο, από κοινού και όχι 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. 

6. Στα περισσότερα τριαδικά παιχνίδια, και οι τρεις σύντροφοι συµµετείχαν 

ενεργά. Στις περιπτώσεις που µόνο οι δύο από τους τρεις συντρόφους (ο 

ένας γονέας µε το βρέφος) είχαν πιο ενεργό ρόλο, ο άλλος γονέας είχε τον 

ρόλο ενός συµµετοχικού και εκφραστικού παρατηρητή, που "δήλωνε" την 

παρουσία ή την προσοχή του µε λεκτικές ή µη λεκτικές επικοινωνιακές 

συµπεριφορές. 
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Ακόµη - και κρίνουµε ότι είναι σηµαντικό - βρέθηκε ότι: 

7. Οι µητέρες και οι πατέρες, στη διάρκεια των δυαδικών παιχνιδιών, 

επικοινώνησαν την παιγνιώδη διάθεσή τους, εκδηλώνοντας, µε τις 

µεγαλύτερες συχνότητες, τις ίδιες επικοινωνιακές συµπεριφορές. 

8. Οι µητέρες, στη διάρκεια των τριαδικών παιχνιδιών, επικοινώνησαν την 

παιγνιώδη διάθεσή τους, εκδηλώνοντας, µε τις µεγαλύτερες συχνότητες, τις 

ίδιες επικοινωνιακές συµπεριφορές µε αυτές που εκδήλωσαν και στη διάρκεια 

των δυαδικών παιχνιδιών. 

9. Τα βρέφη, είτε έπαιζαν µε τις µητέρες, είτε µε τους πατέρες, σε δυάδες ή σε 

τριάδες, επικοινώνησαν την παιγνιώδη διάθεσή τους, εκδηλώνοντας, µε τις 

µεγαλύτερες συχνότητες, τις ίδιες επικοινωνιακές συµπεριφορές. 

10. Πριν την έναρξη των δυαδικών, αλλά και των τριαδικών παιχνιδιών, το 

συναίσθηµα του ενδιαφέροντος ήταν αυτό που, κατά κύριο λόγο, εκδήλωναν 

οι µητέρες, οι πατέρες και τα βρέφη και, µάλιστα, µε την ίδια περίπου 

συχνότητα. 

11. Κατά τη διάρκεια των δυαδικών, αλλά και των τριαδικών παιχνιδιών, στις 

µητέρες, στους πατέρες και στα βρέφη, το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος 

µειώθηκε σε συχνότητα, ενώ παρατηρήθηκε µια αύξηση, του ίδιου περίπου 

βαθµού και στους τρεις συντρόφους, στα θετικότερα συναισθήµατα της 

ευχαρίστησης και της χαράς, µε βασικές ενδείξεις το χαµόγελο και ιδιαίτερα το 

γέλιο. 

12. Μετά τη λήξη των δυαδικών, αλλά και των τριαδικών παιχνιδιών, οι 

θετικότερες διαβαθµίσεις των συναισθηµάτων της ευχαρίστησης και της 

χαράς µειώθηκαν σε συχνότητα, ενώ παρατηρήθηκε και πάλι µια αύξηση, του 

ίδιου περίπου βαθµού και στους τρεις συντρόφους, στο συναίσθηµα του 

ενδιαφέροντος, ως εάν µετά την συναισθηµατική κορύφωση, οι σύντροφοι να 

ήταν και πάλι έτοιµοι για ένα νέο ��γύρο�� παιχνιδιού, ψάχνοντας µε ενδιαφέρον 

το θέµα του.  

 ∆εν είναι στις προθέσεις µας να υιοθετήσουµε µια ισοπεδωτική 

επιχειρηµατολογία, µε σκοπό να εξισώσουµε τα χαρακτηριστικά του δυαδικού 

παιχνιδιού µητέρων-βρεφών µε αυτά του δυαδικού παιχνιδιού πατέρων-

βρεφών ή αφελέστερα ακόµα να εξισώσουµε τα χαρακτηριστικά του δυαδικού 

µε αυτά του τριαδικού παιχνιδιού. Για µια τέτοια προσέγγιση, θα ήταν 
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απαραίτητη µια πιο λεπτοµερής και πιο πολύπλοκη από την παρούσα 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Επιπλέον, ακόµα κι αν υποστηρίζαµε ότι το 

δυαδικό παιχνίδι είναι όµοιο µε το τριαδικό, δεν θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι δεν παρουσιάζονται διαφορές στα επιµέρους 

χαρακτηριστικά του στον χρόνο ή κατά το φύλο των συµπαικτών.  

 Το σηµείο στο οποίο θέλουµε να επικεντρώσουµε την προσοχή µας 

είναι ότι το κοινό που, ενδεχοµένως, µοιράζονται το δυαδικό και το τριαδικό 

παιχνίδι, δηλαδή οι οικείοι συµπαίκτες, σε φυσικά - δυαδικά ή τριαδικά - 

πλαίσια αλληλεπίδρασης, είναι το κίνητρο της συµµετοχής τους στο παιχνίδι, 

το κίνητρο για την επίτευξη της αµοιβαίας απόλαυσης και το κοινό βίωµα 

αυτής της ιδιαίτερης ποιότητας του παιχνιδιού, δηλαδή της ευθυµίας. Είναι, 

ακόµα, το κίνητρο για την συνύπαρξη σε µια παιγνιώδη πραγµατικότητα, 

όπου η δράση γίνεται "στ' αστεία" ή για να είναι αστεία. Η ένδειξη για την 

ύπαρξη αυτού του κινήτρου, που φαίνεται να είναι "άνω" ή "πέρα" από τον 

αριθµό των αλληλεπιδρώντων, προσφέρεται, ενδεχοµένως, από τα 

συναισθήµατα που εκδηλώνουν οι συµπαίκτες, γονείς και βρέφη.  

 Το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος που επικρατεί στους πατέρες, στις 

µητέρες και στα βρέφη λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, λίγο πριν την 

εισαγωγή του "θέµατος", µοιάζει να αποτελεί µια µορφή "πρόσκλησης" και 

ταυτόχρονα να φτάνει στο σηµείο να γίνεται µια αµοιβαία "άδεια" αστεϊσµού: 

οι συµπαίκτες, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον, επικοινωνούν, ίσως, τη διάθεσή 

τους να "εισέλθουν" στην παιγνιώδη πραγµατικότητα. Στη διάρκεια του 

παιχνιδιού, η επικράτηση της ευχαρίστησης και της χαράς σηµατοδοτεί την 

αµοιβαία απόλαυση των συµπαικτών και ��ανατροφοδοτεί�� τη συνέχεια της 

παιγνιώδους δράσης. Λίγο µετά το τέλος του παιχνιδιού, τα δύο έντονα αυτά 

συναισθήµατα µειώνονται σε συχνότητα, ενώ το συναίσθηµα του 

ενδιαφέροντος επικρατεί και πάλι: οι συµπαίκτες µοιάζουν να "σχολιάζουν" µε 

συναισθηµατικό τρόπο ότι "πέρασαν καλά" ή ίσως και να ετοιµάζονται για το 

επόµενο παιχνίδι.   

 Ποιος έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτό το "παιχνίδι" των συναισθηµάτων; 

Πώς "αναγιγνώσκονται" τα συναισθήµατα αυτά µεταξύ των συντρόφων;  Από 

την πλευρά της βρεφικής "ανάγνωσης", η απάντηση στο ερώτηµα θα 

µπορούσε να προσεγγιστεί µέσω των ευρηµάτων που προέρχονται από τη 
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νεογνική µίµηση, ευρήµατα που προσφέρουν εύγλωττες ενδείξεις ότι τα 

βρέφη είναι εγγενώς ικανά για συναισθηµατική επικοινωνία και εµπλοκή µε τα 

πρόσωπα που τα φροντίζουν και έχουν ένα βασικό κίνητρο να ταιριάζουν τη 

συµπεριφορά τους ή/και το νου τους µε τη συµπεριφορά ή/και το νου των 

άλλων ανθρώπων. Είναι, µε άλλα λόγια, "προικισµένα" µε ένα σύστηµα 

κινήτρων τέτοιο που τα ωθεί στην αναζήτηση ενός συναισθηµατικά 

εκφραστικού "συµπαίκτη" µε τον οποίο επιδιώκουν να παίξουν ένα 

συνεργατικό, αλληλο-συµπληρωµατικό, διυποκειµενικό παιχνίδι (Kokkinaki, 

1998 * Kugiumutzakis, 1998 * Πανοπούλου-Μαράτου, 1992 * 

Μαρκοδηµητράκη, σε προετοιµασία).  

Αν τα νεογνά εκδηλώνουν το κίνητρο του "ταιριάσµατος" και του 

µοιράσµατος της συµπεριφοράς τους µε αυτής των άλλων ανθρώπων, γιατί 

τα βρέφη, που διανύουν το δεύτερο µισό του πρώτου τους χρόνου,  να µην 

"ταιριάζουν" και να µην µοιράζονται την συναισθηµατική τους κατάσταση µε 

αυτήν των οικείων τους συντρόφων, δεδοµένου ότι πρόκειται για 

αγαπηµένους συντρόφους που βρίσκονται µε τα βρέφη στο φυσικό τους 

χώρο και που έχουν την κοινή πρόθεση του παιχνιδιού; Τα ευρήµατα των 

ερευνών που χειρίστηκαν πειραµατικά τις βρεφικές αντιδράσεις στην 

ταυτόχρονη παροχή των µητρικών και των πατρικών συναισθηµάτων (βλ. 

σχετικά Hirshberg & Svedja, 1990) προσφέρουν ενδείξεις που συνηγορούν 

όχι µόνο µε την παραδοχή του "ταιριάσµατος" των συναισθηµατικών 

καταστάσεων στα δυαδικά πλαίσια, αλλά και στα τριαδικά.  

 Από την πλευρά της γονεϊκής "ανάγνωσης", η απάντηση  φαίνεται ως 

ένα βαθµό "ευκολότερη": οι γονείς είναι πιο έµπειροι στην επικοινωνία από τα 

βρέφη και, όπως δείχνουν τα ευρήµατα άλλων ερευνών, είναι πρόθυµοι, ή 

ικανότεροι, ίσως, στο να "κατεβαίνουν" για να συναντήσουν γνωστικά και 

συµπεριφορικά το βρέφος τους. Ένα τέτοιο "κατέβασµα" δεν θα µπορούσε να 

αφήνει έξω την συναισθηµατική συνάντηση. Η µητρική συναισθηµατική 

εναρµόνιση ή συνήχηση για την οποία κάνει λόγο ο Stern (1984, 1985) µία 

ξεχωριστή µορφή συναισθηµατικής συναλλαγής, ένα είδος δια-τροπικής 

µίµησης, ή ακριβέστερα µια µορφή δια-τροπικού ταιριάσµατος, όπου  το 

αντικείµενο του µητρικού "µιµητικού" ταιριάσµατος δεν είναι η βρεφική 

συµπεριφορά αυτή καθ' αυτή, αλλά κάποια όψη της, που αντανακλά τη 
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βρεφική συναισθηµατική κατάσταση, εκφράζοντας την συγκινησιακή ποιότητα 

µιας κατάστασης και µετατοπίζοντας, µε αυτόν τον τρόπο, την εστία 

προσοχής από το "εξωτερικό" (συµπεριφορά) στο "εσωτερικό" 

(συναισθηµατική ποιότητα) αποτελεί ένα εξαιρετικά εύγλωττο παράδειγµα της 

"συνάντησης" αυτής µεταξύ της µητέρας και του βρέφους.  Αν, όπως δείχνουν 

τα ευρήµατα των ερευνών που προαναφέρθηκαν στο θεωρητικό µέρος της 

παρούσας µελέτης, οι πατέρες είναι προσεκτικοί παρατηρητές και ευαίσθητοι 

σύντροφοι-συµπαίκτες των βρεφών, τότε δεν υπάρχει λόγος να µην 

προβαίνουν και οι ίδιοι σε αυτό το αυθόρµητο, συγκινησιακό "ταίριασµα".  

 Μια τριαδική "συνάντηση" του παραπάνω τύπου παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί, ενδεχοµένως, προσφέρει τη δυνατότητα για µια 

διαφορετικής µορφής κοινωνική αναφορά για την οποία δεν γίνεται τόσο 

συχνά λόγος. Πρόκειται για µια αναφορά το αντικείµενο της οποίας δεν είναι 

"αντικείµενο", αλλά "υποκείµενο": καθένας από τους τρεις συντρόφους 

αναφέρεται στον άλλο, προκειµένου να λάβει συναισθηµατική πληροφόρηση 

από αυτόν και για αυτόν ή για τον "τρίτο". Αν µια χαρούµενη αλληλεπίδραση 

λαµβάνει χώρα, τόσο το καλύτερο: τότε, µια τριγωνική (ή προτιµότερο 

κυκλική) ροή θετικών συναισθηµάτων µπορεί να λαµβάνει χώρα και να 

"φορτίζει" το τρέχον παιχνίδι ή ακόµα να κινητοποιεί την έναρξή του ή να 

σηµατοδοτεί το τέλος του.  

 Οι Nadel & Camaioni (1993, στην Reddy, 1999) µιλούν µεταφορικά για 

την επικοινωνία και την παραλληλίζουν µε µια µουσική ορχήστρα, στην οποία 

κανένας µουσικός δεν δρα ατοµικά, εκτελεί µεν το κοµµάτι του, αλλά όχι 

αποµονωµένα από τους υπόλοιπους µουσικούς και, επίσης, το µουσικό 

αποτέλεσµα είναι αδιάρρηκτο από τη διαδικασία του "παιξίµατος" της 

µουσικής.  Η Reddy (1999) συνεχίζει τη µεταφορά των Nadel & Camaioni και 

κάνει λόγο, όχι για µια οποιαδήποτε ορχήστρα, αλλά για µια τζαζ ορχήστρα 

στην οποία δεν υπάρχει απαραίτητα προκαθορισµένο µουσικό κοµµάτι προς 

εκτέλεση, αλλά ο αυτοσχεδιασµός φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο.  

 Ο αυτοσχεδιασµός ίσως µοιράζεται ένα κοινό µε το "παιγνιώδες", το 

οποίο προσδίδει σε µια αλληλεπίδραση µια ιδιαίτερη χροιά και το οποίο 

φαίνεται να δυναµώνει για λίγο τον "ήχο" της: το στοιχείο του απρόβλεπτου 

και την ένδειξη µιας ευφυούς ζωηράδας που παραβιάζει τον κανόνα και 
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πηγαίνει λίγο πιο πέρα από τη συνήθεια από την οποία εκκινεί. Το τριαδικό 

παιχνίδι ή αλλιώς η "µουσική" µιας τριµελούς οµάδας-"ορχήστρας" φαίνεται 

να παράγει µια πλούσια µουσική εµπειρία: ακόµα κι αν δεν παίζουν και οι 

τρεις συµπαίκτες "µουσική", ο τρίτος έχει πάντα τη δυνατότητα να "παίζει" το 

κοινό και να χειροκροτά τα καλύτερα σηµεία της "µουσικής" που ακούει.  

 

6.4. Προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας 
 Στο τέλος της παρούσας µελέτης, µε την παράθεση και τη συζήτηση 

των θεωριών και των ευρηµάτων που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό µέρος και 

δεδοµένων των περιορισµών που παρουσιάζει η παρούσα έρευνα, οι 

ερωτήσεις και τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τα ευρήµατά µας είναι 

σαφέστερα και καίρια, καθιστούν, εποµένως, την περαιτέρω διερεύνησή τους 

αναγκαία. Ειδικότερα, η έρευνα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να συνεχιστεί 

στους ακόλουθους τοµείς: 

1. Συστηµατική, νατουραλιστική µελέτη και µικροανάλυση (σε επίπεδο 

µικρότερο του ενός δευτερολέπτου) των συµπεριφορικών ακολουθιών ή, 

διαφορετικά, της µικροδοµής του τριαδικού παιχνιδιού, 

2. Συστηµατική, διαχρονική, νατουραλιστική διερεύνηση και µικροανάλυση 

της έντασης και των διαβαθµίσεων των θετικών συναισθηµάτων που 

εκδηλώνονται από τους συντρόφους στη διάρκεια των δυαδικών και των 

τριαδικών παιχνιδιών: συσχέτιση του συναισθήµατος µε το περιεχόµενο των 

δράσεων και µε τις παραµέτρους των δράσεων αυτών π.χ. την κίνηση ή τους 

τύπους της συµµετοχής καθενός συντρόφου στην τριαδική αλληλεπίδραση, 

3. Συγκριτική µελέτη των εύθυµων παιγνιωδών και των µη παιγνιωδών 

τριαδικών αλληλεπιδράσεων. Μια πρώτη "µατιά" στα δεδοµένα µας, µας 

οδηγεί σε κάποιες πολύ αδρές υποθέσεις σχετικά µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που, ίσως, ενέχονται στις µη παιγνιώδεις, µη συντονισµένες 

τριαδικές αλληλεπιδράσεις, όπως: α) ραγδαία εναλλαγή "θεµάτων", β) 

ταυτόχρονη παρουσίαση πολλών αντικειµένων στο βρέφος, γ) συνεχείς 

επαναλήψεις ερωτήσεων-οδηγιών στο βρέφος µε πανοµοιότυπο, µάλιστα, 

λεκτικό ύφος, δ) ταυτόχρονη παρουσίαση διαφορετικού "θέµατος"-

αντικειµένου από τον κάθε γονέα στο βρέφος, ε) έλλειψη λεκτικής (ανταλλαγή 

σχόλιων) ή µη λεκτικής (π.χ. βλεµµατικής) επικοινωνίας µεταξύ των δύο 
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ενηλίκων, στ) µονότονη, λεκτική αναπαραγωγή της βρεφικής δράσης από 

τους γονείς χωρίς τη συνοδεία δράσης από τους ίδιους,  

4. ∆ιερεύνηση της κίνησης και, συγκεκριµένα, του στοιχείου της εναλλαγής 

στην κίνηση των συντρόφων και συσχέτισή του µε τις διαβαθµίσεις του 

θετικού συναισθήµατος που εκδηλώνεται από τους συντρόφους. Με άλλα 

λόγια, διερεύνηση της αντίληψης του "παιγνιώδους", του κωµικού, του 

εύθυµου µέσω της κίνησης. Η κίνηση προσέγγισης και αποµάκρυνσης, όταν 

καταγράφηκε στα δυαδικά και στα τριαδικά παιχνίδια του δείγµατός µας, τόσο 

ως αυτόνοµο "θέµα" του παιχνιδιού, όσο και ως συστατικό στοιχείο άλλων 

παιχνιδιών, "συνυπήρχε" µε τη ζωηρή εκδήλωση θετικών επικοινωνιακών 

συµπεριφορών από τους συντρόφους (χαρούµενες φωνοποιήσεις, γέλιο, 

συνδυασµός φωνοποίησης και γέλιου). Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δεν 

προχωρήσαµε στην περαιτέρω διερεύνηση του,  

5. Εµπλουτισµός και συνδυασµός των δεδοµένων που προκύπτουν από την 

καταγραφή του φυσικού, δυαδικού και τριαδικού, παιχνιδιού µε δεδοµένα που 

θα προκύπτουν από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις προς τους γονείς, οι οποίες 

θα έχουν ως βασική θεµατολογία: α) το πώς οι γονείς βιώνουν το δυαδικό και 

το τριαδικό παιχνίδι, το αν και το πώς αντιλαµβάνονται το διαφορετικό µεταξύ 

της δυαδικής και της τριαδικής επικοινωνίας, β) τους ρόλους που οι ίδιοι 

θεωρούν ότι αναλαµβάνουν στο τριαδικό παιχνίδι, γ) την περιγραφή των 

συνθηκών εκείνων (πότε, πώς, γιατί) υπό τις οποίες αντιλαµβάνονται µια 

αλληλεπίδρασή τους, είτε δυαδική, είτε τριαδική ως χαρούµενη, εύθυµη και 

παιγνιώδη, δ) το νόηµα που οι ίδιοι προσδίδουν στα θετικά συναισθήµατα 

που εκδηλώνονται και στους τρόπους µε τους οποίους επικοινωνούνται από 

το βρέφος τους, ε) το πότε και το γιατί προσλαµβάνουν ένα παιχνίδι τους ως 

κωµικότερο από άλλα, και στ) την διερεύνηση, σε φαντασιακό επίπεδο, των 

τρόπων µε τους οποίους "αντιλαµβάνονται" το "παιγνιώδες" των 

αλληλεπιδράσεων τους.  
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