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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ νπηηθή επαθή ηνπ βξέθνπο κε ηε κεηέξα ηνπ, θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ήδε 

απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο ηνπ πξψηνπ. Οη έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε 

ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία, πνπ αθνξά ηελ νπηηθή επαθή θαη 

δηαθέξεη απφ ηελ ελήιηθε δσή. Έηζη, θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο ην βξέθνο, 

θαίλεηαη λα πξνζειψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηνπ, θαη φρη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκε ην βξέθνο παξαηεξείηαη φηη πξνηηκά λα 

αιιειεπηδξά κε ηε κεηέξα ηνπ θαη λα αληηδξά ζηα ιεθηηθά θαη ηα απηηθά ζήκαηα πνπ 

ε ηειεπηαία αλαπηχζζεη ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην πξψην. Όρη κφλν απηφ αιιά 

αθφκε ε νπηηθή επαθή απνηειεί έλαλ επράξηζην ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ δξψλησλ 

πξνζψπσλ.  

Σηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, εξεπλάηαη ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζε έλα βξέθνο θαη ηε κεηέξα ηνπ. Θα εξεπλεζεί εάλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο κεηαβάιινληαη ζηα επεηζφδηα 

πνπ πξνεγήζεθαλ, ζπλφδεπζαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηελ κεηαμχ ηνπ νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε θαηά ηνπο κήλεο παξαηήξεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Δπίζεο ζα κειεηεζεί 

εάλ ν ηξφπνο πνπ ε κεηέξα απνθξίλεηαη πξνο ην βξέθνο ηεο, ιεθηηθά θαη απηηθά, 

επεξεάδεη ηα επεηζφδηα πξηλ θαηά θαη κεηά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε θαη 

κεηαβάιιεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ. Τέινο ζα εξεπλεζεί ην 

πξφζσπν πνπ θαηεπζχλεη ηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαηά ηνπο κήλεο παξαηήξεζεο ηνπ 

βξέθνπο.   
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

         1.Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΟΡΑΖ 

 

1.1. Σο λεσρoιογηθό σπόζηρφκα ηες οπηηθής επαθής  

 

1.1.a. Η όραζε θαηά ηελ ελειηθίφζε 

    Ζ φξαζε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο, θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεηαη γξήγνξα θαη 

κέρξη ηα δχν έηε είλαη αληίζηνηρε κε εθείλε ελφο ελήιηθα. Υπάξρνπλ δηάθνξεο 

έξεπλεο, πνπ αλαθέξνπλ φηη, κία ζεηξά πξφζζησλ θαη νπίζζησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εγθεθάινπ, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βιέκκαηνο  φπσο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο, ε απνζηξνθή, νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο θαη νη θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο (Itier & Batty, 2009; Senju & Johnson, 2009). 

Αξρηθά, ε πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο απνηειεί έλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζην λεπξσληθφ δίθηπν ηεο φξαζεο. Σηελ πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, 

ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα, πνπ ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

εζηηάδνπλ ην βιέκκα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. Αζζελείο κε ειιείκκαηα ζε 

απηφ ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, δελ πξνζαλαηνιίδνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ησλ καηηψλ, αληηζέησο ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζηφκαηνο. Δπνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ, ζρεηίδεηαη κε ηηο 

επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζνρήο ηνπ βιέκκαηνο (Itier & Batty, 2009).  

Δπηπιένλ, δηάθνξεο έξεπλεο, αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ ηεο αμςγδαλήρ κεηά απφ ηε βιεκκαηηθή επαθή. Αξρηθά νη Matsumura, 

Kochiyama, Sato θαη Yoshikawa (2004), αλαθέξνπλ φηη ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο 

ακπγδαιήο είλαη εθείλν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά ηηο  νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Ωζηφζν ζηελ έξεπλα ησλ Senju θαη 

Johnson (2009), επηζεκαίλεηαη, φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο κεηά απφ ηηο 

νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο δηεγείξνπλ ηφζν ην αξηζηεξφ φζν θαη ην δεμί ηκήκα ηεο 

ακπγδαιήο. Τέινο, νη Adams θαη Kleck (2003), αλαθέξνπλ φηη ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο 

ακπγδαιήο, απνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζε πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ ζπκφ, θαη ηξφκν 
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αθνινπζψληαο έλα βιέκκα απνζηξνθήο, ελψ ην δεμί ηκήκα ηεο ακπγδαιήο, 

απνθξίλεηαη ζηα ππφινηπα ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα, ζπλνδεπφκελν ηφζν κε ην 

πξνζαλαηνιηζκέλν βιέκκα (φηαλ ην άηνκν ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, μεθηλψληαο έηζη ηελ νπηηθή επαθή) φζν θαη κε ην βιέκκα 

απνζηξνθήο (φπνπ ην άηνκν ηεξκαηίδεη ηελ νπηηθή επαθή, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ) (Itier & Batty, 2009; Hains & Muir, 1996). 

Ζ αηπακηοειδήρ έλικα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην λεπξηθφ δίθηπν ηεο νπηηθήο 

επαθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ βιέκκαηνο ζε έκςπρα θαη φρη άςπρα 

αληηθείκελα (Itier & Batty, 2009· Parson, Young, Murray, Stein & Kringelbach, 

2010). Σηε κειέηε ησλ Rossion, Dricot, Devolder, Bodart, Crommelinck θαη Gelder 

(2000), παξαηεξείηαη φηη ε εζηίαζε ηνπ βιέκκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ δηεγείξεη 

ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο αηξαθηνεηδνχο έιηθαο (Itier & Batty, 2009). Ωζηφζν ππάξρνπλ 

θαη ηα επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ην δεμί ηκήκα ηεο αηξαθηνεηδήο έιηθαο έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ην πξνζαλαηνιηζκέλν βιέκκα πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

(Senju & Johnson, 2009). 

Ζ άνυ κποηαθική έλικα, απνηειεί άιιν έλα ηκήκα ηνπ νπηηθνχ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εηδηθέο δηεξγαζίεο ηνπ βιέκκαηνο. Γηάθνξεο έξεπλεο 

επηβεβαηψλνπλ, ηε δηέγεξζε πξφζζησλ θαη νπίζζησλ ηκεκάησλ ηεο άλσ θξνηαθηθήο 

έιηθαο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βιέκκαηνο, δειαδή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

απνζηξνθή αληίζηνηρα (Senju & Johnson, 2009). Αθφκε κία ιεηηνπξγηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο άλσ θξνηαθηθήο έιηθαο, απνηειεί ε 

δηέγεξζε ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηφο ηεο απφ ην βιέκκα απνζηξνθήο θαη ηνπ δεμηνχ απφ 

ην πξνζαλαηνιηζκέλν βιέκκα (Itier & Batty, 2009).   

Τέινο, ην λεπξσληθφ δίθηπν νπηηθήο επαθήο, απνηειείηαη απφ ηνλ κογσο- 

μεηυπιαίο θλοιό και ηο δεξί κποηαθικό πεδίο. Οη ακθίπιεπξεο θνγρν-κεησπηαίεο 

πεξηνρέο, δηεγείξνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ βιέκκαηνο. 

Αθφκε, ην ππεξέρσλ δεμί θξνηαθηθφ πεδίν, ζρεηίδεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

πξνζνρήο πξνο ην βιέκκα θάπνηνπ άιινπ (Itier & Batty, 2009). 

 

1.1.β. H όραζε θαη ε οπηηθή αληίιευε ζηελ βρεθηθή ειηθία 

Ζ φξαζε, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη, ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο. Σχκθσλα κε 

ηνπο Cavallini, Fazzi & Viviani (2002), ηα βξέθε γελληνχληαη κε κπσπηθή φξαζε.  
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Μέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, ε φξαζε εμειίζζεηαη, θηάλνληαο ζε έλα ιεηηνπξγηθφ  

επίπεδν (Feldman, 2009). Αθφκε, ε νπηηθή αληίιεςε αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ηνλ 

δεχηεξν κήλα θαη  θαηά ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην κήλα δσήο εμειίζζεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν (Craig & Baucum, 2009; Feldman, 2009). 

Τν γεγνλφο, φηη ε φξαζε εμειίζζεηαη βαζκηαία θαηά ηε βξεθηθή ειηθία 

επηβεβαηψλεηαη απφ κειέηεο πνπ ηε ζπζρεηίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ 

εγθεθάινπ. Τνλ πξψην κήλα δσήο ησλ βξεθψλ, αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη νη 

αχιαθεο θαη νη έιηθεο ηνπ εγθεθάινπ. Σηε ζπλέρεηα, θαηά ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην 

κήλα, ζρεκαηίδνληαη νη ηληαθνί, θξνηαθηθνί θαη βξεγκαηηθνί ινβνί, πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ νπηηθψλ θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ βξεθψλ. 

(Parson et al, 2010). Σπλεπψο, ε φξαζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, εμαηηίαο ηεο 

γξήγνξεο αλάπηπμεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ, ηείλεη λα κνηάδεη κε εθείλε ηεο 

ελειηθίσζεο (Feldman, 2009).  

Δπηπιένλ, ην λεπξσληθφ δίθηπν ηεο νπηηθήο επαθήο, δηεγείξεη ηηο ππνθινητθέο 

δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ βξεθψλ θαηά ηνλ δεχηεξν κε φγδνν κήλα δσήο απηψλ. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αηξαθηνεηδήο έιηθα. Πξφθεηηαη γηα κία 

πεξηνρή πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηελ ελήιηθα δσή θαηά ηελ νπηηθή επαθή θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή  ελνρνπνηείηαη γηα ηηο 

επηκέξνπο νπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ βξεθηθή ειηθία απφ ηελ δεμηά άλσ θξνηαθηθή 

έιηθα θαη ελεξγνπνηείηαη κε επηκέξνπο νπηηθέο δηαδηθαζίεο (Parson et al, 2010). 

Ωζηφζν εμαίξεζε απνηειεί ην ηκήκα ηεο ακπγδαιήο, θαζψο ηφζν ζηελ βξεθηθή φζν 

θαη ηελ ελήιηθε δσή, δηεγείξεηαη απφ ηηο νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ αηφκσλ (Itier & Batty, 2009).  

 

     1.2. Η οπηηθή αληίιευε ζηε βρεθηθή ειηθία 

Ζ νπηηθή αληίιεςε είλαη ηδηαίηεξα νμπκέλε, θαηά ηε βξεθηθή ειηθία. Σην 

πιαίζην ηεο νπηηθήο αληίιεςεο πεξηιακβάλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ζην κέγεζνο, ην 

ζρήκα, ην ρξψκα θαη ην βάζνο (McKenzie, Tootel & Day, 1980). Ζ αληηιεπηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζχκθσλα κε επξήκαηα, αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ 

θαη ηξίηνπ κήλα δσήο (Slater, Mattock & Brown, 1990· Slater & Morison, 1985).   
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Ζ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, 

επηβεβαηψλεηαη, κέζα απφ δηάθνξεο έξεπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα βξέθε πξνηηκνχλ 

λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα θαη κεγέζε. Πξφθεηηαη γηα 

αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά, θηλνχληαη ζην ρψξν, έρνπλ 

θακππιφγξακκν ζρήκα θαζψο θαη ζε ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ (Craig & Baucum, 2007; Feldman, 2007; Slater et al, 1990; Slater & 

Morison, 1985).   

Αθφκε παξαηεξείηαη κία ρξσκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο. Ζ 

ρξσκαηηθή ζηαζεξφηεηα, βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ βξεθψλ λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ εξεζηζκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ζθηάζεηο 

(Chien, Palmer & Teller, 2006). Σχκθσλα κε ηνπο Adams, Courage θαη Mercer 

(1995), ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο δσήο, ηα βξέθε επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

αζπξφκαπξα εξεζίζκαηα. Μεηά ην πέξαζκα ησλ δχν πξψησλ κελψλ, αξρίδεη λα 

γίλεηαη κία πξψηε δηάθξηζε ησλ ρξσκάησλ (ζην κνβ, κπιε θαη πξάζηλν ρξψκα). 

Τέινο, κέρξη ηνπο έμη κήλεο κεηαγελλεηηθά, ηα βξέθε αληηιακβάλνληαη ηα θάζκαηα 

φισλ ησλ ρξσκάησλ (Craig & Baucum, 2007).  

Αθφκε, ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, απνηειεί έλα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ ηέηαξηνπ θαη έθηνπ κήλα δσήο 

(Craig & Baucum, 2007). Ζ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ βάζνπο, 

παξαηεξείηαη απφ έξεπλεο, πνπ ηα βξέθε θιήζεθαλ λα δηαζρίζνπλ κία επίπεδε 

επηθάλεηα απφ γπαιί, ψζηε λα θηάζνπλ ζηελ κεηέξα ηνπο πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη. 

Τα βξέθε απφ έμη κελψλ θαη πάλσ, αδπλαηνχζαλ λα δηαζρίζνπλ ηνλ ιεγφκελν 

«νπηηθφ γθξεκφ» (visual cliff), επεηδή είραλ αλαπηχμεη ηελ αληίιεςε ηνπ βάζνπο 

(Feldman, 2009).  
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1.2α. Η αληίιευε ηφλ προζώπφλ 

Τα βξέθε, έρνπλ κία επηπιένλ επαηζζεζία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ πξφζσπα αλζξψπσλ απφ πξφζσπα δψσλ. 

Αθφκα ηα βξέθε, ηείλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηνπο (Hains & 

Muir, 1996).  

Δίλαη γλσζηφ, φηη ηα βξέθε ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε πξφζσπα 

παξά ζε αληηθείκελα (Craig & Baucum, 2007; Hains & Muir, 1996; Murray & 

Trevarthen, 1985). Οη Bayliss, Paul, Cannon θαη Tipper (2006), αλαθέξνπλ φηη ε 

πξνηίκεζε ζηα πξφζσπα έλαληη ησλ αληηθεηκέλσλ νθείιεηαη ζηελ έκθπηε ηθαλφηεηα 

ησλ βξεθψλ λα αλαγλσξίδνπλ κε πνηνπο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ (ιεθηηθά, 

θνηλσληθά) θαη κε πνηνπο φρη (Itier & Batty, 2009). Αθφκε, θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο 

δσήο, ηα βξέθε, κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα άγλσζηα απφ ηα γλσζηά πξφζσπα, θαζψο 

θαη ην θχιν ησλ πξνζψπσλ (αξζεληθφ κε ζειπθφ) (Feldman, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ 

Eisenberg (1975) πξνηηκνχλ ηε γπλαηθεία θσλή θαη φρη ηελ αληξηθή (Murray & 

Trevarthen, 1985) 

Δπηπιένλ, θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, ππάξρεη κία πξνηίκεζε εζηίαζεο ζηα 

πξφζσπα  ησλ αλζξψπσλ απφ εθείλα ησλ δψσλ. Σχκθσλα κε έξεπλα ησλ Pascalis, de 

Haan θαη Nelson (2002), ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξφζσπα αλζξψπσλ απφ εθείλα ησλ 

δψσλ εκθαλίδεηαη γχξσ ζηνπο έμη κε ελλέα κήλεο δσήο.  Μάιηζηα ηα βξέθε ζηνλ 

έθην κήλα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα ηα πξφζσπα ησλ δψσλ 

αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ έλαην κήλα δσήο 

(Feldman, 2009). 

Ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηα βξέθε ηείλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ κε κεγάιε 

επθνιία ην πξφζσπν ησλ κεηέξσλ ηνπο. Ζ έξεπλα ηεο Carpenter (1974), απέδεημε φηη 

ε πξνηίκεζε ηνπ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο ζε ζρέζε κε έλα άγλσζην πξφζσπν 

θπξηαξρεί ζηελ βξεθηθή ειηθία (Craig & Baucum, 2007). Μάιηζηα απηή ε πξνηίκεζε 

παξαηεξείηαη απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα κεηαγελλεηηθά ελψ απνθηά κία θζίλνπζα 

πνξεία κε ην πέξαζκα ησλ κελψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαζψο ηα βξέθε 

εμειίζζνληαη, ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνηηκνχλ 

λα  αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ αλάγθε λα πξνζθνιιψληαη ζην 

πξφζσπν ηεο κεηέξαο (Lord, 1974) 
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1.3.  Η βιεκκαηηθή επαθή ηφλ βρεθώλ 

Ζ νπηηθή επαθή θαη νη ζρεηηθέο βιεκκαηηθέο δηεξγαζίεο, απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ησλ βξεθψλ κε ηνπο γχξσ ηνπο 

(Phillips, Welman & Spelke, 2002). Οη Morton θαη Johnson (1991), αλαθέξνπλ φηη ηα 

βξέθε αιιειεπηδξνχλ νπηηθά ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο κεηαγελλεηηθά (Bedford, 

Pickles, Sharp, Wright & Hill, 2014).  

Ζ βιεκκαηηθή ζπκπεξηθνξά, κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλάπηπμε. Καηά ηνλ δεχηεξν 

κήλα δσήο, ηα βξέθε ηείλνπλ λα πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηνπο άιινπο, κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (Lutchmaya, Baron-Cohen & Raggat, 2002).  Σηνλ ηξίην 

κήλα, ην βιέκκα απνηειεί ηκήκα ελφο πνιχπινθνπ κεραληζκνχ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ βξέθνο ζε βξέθνο, θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ βιέκκαηνο ηεο κεηέξαο, 

αθφκα θαη απφ ην αλ ην βξέθνο έρεη γελλεζεί πξφσξα ή φρη. Τέινο κεηά ηνλ ηέηαξην 

κήλα ηα βξέθε αξρίδνπλ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο πξνζνρήο (Harel, Gordon, Geva & Feldman, 2011).  

Αθφκε, ηα βξέθε, εζηηάδνπλ ην βιέκκα ηνπο πεξηζζφηεξν ζηελ νπηηθή πεξηνρή 

ησλ άιισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θνηηάδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηελ πεξηνρή 

ησλ θξπδηψλ, ησλ καηηψλ θαη ησλ βιεθάξσλ ζε ζρέζε κε άιια ζεκεία ηνπ 

πξνζψπνπ, φπσο είλαη ην ζηφκα. Αθφκε, πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηα αλνηρηά 

κάηηα, ελψ ηείλνπλ λα απνζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα θιεηζηά ( Farroni, Menon 

& Johnson, 2006; Itier & Batty, 2009).  

Δπηπιένλ νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην βιέκκα ηνπ 

βξέθνπο. Όπσο θαη ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ, φπνπ νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ζε πξφζσπα πνπ εθδειψλνπλ επράξηζηεο (πρ. ραξά) θαη φρη 

δπζάξεζηεο εθθξάζεηο ( πρ. θφβνο θαη ζιίςε), έηζη θαη ηα βξέθε θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ άιισλ. Σπλεπψο θνηηάδνπλ κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα άηνκα κε ραξνχκελεο εθθξάζεηο, ελψ απνζηξέθνπλ ην 

βιέκκα ηνπο ζε εθθξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ιχπε (Craig & Baucum, 2007; Itier & 

Bayllis, 2009).  
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ύλουε θαη ζσδήηεζε 

Αξρηθά, ηα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε κία ζεηξά εγθεθαιηθψλ 

δνκψλ, πνπ απνηεινχλ ην λεπξσληθφ δίθηπν ηεο νπηηθήο επαθήο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δίθηπν πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ ακπγδαιή, ηελ αηξαθηνεηδή θαη άλσ θξνηαθηθή 

έιηθα, ηνλ θνγρν- κεησπηαίν ινβφ θαη ην δεμί θξνηαθηθφ πεδίν. Αθφκε ε βιεκκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (απνζηξνθήο ή εζηηαζκέλν βιέκκα) εμαξηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ (δεμί, αξηζηεξφ, 

πξφζζην, νπίζζην ηκήκα) (Itier & Batty, 2009). 

 Καηά ηε βξεθηθή ειηθία, ην λεπξσληθφ δίθηπν ηεο νπηηθήο επαθήο, απαξηίδεηαη 

απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ελήιηθε δσή. Οη 

ππνθινητθέο δνκέο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ βιέκκαηνο, αληηζηαζκίδνληαο 

έηζη ηα ειιείκκαηα ησλ κε αλεπηπγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ νπηηθνχ εγθεθαιηθνχ 

θινηνχ, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ηεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ηειεπηαίσλ (Parson et al, 2010).   

Τν λεπξσληθφ ππφζηξσκα θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο, εμειίζζεηαη κε 

απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε νπηηθή αληίιεςε ησλ βξεθψλ θαζψο αλαπηχζζνληαη. 

Πην αλαιπηηθά, ηα βξέθε, ελψ ζηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο, δελ έρνπλ απμεκέλε 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, κεηά απφ ιίγνπο κήλεο, ε φξαζε αξρίδεη λα γίλεηαη πην 

ιεηηνπξγηθή. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ηα βξέθε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 

κελψλ, έρνπλ αλαπηχμεη ζε επαξθέο βαζκφ ηφζν ηελ φξαζε φζν θαη ηηο επηκέξνπο 

αληηιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζην επίπεδν ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ βάζνπο θαη ηνπ 

ρξψκαηνο (Craig & Baucum, 2007; Feldman, 2009).   

Τέινο, ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο, ηα βξέθε θαίλεηαη φηη εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν εξεζηζκάησλ. Ζ πξνηίκεζε ησλ βξεθψλ 

βξίζθεηαη ζηα θαηλνχξγηα θαη πεξίεξγα ζρήκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Αθφκε ηα 

βξέθε ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνπλ ην βιέκκα ηνπο ζε έκςπρα έλαληη άςπρα 

αληηθείκελα θαη ζε πξφζσπα, κε θχξην πξφζσπν αλαθνξάο ηε κεηέξα (Craig & 

Baucum, 2007; Feldman, 2009). 
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2. ΟΙ ΔΡΔΤΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΔΠΑΦΗ ΣΩΝ ΒΡΔΦΩΝ 

 

2.1 Η οπηηθή αιιειεπίδραζε ηφλ βρεθώλ 

Τα βξέθε κέρξη έμη κελψλ, αιιειεπηδξνχλ θπξίσο νπηηθά κε ηνπο γχξσ ηνπο. 

Τνπο πξψηνπο κήλεο αξρίδνπλ λα αιιειεπηδξνχλ πξψηα κε ηα κάηηα θαη λα 

πεξηεξγάδνληαη κέζα απφ ην βιέκκα ηνπο ηα πξφζσπα ησλ άιισλ, θαζψο δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη θαηάιιεια άιιεο εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (γηα παξάδεηγκα ηελ νκηιία, 

ην θνηλσληθφ ρακφγειν θηι) Μάιηζηα απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε, είλαη 

ζεκαληηθή, γηαηί επεξεάδεη ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο (Messer & Vietze, 1984). 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ βξεθψλ λα αιιειεπηδξνχλ νπηηθά κε θάπνην πξφζσπν αξρίδεη 

λα εθδειψλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ πξψην κήλα δσήο κεηαγελλεηηθά. Τνλ δεχηεξν 

κήλα δσήο ε φξαζε αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη. Σχκθσλα κε ηνπο Maurer θαη 

Salapatek (1976), θαηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο, ηα βξέθε εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο, ελψ απνθεχγνπλ εθείλα πνπ 

δελ ηνπο πξνμελνχλ θάπνην ελδηαθέξνλ (Παξαπνκπή απφ Trevarthen, 1979). Καηά 

ηνλ ηξίην κήλα ε νπηηθή επηθνηλσλία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ βξεθψλ κε ηνπο άιινπο, ζε ζρέζε κε ηηο θσλεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο (Hains & Muir, 1996).  

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο, επηθεληξψζεθε ζηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε ηεο 

κεηέξαο κε ην βξέθνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ άκεζν ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπ βξέθνπο, 

κε ην πξφζσπν αλαθνξάο (ηε κεηέξα), πνπ δηακνξθψλεη ηελ κεηέπεηηα 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Rochat, 1999). Δπνκέλσο ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

επηθεληξψζεθε ζηε δπλακηθή ηεο νπηηθήο επαθήο ηνπ βξέθνπο κε ην πξψην νπηηθφ 

εξέζηζκα, ηελ κεηέξα (Harel et al, 2011) θαη ζην πσο ε επηθνηλσλία απηή 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλάπηπμε (Messer & Vietze, 1984). 
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2.2. Οη οπηηθές αιιειεπηδράζεης κεηέρας-βρέθοσς, ζηοσς πρώηοσς κήλες 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ κελψλ, ηα βξέθε αξρίδνπλ λα 

αιιειεπηδξνχλ νπηηθά κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Καζψο αλαπηχζζνληαη, ηα βξέθε 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ωο 

θπζηθφ επαθφινπζν είλαη ε βιεκκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο 

θπξίσο κέζα απφ ηε δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο- βξέθνπο (Harel et al, 2011).  

Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ βιεκκαηηθή 

επαθή θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ βξεθψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο κεηέξεο 

ηνπο. Σηα ελφο κήλα βξέθε, είλαη αδχλαηνλ λα θαηαγξαθεί ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε 

κε ηε κεηέξα (Blehmar et al, 1977). Έηζη απφ ηελ ειηθία ησλ 2 κελψλ, αξρίδεη λα 

παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθά ε βιεκκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο πνπ 

αιιειεπηδξά κε ηε κεηέξα. Μάιηζηα απηνχ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία εμειίζζεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο (Bornstein & Tamis-LeMonda, 

1990). 

Σηελ έξεπλα,  ησλ Blehmar, Lieberman θαη Ainsworth (1977) απνδείρζεθε φηη ε 

κεηέξα είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ην βξέθνο ηεο. Σηελ παξνχζα 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βξέθε ειηθίαο δχν θαη ηξηψλ κελψλ. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ πςειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηέξαο, ζην επίπεδν ηεο έλαξμεο 

θαη ηεο ιήμεο ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ηα βξέθε ηνπο. Αθφκε βξέζεθε φηη ε 

νπηηθή επαθή απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ηξφπν επηθνηλσλίαο ζηελ ειηθία ησλ δχν θαη 

ηξηψλ κελψλ, θαζψο δελ έρεη θαηαθηεζεί αθφκε ε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Blehmar, et 

al, 1977). 

Σε επφκελε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ βιέκκαηνο ησλ κεηέξσλ κε ηα βξέθε ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, βξέζεθε φηη βξέθε 2,5 κελψλ αθνινπζνχζαλ ην βιέκκα ηεο κεηέξαο ηνπο, 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ κεηέξα αθηέξσλε ην πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θνηηάδνληαο ην βξέθνο, φηαλ ην ηειεπηαίν αθηέξσλε κφλν ην 1/3 ηνπ ρξφλνπ 

θνηηάδνληαο πίζσ ζε απηήλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κεηέξεο θνίηαδαλ πεξηζζφηεξν ηα 

βξέθε 2,5 κελψλ θαη φρη ην αληίζεην. Δπίζεο ηα βξέθε έζηξεθαλ ην βιέκκα πξνο ηε 

κεηέξα ηνπο δηαδνρηθά αιιά κε κηθξή δηάξθεηα. Τέινο, ηα βξέθε ήηαλ εθείλα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο νπηηθήο επαθήο (Messer & Vietze, 1984). 
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Αθφκε, ε κίκεζε επεξεάδεη ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ησλ βξεθψλ κε 

ηε κεηέξα ηνπο. Ο Heimann (1989), κειέηεζε 32 βξέθε ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε κέξα 

δσήο, ηελ ηξίηε εβδνκάδα θαη ηνλ ηξίην κήλα ησλ πξψησλ, ζην πιαίζην ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηέπεηηα. Ο ίδηνο βξήθε  φηη φζν πεξηζζφηεξν ηα 

βξέθε κηκνχληαλ ηελ κεηέξα ηνπο ζηελ δεχηεξε ηελ ηξίηε κέξα θαη ηνλ πξψην κήλα 

ηεο δσήο, ηφζν ιηγφηεξν αλέπηπζζαλ βιέκκα απνζηξνθήο πξνο απηέο θαηά ηνλ ηξίην 

κήλα. Τέινο, παξαηεξήζεθε φηη νη ζπκπεξηθνξέο κίκεζεο ηνπο πξψηνπο κήλεο 

επεξέαδαλ ζεηηθά ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο (Heimann, 1989).  

Όρη κφλν ε ειηθία ησλ βξεθψλ, αιιά θαη ε κέζνδνο ηνθεηνχ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ βιέκκαηνο κε ηε 

κεηέξα ηνπο. Οη κεηέξεο θιήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ, λα 

παίμνπλ θπζηνινγηθά κε ηα ηξηψλ κελψλ βξέθε ηνπο. Δθείλα πνπ είραλ γελλεζεί 

πξφσξα, έηεηλαλ λα θνηηάδνπλ ηε κεηέξα ηνπο αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ελψ παξάιιεια ππήξραλ ζχληνκεο θαη ζπρλφηεξεο πεξίνδνη 

ζηηο νπνίεο πξνζαλαηφιηδαλ ην βιέκκα ηνπο θάπνπ καθξηά, ζπγθξηηηθά κε ηα βξέθε 

πνπ είραλ γελλεζεί θπζηνινγηθά. Δπνκέλσο ηα πξψηκα βξέθε θαίλεηαη λα 

ζπληνλίδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ βιεκκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηα 

θπζηνινγηθά βξέθε (Harel, et al, 2011).  

 

2.3. Οη οπηηθές αιιειεπηδράζεης ηφλ βρεθώλ 3-6 κελώλ  

Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία, θνξπθψλεηαη ζηα βξέθε απφ ηελ ειηθία 

ησλ 3-6 κελψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Bushnell (2001) ηα βξέθε ηξηψλ κελψλ αξρίδνπλ λα 

απνθξίλνληαη ζηα επηθνηλσληαθά ζήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπο κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε εθείλα ηεο κεηέξαο (Parsons et al, 2010). Μάιηζηα, ηα 

βξέθε θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηε κεηέξα ηνπο πεξηζζφηεξν, 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ άιιν γνλέα, δειαδή ηνλ παηέξα (Weinberg & Tronick, 1994). 

Ο Stern (1974a), αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν πνπ θαζνξίδεη ηελ νπηηθή 

επηθνηλσλία, αλάκεζα ζηελ δπαδηθή αιιειεπίδξαζε ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο. Μέζα 

απφ ηελ έξεπλα ηνπ Stern, ηα βξέθε ηξηψλ κελψλ θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζην 

βιέκκα ηεο κεηέξαο ηνπο. Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 3-4 κελψλ δίδπκα 

βξέθε, ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Έηζη φηαλ νη κεηέξεο θνηηάδνπλ ζπλερψο ην 
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βξέθνο, ηφηε θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο απηέο. 

Δπνκέλσο ην βξέθνο είλαη πνπ θαζνξίδεη θαη μεθηλάεη ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθή, ζηελ δπαδηθή απηή ζρέζε (Messer & Vietze, 1984).  

Σηε ζπλέρεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ Field, (1977), νη νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηέξαο. Σηε παξνχζα έξεπλα, 

κεηξήζεθαλ νη νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ βξεθψλ 3,5 κελψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο, 

κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο: φηαλ νη κεηέξεο έπαηδαλ θπζηνινγηθά κε ηα 

βξέθε, φηαλ ε νπηηθή επηθνηλσλία δηαθνπηφηαλ απφ έλαλ ηξίην πξφζσπν (ηνλ παηέξα 

πνπ βηληενζθνπνχζε) θαη φηαλ νη κεηέξεο κηκνχληαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ βξεθψλ. 

Πην αλαιπηηθά, φηαλ ε κεηέξα πξνζπαζνχζε λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ βξέθνπο, 

ζην πιαίζην πνπ θάπνηνο άιινο ηελ εκπφδηδε, εθείλν παξνπζίαδε βιέκκα απνζηξνθήο 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλζήθεο, ελψ φηαλ ε κεηέξα αθνινπζνχζε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο, ε νπηηθή επηθνηλσλία επηηπγραλφηαλ κεηαμχ ηνπο, κε 

κεγαιχηεξε ζπλέπεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην βξέθνο επεηδή δελ κπνξεί 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηε κεηέξα ηνπ θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

θαζψο ε νπηηθή επαθή δηαθφπηεηαη απφ έλα ηξίην πξφζσπν, νδεγείηαη ζην λα 

δηαηεξεί ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απνζηξακκέλν βιέκκα. Αθφκε, φηαλ ε κεηέξα 

κηκνχηαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο, εθείλν παξνπζίαδε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

θαη βιεκκάηηδε πξνο εθείλε (Field, 1977). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηέξα 

θαηά ηε κίκεζε ηνπ βξέθνπο, επηθνηλσλεί κε ην ηειεπηαίν κε γλψξηκεο θηλήζεηο ή 

εθθξάζεηο (πνπ ην ίδην ην βξέθνο ηεο εθηειεί απφ κφλν ηνπ) πξάγκα πνπ ην νδεγεί 

ζην λα κελ θάλεη ηφζεο παχζεηο θαηά ηε κεηαμχ ηνπο νπηηθή επηθνηλσλία.  

Ωζηφζν ζε κία επφκελε έξεπλα, νη Symons θαη Moral (1987), άζθεζαλ θξηηηθή 

ζηα επξήκαηα ηεο Field, ηνλίδνληαο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο θαζνξίδεη ηηο 

βιεκκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ βξέθνπο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πην αλαιπηηθά, νη 

εξεπλεηέο αλαδεηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα βξέθε ηξηψλ κε ηεζζάξσλ κελψλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα κελχκαηα ησλ κεηέξσλ ηνπο, φηαλ νη ηειεπηαίεο: παίδνπλ 

θπζηνινγηθά κε ηα βξέθε ηνπο, δηαθφπηεηαη ην παηρλίδη ηνπο απφ έλα ηξίην πξφζσπν 

θαη φηαλ κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο. 

Ζ νπηηθή επαθή θαη ην βιέκκα ηνπ βξέθνπο θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο κεηέξαο. Οη κεηέξεο πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηα βξέθε γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θπξίσο φηαλ θιήζεθαλ λα κηκεζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
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ηειεπηαίσλ. Απφ ηελ άιιε ηα βξέθε έζηξεθαλ ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν φηαλ 

εθείλε πξνζπαζνχζε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ πξψησλ. Σπλεπψο ηα βξέθε 

ελδηαθέξνληαλ λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο ηε κεηέξα φηαλ εθείλε έδεηρλε 

ελδηαθέξνλ πξνο απηφ (Symons & Moral, 1987). 

 

 

2.3a. Η οπηηθή επαθή θαη ηα δσλακηθά επηθοηλφλίας 

Τα βξέθε 3-6 κελψλ, κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηα δηάθνξα κελχκαηα πνπ ε 

κεηέξα εθπέκπεη (Legerstee, 2015). Σχκθσλα κε ηνπο Papoušek θαη Papoušek (1983), 

ε κεηέξα ζέιεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο νπηηθήο επαθήο ηνπ βξέθνπο. Τν 

βξέθνο αληαπνθξίλεηαη ζε απηή ηε δπαδηθή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ηνπο 

θαη αλαπηχζζεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ εκπιέθνληαη επηκέξνπο θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα (φπσο είλαη ε γιψζζα, ην άγγηγκα θαη άιια) (Parsons et al, 2010).   

Ζ ζπληνληζκέλε επαθή κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην 

βξέθνο κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη λα 

ηελ κηκεζεί ζε θάπνην βαζκφ. Σε κία έξεπλα ησλ Gusella, Muir θαη Tronick (1988), 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα βξέθε αληηιακβάλνληαη ηα 

νπηηθά εξεζίζκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηηθή επαθή αιιά θαη ηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ, κε ηνλ 

πείξακα ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ (still face paradigm): ε πξψηε θαη ε ηξίηε 

ζπλζήθε, απνηεινχλ ηε θπζηνινγηθή ελαζρφιεζε ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο ελψ ε 

δεχηεξε ζπλζήθε απνηειεί ηε δηαηήξεζε κίαο νπδέηεξεο έθθξαζεο πξνζψπνπ ηεο 

πξψηεο πξνο ην ηειεπηαίν (Gusella et al, 1988).  

Ζ νπηηθή επαθή ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο πξψηεο. Πην αλαιπηηθά ηα βξέθε, απέζηξεθαλ ην βιέκκα ηνπο απφ ηελ κεηέξα κε 

ην νπδέηεξν βιέκκα. Όηαλ σζηφζν ε κεηέξα μεθηλνχζε λα είλαη δξαζηήξηα θαη πάιη, 

ην βξέθνο εθδήισλε ελδηαθέξνλ θαη αιιειεπηδξνχζε νπηηθά κε ηελ πξψηε. Αθφκε 

παξαηεξήζεθαλ θαη αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηελ νπηηθή επαθή, κε ηα βξέθε έμη 

κελψλ λα ζηξέθνπλ ην βιέκκα ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα πξνο ηε κεηέξα ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηα βξέθε ηξηψλ κελψλ (Gusella et al, 1988).  
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Σχγρξνλεο έξεπλεο, επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα βξέθε αληηιακβάλνληαη 

ηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα (ηα εξεζίζκαηα ζην πιαίζην). Ζ έξεπλα ηεο Legerstee 

(2015) επηθεληξψλεηαη ζε κία δηαθνξεηηθή αηηηνιφγεζε ηνπ γηαηί θαη αλ ηειηθά ηα 

βξέθε 3-6 κελψλ δηακνξθψλνπλ βιέκκα απνζηξνθήο φηαλ νη νπηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηέξαο- βξέθνπο δηαθφπηνληαη απφ θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

Σηελ έξεπλα ησλ Legerstee θαη Markova (2007), κεηξήζεθε ε νπηηθή επαθή ησλ 

κεηέξσλ θαη ησλ βξεθψλ ηνπο κε ην πείξακα ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ . Ωζηφζν 

θαηά ηελ ηξίηε ζπλζήθε νη κεηέξεο δελ παξακέλνπλ αλέθθξαζηεο, αιιά έρνπλ 

ηνπνζεηήζεη κία κάζθα κπξνζηά απφ ην πξφζσπφ ηνπο (Legerstee & Markova, 2015). 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ φηη ηα βξέθε αθνινπζνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απέζηξεθαλ ην βιέκκα ηνπο 

πεξηζζφηεξν φηαλ νη κεηέξεο παξνπζίαδαλ κία νπδέηεξε αληίδξαζε θαηά ηε δεχηεξε 

ζπλζήθε, θαη γη’ απηφ ην ιφγν απνθξίλνληαλ κε βιέκκα απνζηξνθήο. Όηαλ σζηφζν 

νη κεηέξεο θνξνχζαλ κία κάζθα, ηα βξέθε δελ παξνπζίαδαλ βιέκκα απνζηξνθήο, 

παξφιν πνπ ε νπηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο είρε ζηακαηήζεη ιφγσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο (δειαδή ηεο κάζθαο) (Legerstee, 2009).    

Σηελ ίδηα έξεπλα ησλ Legerstee θαη Markova (2007), κεηξήζεθε ην βιέκκα 

απνζηξνθήο ησλ βξεθψλ απφ ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αλέθθξαζηνπ 

πξνζψπνπ . Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο θιήζεθαλ λα παίμνπλ θπζηνινγηθά κε ηα 

βξέθε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεξήζνπλ κία νπδέηεξε έθθξαζε πξνο απηά . Σε 

κία ηξίηε ζπλζήθε έπξεπε λα εζηηάζνπλ ζην βιέκκα ηνπ βξέθνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

δηαηεξνχλ κία άιιε ζπκπεξηθνξά, φπσο ην λα πίλνπλ έλα κπνπθάιη λεξνχ. Τν 

πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ (Legerstee, 2009).  

Τα βξέθε απνθξίλνληαη ζεηηθά ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κε ηε 

κεηέξα ηνπο, φηαλ εθείλε παξαηεξείηαη φηη ελδηαθέξεηαη γη’ απηά. Ωζηφζν ην βξέθνο 

θαίλεηαη λα ελνριείηαη ηδηαίηεξα φηαλ ε κεηέξα ην θνηηάδεη ρσξίο θακία απφθξηζε 

(νπδέηεξν ζπλαίζζεκα), κε απνηέιεζκα ην πξψην λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

καθξηά απφ ην βιέκκα ηεο ηειεπηαίαο (Gusella et al, 1988). Τέινο, φηαλ κία ηξίηε 

ζπλζήθε πξνθαιεί ηελ αλαγθαζηηθή απνθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο κεηέξαο 

κε ην βξέθνο, ην ηειεπηαίν δελ εθδειψλεη  βιέκκα απνζηξνθήο (Legerstee, 2009).  

Δπνκέλσο, ην βξέθνο αληηιακβάλεηαη ηα θνηλσληθά κελχκαηα πνπ εθπέκπεη ε 

κεηέξα ηνπ. Δλνριείηαη φηαλ ε κεηέξα ηνπ κέλεη αλέθθξαζηε ρσξίο θάπνηνλ 
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πξνθαλέο ιφγν θαη απιψο ην θνηηάδεη. Απφ ηελ άιιε δελ ελνριείηαη ηφζν πνιχ φηαλ 

ππάξρεη ιφγνο πνπ ε κεηέξα ην αγλνεί ελψ παξάιιεια ην θνηηάδεη. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ηεο ζηελ ηξίηε ζπλζήθε θαίλεηαη λα έρεη κία εμήγεζε, φπνπ γηα παξάδεηγκα δελ 

κπνξεί λα ηνπ κηιήζεη δηφηη πίλεη λεξφ, ή δηφηη έλα άιιν εξέζηζκα, φπσο είλαη κία 

κάζθα, δηαθφπηεη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Έηζη ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ 

βξέθνπο κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ην θαηά πφζν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα βιέκκα 

απνζηξνθήο ή φρη απφ ηελ κεξηά ηνπ πξψηνπ, νθείιεηαη ζηα θνηλσληθά ζήκαηα πνπ 

εθπέκπεη ε ηειεπηαία (Legerstee, 2009).  

 

2.3β. Η επηδράζεης ηες οπηηθής επαθής ζηης ζσλαηζζεκαηηθές αποθρίζεης ηες 

κεηέρας θαη ηοσ βρέθοσς 

Οη νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ κε ηα βξέθε ηνπο, επεξεάδνληαη απφ 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπο. Τα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη πξηλ ηνλ 

δεχηεξν κήλα δσήο, ηα βξέθε εθδειψλνπλ ρακφγειν, αιιά απηφ είλαη κηθξφηεξν ζε 

έληαζε θαη απνηειεί κέζν κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο (Trevarthen, 

1979). Σχκθσλα κε ηνλ Fraiberg (1968), ην ρακφγειν ηνπ βξέθνπο απνηειεί 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηε κεηέξα ηνπ κεηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο ηνπ πξψηνπ 

(Παξαπνκπή απφ Trevarthen 1979). Τα βξέθε κεηαμχ ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ κελψλ, 

ζην πιαίζην κίαο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο κε ηε κεηέξα ηνπο, εθδειψλνπλ 

ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αλάινγα κε ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο ή φρη απφ ηε 

κεξηά ηνπ πξψηνπ (Murray & Trevarthen, 1985).  Τνπο επφκελνπο κήλεο δσήο, ηα 

βξέθε εθθξάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα ζην πιαίζην ησλ νπηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ (Yato et al, 2008), παξφιν πνπ ε δηάξθεηα ηεο νπηηθήο επαθήο 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αλάπηπμε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα βξέθε φζν 

αλαπηχζζνληαη, έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζπληνληζκνχ ηνπ βιέκκαηφο κε ην 

ζπλαίζζεκά ηνπο (Yale & Messinger, 2003).   

Τα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εληζρχνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ βιέκκαηνο απνζηξνθήο 

ησλ βξεθψλ. Σηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα ησλ Stifter & Moyer (1991), πήξαλ κέξνο 

βξέθε 5 κελψλ θαζψο ζε εθείλε ηελ ειηθία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Μηθξναλαιχζεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ησλ 

βξεθψλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο ζε έλα παηρλίδη, φπσο είλαη ην «θνπ 

θνπ ηζα». 
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Απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθε φηη φηαλ ηα 

βξέθε ειηθίαο 5 κελψλ έρνπλ πνιχ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηφηε ηα ίδηα απνζηξέθνπλ ην 

βιέκκα ηνπο θάπνπ καθξηά. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ βξέθνπο 

κε ηε κεηέξα ηνπ, φπνπ ε απνζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο ηνπ πξψηνπ αθνξά ηελ 

επραξίζηεζε ηνπ, κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη (θνπ θνπ ηζα) θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ παηρληδηνχ. Μάιηζηα φζν πην επραξηζηεκέλν είλαη 

ην βξέθνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ην βιέκκα απνζηξνθήο είλαη αθφκα πην 

έληνλν θαη κε κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. Όηαλ ε κεηέξα θαιχπηεη ην πξφζσπφ 

ηεο, ην βξέθνο ιακβάλεη ην κήλπκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηρληδηνχ ζηξέθνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ πίζσ ζε απηήλ (Stifter & Moyer, 1991).  

Αθφκε, βξέζεθε φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ βξεθψλ εμαξηψληαη 

απφ ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζή κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Ο MacLean θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2014), παξαηεξεί νκάδα βξεθψλ 3,5- 4,5 κελψλ πνπ εθηέζεθαλ ζηε ζπλζήθε 

ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ. Αθφκε ν Yato θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ, ζε βξέθε 

ηεζζάξσλ θαη ελλέα κελψλ. Σηελ δεχηεξε έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο 

ζπλζήθεο  εθ ησλ νπνίσλ ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηξίηε νη κεηέξεο έπξεπε λα 

αιιειεπηδξνχλ θπζηνινγηθά κε ηα βξέθε ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε θαη ηε ηέηαξηε, νη 

κεηέξεο έπξεπε λα θξαηήζνπλ έλα βιέκκα νπδέηεξν πξνο εθείλα (ηα βξέθε).  

Τα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ, επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε νπηηθή 

επαθή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ βξεθψλ. Ζ 

νπηηθή επαθή ζηελ πξψηε ζπλζήθε, έθεξλε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην βξέθνο, ελψ ε 

απνπζία ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο κεηέξαο, δεκηνπξγνχζε ζην βξέθνο 

ηδηαίηεξν άγρνο. Τέινο, ζηελ ηξίηε ζπλζήθε ηα βξέθε παξνπζίαδαλ ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, πνπ ήηαλ κηθξφηεξν ζε έληαζε ζπγθξηηηθά κε εθείλν ηεο πξψηεο 

ζπλζήθεο (MacLean et al, 2014; Yato et al, 2008). 

Τν δηαθνξεηηθφ εχξεκα ην νπνίν βξέζεθε ζην δεχηεξν πείξακα ζε ζρέζε κε ην 

πξψην, ήηαλ φηη ηα βξέθε δηαθέξνπλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηεζζάξσλ θαη ελλέα 

κελψλ. Τα βξέθε πνπ ήηαλ κεηαμχ ηξηψλ έσο έμη κελψλ, θαίλεηαη φηη παξνπζίαδαλ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα ηνπ βιέκκαηνο πξνο ηελ κεηέξα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα βξέθε 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο (9 κελψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα). Δπηπιένλ ηα βξέθε ηεζζάξσλ 

κελψλ θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν αλήζπρα ζε ζρέζε κε ηα βξέθε ελλέα κελψλ, 
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πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ηεζζάξσλ κελψλ βξέθε εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα βξέθε (Yato et al, 2008). 

   Αθφκε, νη ζεηηθά ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ βξεθψλ, εμαξηψληαη απφ 

ηηο νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη κεηαβάιινληαη αλαπηπμηαθά. Σηελ έξεπλα ησλ Yale 

θαη Messinger (2003), πήξαλ κέξνο βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ. Τα δεπγάξηα ησλ 

κεηέξσλ κε ηα βξέθε ηνπο θηινμελήζεθαλ ζε εηδηθφ εξγαζηήξην γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο. Έηζη παξαηεξήζεθε πνηνηηθή δηαθνξά ζηελ έληαζε ηνπ ρακφγεινπ ζηα 

βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ. Τα βξέθε ηξηψλ κελψλ, μεθηλνχζαλ αιιά θαη  

νινθιήξσλαλ ην ρακφγειφ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξακκέλνπ βιέκκαηνο πξνο 

ηε κεηέξα. Τα έμη κελψλ βξέθε, απέζηξεθαλ ην βιέκκα ηνπο καθξηά ζην πιαίζην ηνπ 

έληνλνπ ρακφγεινπ. Σπλεπψο ηα βξέθε θαζψο αλαπηχζζνληαη, ζπληνλίδνπλ θαιχηεξα 

ην βιέκκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Yale & Messinger, 2003). 

Δπηπιένλ, ηα βξέθε εθδειψλνπλ πην επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα φηαλ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηε κεηέξα ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα. Πην αλαιπηηθά, ζε βξέθε 

ηεζζάξσλ κελψλ έγηλε πξνζπάζεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο 

εθθξάζεσλ, κεηά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηέξεο ηνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζπκπεξηέιαβε κία ηξίηε κεηαβιεηή πνπ απνηεινχζε ηηο 

θσλεηηθέο απνθξίζεηο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ παηέξσλ ησλ βξεθψλ θαη πσο 

κεηαβάιιεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. Τέινο, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Έηζη 

βξέζεθε ε ηζρπξή δπλακηθή ησλ νπηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο θαη ηηο ιεθηηθέο εθθξάζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεηηθά κελχκαηα ησλ 

γνλέσλ, έθαλαλ ηα βξέθε λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηνχο. Τέινο, ην 

βιέκκα ησλ βξεθψλ πξνο ηε κεηέξα ήηαλ πην ζπληνληζκέλν ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

παηέξα (Colonnesi et al, 2012). 

Σηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα ησλ Hsu, Fogel θαη Mesinger (2001), 

απνθσδηθνπνηήζεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο βξεθψλ κέρξη ηεζζάξσλ κελψλ 

κέζα απφ ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

παξνπζίαζε ηελ δπλακηθή ηεο νκηιίαο ησλ βξεθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νπηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Βξέζεθε 

φηη φηαλ ηα βξέθε είραλ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα κε ρακφγειν, εμέθξαδαλ θσλεηηθέο 

εθθξάζεηο θαη έζηξεθαλ ην βιέκκα πξνο ηε κεηέξα κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 
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ζπγθξηηηθά κε ηελ νπηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα. Τν ίδην ζπλέβαηλε φηαλ ε 

κεηέξα είρε ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη δηαηεξνχζε νπηηθή επαθή πξνο ην βξέθνο. 

Μάιηζηα, κε ηελ αλάπηπμε ην βξέθνο έρεη δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθδειψζεηο θαηά ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ. Απηή ε άπνςε επηβεβαηψζεθε 

κέζα απφ κία πεξίπησζε κειέηεο ζε βξέθε ηεζζάξσλ εθηά θαη δέθα κελψλ θαη ηηο 

κεηέξεο ηνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζπλζήθε ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ. 

Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζπζρέηηζαλ ηηο νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηέξσλ κε ηα 

βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ νκηιία θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη 

παξαηεξήζεθε φηη ηα βξέθε ηεζζάξσλ κελψλ έζηξεθαλ ην βιέκκα ηνπο ζηε κεηέξα 

κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα φηαλ παξάιιεια εθδήισλαλ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Όηαλ ε 

κεηέξα δηαηεξνχζε κία νπδέηεξε έθθξαζε εθδήισλαλ πεξηζζφηεξν άγρνο, 

ζπγθξηηηθά κε ηα βξέθε κεγαιχηεξσλ κελψλ. Δπίζεο, ηα επίπεδα άγρνπο ησλ 

ηεζζάξσλ κελψλ βξεθψλ κεησλφηαλ φηαλ ε κεηέξα απνθξηλφηαλ ζεηηθά πξνο ηα 

πξψηα. Έηζη επηβεβαηψλεηαη κία ηζρπξή δπλακηθή κεηαμχ ηεο νπηηθήο επαθήο, ησλ 

θσλεηηθψλ απνθξίζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ (Lin & Green, 2009).  

 

ύλουε- σδήηεζε: 

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νη νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηε κεηέξα 

θαη ην βξέθνο, δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ θαη έθηνπ κήλα δσήο ησλ 

ηειεπηαίσλ (Blehmar et al, 1977). Παξφιν πνπ ηα βξέθε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο, 

αλαγλσξίδνπλ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηνπο κε κεγάιε επθνιία ζε ζρέζε κε έλα 

άγλσζην πξφζσπν, (Bushnell, 2001), παξαηεξείηαη φηη ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζε απηήλ ηε δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο δελ έρεη αθφκα δηακνξθσζεί 

νινθιεξσηηθά. Μάιηζηα ε κεηέπεηηα νπηηθή επηθνηλσλία κεηέξαο-βξέθνπο θαίλεηαη 

λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο κίκεζεο πνπ αλαπηχζζεη ην βξέθνο θαηά ηνπο 

πξψηνπο κήλεο δσήο (Heimann, 1989). 

Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη πεξίπνπ ζηνπο 

2,5 κήλεο δσήο ηνπ βξέθνπο. Πξφθεηηαη γηα ην ειηθηαθφ δηάζηεκα, πνπ ην βξέθνο δελ 

έρεη αλαπηχμεη πιήξσο ηηο νπηηθέο ηνπ αιιειεπηδξάζεηο κε απνηέιεζκα λα αθνινπζεί 

ην βιέκκα ηεο κεηέξαο ηνπ. Όηαλ ηα βξέθε είλαη πεξίπνπ 2,5 κελψλ, νη κεηέξεο 

θαίλεηαη λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε εθείλν κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 
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ζπγθξηηηθά κε ηε δηάξθεηα πνπ ην ηειεπηαίν απνθξίλεηαη ζην βιέκκα ηεο (Messer & 

Vietze, 1984). 

Αθφκε, ε νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαζνξίδεηαη θαη 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηειεπηαία έρνπλ γελλεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

βξέθε πνπ έρνπλ γελλεζεί πξφσξα θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

κε ηε κεηέξα ηνπο, ζην πιαίζην κίαο πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε κε 

ηα βξέθε ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί θπζηνινγηθά (Harel et al, 2011).  

Όζνλ αθνξά ηελ έλαξμε κίαο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο αλάκεζα ζην 

βξέθνο θαη ηε κεηέξα, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία. Όζν πεξηζζφηεξν ην βξέθνο 

κεγαιψλεη, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηε κεηέξα κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. Ζ 

έξεπλα αλάκεζα ζηα βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ παξνπζηάδεη αθξηβψο απηή ηε 

ζπλζήθε. Απηφ ελδερνκέλσο λα δείρλεη φηη φζν πεξηζζφηεξν ηα βξέθε 

αλαπηχζζνληαη, ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ελψ 

εζηηάδνπλ ηφζν ζην πξφζσπν ηεο κεηέξαο(Gusella et al, 1988).   

Μάιηζηα παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ε κεηέξα επεξεάδεη 

ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο ηεο. Ζ Field (1977), κέζα απφ ηελ έξεπλά 

ηεο, αλαθέξεηαη ζην φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηέξαο είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη κία 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία κε ην βξέθνο. Οη Symons θαη Moran (1987) 

αλαθέξνληαη ζηελ πξφζεζε ηεο κεηέξαο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ην βξέθνο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πξφζεζε ηεο κεηέξαο λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ βξέθνπο, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο νπηηθά είλαη 

εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο πξψηεο κε ην ηειεπηαίν. 

Σηελ ίδηα άπνςε κάιηζηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ Stern (1974a), φηη ε κεηέξα 

θαζνξίδεη ηηο νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ην βξέθνο ηεο (Messer & Vietze, 1984).    

Σηηο έξεπλεο ησλ Field (1977) θαη ησλ Symons θαη Moran, παξαηεξήζεθαλ 

θάπνηεο δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Αξρηθά θαη νη 

δχν έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ίδην πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ. Σηελ έξεπλα ηεο Field 

(1977), κεηξήζεθαλ νη νπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξφσξσλ, ππεξψξηκσλ αιιά 

θαη θπζηνινγηθψλ βξεθψλ 3,5 κελψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε νη Symons 

θαη Moran (1987) έιεγμαλ ηα βξέθε ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ κελψλ πνπ είραλ γελλεζεί 

θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα γέλλεζεο ησλ βξεθψλ, (πρ, 
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πξνγελέζηεξα ηνπ αλακελφκελνπ ρξφλνπ ηνθεηνχ), ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ 

νπηηθή αιιειεπίδξαζε.   

Αθφκε, πην ζχγρξνλα πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ 

θαη ησλ βξεθψλ ηνπο, ζην πιαίζην πνπ ηα ηειεπηαία επηδηψθνπλ βιέκκα απνζηξνθήο. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ βιέκκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα βξέθε, 

φηαλ νη κεηέξεο ηνπο απιά ηα θνηηάδνπλ, δηαηεξψληαο έλα αλέθθξαζην πξφζσπν. Ζ 

νπδεηεξφηεηα ηεο κεηέξαο πξνθαιεί αλεζπρία ζην βξέθνο, ην νπνίν ηειηθά 

απνζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ην βιέκκα ηεο πξψηεο. Ωζηφζν, φηαλ ε κεηέξα 

αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο, αιιά παξάιιεια αζρνιείηαη θαη κε θάηη δηαθνξεηηθφ (λα 

πίλεη έλα κπνπθάιη λεξφ), ην ηειεπηαίν αληηιακβάλεηαη φηη ε κεηέξα θάλεη θάηη 

δηαθνξεηηθφ θαη γη’ απηφ δελ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη νινθιεξσηηθά καδί ηνπ. 

Δπνκέλσο ζηε ηειεπηαία ζπλζήθε ην βξέθνο δελ είλαη ηφζν αλήζπρν (Legerstee, 

2009).  

Αθφκε, νη έξεπλεο γηα ηελ νπηηθή επαθή, επεθηάζεθαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ην βιέκκα ησλ βξεθψλ 3-6 κελψλ αιιά θαη πσο ξπζκίδεηαη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπο φηαλ νη κεηέξεο αιιειεπηδξνχλ νπηηθά κε απηά. Έηζη ππάξρεη κία 

ηζρπξφηεξε δπλακηθή ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηα βξέθε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο δειαδή ηξηψλ κελψλ κε ηελ πξνζήισζε ηνπ βιέκκαηνο πξνο ηε 

κεηέξα. Με ηελ αλάπηπμε ην βξέθνο, ζπλδπάδεη ην ρακφγειν πςειήο έληαζεο πξνο 

ηε κεηέξα κε έλα βιέκκα απνζηξνθήο πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα βξέθε κεγαιχηεξεο ειηθίαο επηιέγνπλ λα ζηξέθνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη φρη λα επηθεληξψλνπλ ην βιέκκα ηνπο 

ζηε κεηέξαο ηνπο (Harel et al, 2013; Yale & Messinger, 2003).  

Μάιηζηα εκθαλίδεηαη κία δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο επαθήο 

κεηαμχ ηνπ θχινπ ηνπ γνλέα. Τα βξέθε θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ κία πην 

ζπληνληζκέλε νπηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κε ηε κεηέξαηνπο 

ζε ζρέζε κε ην παηέξα ηνπο (Colonnesi et al, 2012).  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, θαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν ηα 

βξέθε κεγαιψλνπλ αλαπηχζζνπλ θαη άιια ζπλαηζζήκαηα πέξαλ ησλ ζεηηθψλ. Απφ 

ηελ άιιε ηα ιηγφηεξν αλήζπρα βξέθε δελ απνζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο καθξηά ηφζν 

ζπρλά. Απηή ε δηαθνξά θαίλεηαη λα είλαη αλαπηπμηαθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξν ην βξέθνο αλαπηχζζεηαη, εθθξάδεη πεξηζζφηεξα αηζζήκαηα αλεζπρίαο, 
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ελψ φηαλ είλαη πνιχ κηθξφ, πεξίπνπ ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο, απηή ε αλεζπρία δηαθέξεη 

πνηνηηθά (Yale & Messinger, 2003). 

Βέβαηα νη παξαπάλσ έξεπλεο, θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ κεζνδνινγηθά. 

Σπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Shifter θαη Mayer (1991), αθνξνχζε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε πέληε κελψλ βξεθψλ, ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή 

κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε ε έξεπλα ησλ Yale θαη Messinger (2003), πνπ 

αθνξνχζε βξέθε ηξηψλ θαη έμη κελψλ, παξνπζηάδεη κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα φηη φζν 

ηα βξέθε κεγαιψλνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπληνλίδνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο θάπνην 

πξφζσπν θαη ηε κεηέξα. Δπηπιένλ, ην βιέκκα απνζηξνθήο θαηά ηελ αλάπηπμή ησλ 

βξεθψλ, απνηειεί ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηε κεηέξα, φηαλ ηα πξψηα εθδειψλνπλ 

επραξίζηεζε.  

Αθφκε νη ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο, ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή 

κε ηα βξέθε ηνπο, επεξεάδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ. Πην 

αλαιπηηθά, θάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ, φηη ηα βξέθε ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο 

πξνο ηελ κεηέξα πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ εθείλε κηιάεη ζε εθείλν θαη αιιειεπηδξά 

ζεηηθά καδί ηνπ θαη φρη φηαλ απιά ην θνηηάδεη θαη εθδειψλεη επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα (Hsu et al, 2001; Lin & Green, 2009). Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε 

φηη φηαλ ε κεηέξα πξνζθέξεη ζην βξέθνο κία πινχζηα επηθνηλσλία ε νπνία 

πεξηιακβάλεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη νκηιία, ηφζν πεξηζζφηεξν ην βξέθνο 

ζέιεη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηήλ.   

Τέινο θαζψο ηα βξέθε αλαπηχζζνληαη, εκπινπηίδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο ηνπο. Βξέθε κηθξφηεξσλ ειηθηψλ, 

πξνζθνιιψληαη πεξηζζφηεξν ζηε κεηξηθή θηγνχξα. Καζψο αλαπηχζζνληαη, 

αιιειεπηδξνχλ θαη κε άιια πξφζσπα, απνθηψληαο πνηθίια ζεκεία αλαθνξάο (φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ν παηέξαο). Αθφκα απνθηνχλ πην ζχλζεηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη θσλεηηθέο εθθξάζεηο (νξφζεκν γηα ηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία) θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο (Lin & Green, 2009; Yale & 

Messinger, 2003).    
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3.1.πλεηζθνξά ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Αξρηθά, πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθή ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο, δελ ήηαλ λαηνπξαιηζηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ θαη φρη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

βξεθψλ (Stifter & Moyer, 1991; Hsu Fogel & Messinger, 2001; Yale & Messinger, 

2003; Yato et al, 2008; Lin & Green, 2009; Colonnesi et al, 2012; MacLean, 2014). 

Σπλεπψο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο λαηνπξαιηζηηθέο κειέηεο γηα 

ηελ νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο πνπ ζα θέξνπλ πην αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. 

Δπηπιένλ θάπνηεο απφ ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο επεθηάζεθαλ ζηνλ ηξφπν ηεο 

εδξαίσζεο ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ βξεθψλ ζε 

ζρέζε κε ηεο θσλεηηθέο απνθξίζεηο ησλ κεηέξσλ ηνπο (Lin & Green, 2009; 

Colonnesi et al, 2012). Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα πνπ λα βαζίδεηαη ζε φια ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα (ιεθηηθέο θαη κε απνθξίζεηο) γηα λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ βξέθνπο.  

Αθφκε, ν ρξφλνο ηεο νπηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξεθψλ κε ηηο κεηέξεο 

ηνπο, απφ ηνπο παιαηφηεξνπο εξεπλεηέο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο (πεξίπνπ ηξηψλ 

ιεπηψλ) (Messinger, 2003; Yato et al, 2008). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ζε λεφηεξα 

επξήκαηα λα απμεζεί ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο ησλ βξεθψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο, 

θαζψο απηφ ζα θέξεη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

Οη παιαηφηεξεο έξεπλεο ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

βξέθνπο, δελ έρνπλ αλαιχζεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα καδί. Οη Stifter θαη Moyer (1991) 

θαζψο θαη ν MacLean (2014) αλέιπζαλ ηε ζεηηθή απφθξηζε ηνπ βξέθνπο, θαηά ηε 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ. Άιιεο έξεπλεο ζπζρεηίδνπλ ην ζεηηθφ θαη ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαηά ηελ νπηηθή επαθή κεηέξαο βξέθνπο (Yato et al, 2008; 

Colonnesi et al, 2012). Τέινο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαιχνπλ ην ρακφγειν ηνπ 

βξέθνπο θαηά ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ (Hsu, Fogel & Messinger, 2001; 

Yale & Messinger, 2003). Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθή κειέηε φισλ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ κεηαμχ 

ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε. 
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Ζ δηαρξνληθή κειέηε γηα ηελ νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ηνπ 

βξέθνπο ζηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο, αθνξνχζε δχν ή ηξείο ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο 

δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ησλ Blehar, Lieberman θαη Ainsworth 

(1977) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα γηα ηελ νπηηθή επαθή κεηέξαο βξέθνπο θαηά ηνλ 

δεχηεξν θαη ηξίην κήλα δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ έξεπλα ησλ Messer θαη Vietze (1984) 

αθνξνχζε ηελ νπηηθή επαθή κεηέξαο βξέθνπο θαηά ηνπο 2,5 κήλεο δσήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Πην πξφζθαηα επξήκαηα πξαγκαηνπνηνχλ δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο κεηέξαο βξέθνπο, αιιά θαηά ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην 

κήλα δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ (Messer & Vietze, 1984; Symon & Moral, 1987). Τέινο 

άιιεο έξεπλεο, επεθηείλνληαη ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή –θπξίσο ηεο 

θαηεχζπλζεο κεηέξαο-βξέθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  ηξίηνπ θαη ηνπ έθηνπ κήλα 

δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ (Gusella et al, 1988; Legerstee & Markova, 2007). Γελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κία  ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο 

κεηέξαο-βξέθνπο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ (δεχηεξν κε έθην 

κήλα δσήο), πνπ ζεσξνχληαη θαηαιπηηθνί γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο. 

 

3.2. Τπνζέζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Πξφθεηηαη γηα κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν 

πνπ δηακνξθψλεηαη ε βιεκκαηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα κε ην βξέθνο. Αξρηθά 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί εάλ ε νπηηθή επαθή κεηαβάιιεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ βξέθνπο, ζε ζρέζε κε ηα επεηζφδηα πνπ 

πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ ηεο κεηαμχ ηνπο βιεκκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαλεί ην πξφζσπν πνπ θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο νπηηθήο επαθήο κεηέξαο-βξέθνπο. Σηε ζπλέρεηα, ζα εξεπλεζεί εάλ νη 

εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα, φπσο είλαη νη ιεθηηθέο 

απνθξίζεηο θαη ε απηηθή επαθή, ζηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ ησλ 

νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ην βξέθνο, επεξεάδνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε. Αθφκε ζα εξεπλεζεί εάλ ηα παξαπάλσ κέζα, κεηαβάινπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο ζε φια ηα επεηζφδηα, 

επεξεάδνληαο ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε.  
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Τέινο, ζα εξεπλεζεί δηαρξνληθά ε ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ νπηηθψλ 

επεηζνδίσλ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, απφ ηνλ δεχηεξν έσο ηνλ έθην κήλα 

δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Σην δηαρξνληθφ επίπεδν ζα παξαηεξεζεί εάλ αιιάδεη ην 

πξφζσπν πνπ θαηεπζχλεη ηελ βιεκκαηηθή επαθή κεηέξαο-βξέθνπο, θαζψο θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο πνπ θπξηαξρνχλ θαηά ηνπο παξαηεξνχκελνπο κήλεο 

δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Οη εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα 

(ιεθηηθέο ή κε απνθξίζεηο) γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ βξέθνπο, ζα 

απνηειέζνπλ άιιε κία ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηε δηαρξνληθή κειέηε. 

   

3.3. εκαζία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο 

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο ηεο θαηά ηνπο 

παξαηεξνχκελνπο κήλεο δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ (δεχηεξν έσο έθην κήλα). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα απνδεηρζεί εάλ ηειηθά ε νπηηθή επαθή ηεο 

κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπσλ 

ησλ δπν ζπληξφθσλ. Αθφκε, ε αλάιπζε ησλ επεηζνδίσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη 

αθνινπζνχλ ηεο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο, θαζψο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε πξψηε (ιεθηηθέο απηηθέο απνθξίζεηο), επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εδξαηψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε αιιειεπίδξαζε. Τέινο κέζα απφ ηε 

δηαρξνληθή κειέηε, παξαηεξείηαη ν ηξφπνο πνπ κεηαβάιιεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία ησλ δχν πξνζψπσλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

1 Υποκείμενα και Γιαδικαζία  

Σηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεθε ε βιεκκαηηθή επαθή αλάκεζα ζε έλα 

δεπηεξφηνθν βξέθνο, αγφξη κε βάξνο γέλλεζεο 3600kg θαη χςνο 54cm θαη ηε κεηέξα 

ηνπ. Ζ ειηθία ηεο κεηέξαο ήηαλ 24 θαη ηνπ παηέξα 28 εηψλ. Καη νη δχν γνλείο 

επαγγέιινληαη σο έκπνξνη θαη θαλέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ αληηκεησπίδνπλ 

θάπνην πξφβιεκα πγείαο. H γέλλεζε ηνπ βξέθνπο έγηλε κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη κε 

ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ζηελ φιε δηαδηθαζία.  

Ζ θαηαγξαθή ηεο νπηηθήο επαθήο έγηλε κέζσ βηληενζθφπεζεο, φπνπ ε κεηέξα 

θιήζεθε λα αιιειεπηδξάζεη θπζηνινγηθά κε ην βξέθνο ηεο. Ζ βηληενζθφπεζε έιαβε 

κέξνο ζην θπζηθφ ρψξν (ζην ζπίηη), ησλ παξαηεξνχκελσλ κειψλ θαη νη επηζθέςεηο  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαζηήκαηα δεθαπέληε εκεξψλ ζπζηεκαηηθά, απφ ηνλ  

δεχηεξν, έσο ηνλ έθην κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο. Ζ βηληενζθφπεζε δηαξθνχζε 8 ιεπηά.                                                                                                           

Σπλνιηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 9 βηληενζθνπήζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-

βξέθνπο  ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 72 ιεπηψλ.  

Δπίζεο, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ κηαο κεγαιχηεξεο δηαρξνληθήο θαη 

λαηνπξαιηζηηθήο έξεπλαο πνπ είρε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ κηκήζεσλ ζηηο 

ειεχζεξεο δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ βξεθψλ κε ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηέξεο 

ηνπο (ε έγθξηζε ηεο έξεπλαο γηα δεηήκαηα Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο δφζεθε απφ ην 

Royal Infirmary of Edinburg, NHS Trust, 8/95). 

  

2α Κυδικοποίηζη ηυν οπηικών επειζοδίυν μεηαξύ μηηέπαρ-βπέθοςρ 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θσδηθνπνηεζεί ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηελ κεηέξα θαη ην βξέθνο. Ωο οπηικό επειζόδιο, νξίζηεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

φπνπ ην βιέκκα ηνπ ελφο ζπληξφθνπ πξνζαλαηνιηδφηαλ ζην βιέκκα ηνπ άιινπ 

ζπληξφθνπ, κέρξη έλα απφ ηα δχν κέιε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα άιιν 

εξέζηζκα ή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σηελ παξνχζα κειέηε αλαιχζεθαλ νη 

παξαθάησ κεηαβιεηέο:  
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1) Ζ δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ πξηλ ηελ νπηηθή επαθή, δειαδή ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξνεγείηαη ηεο κεηαμχ ηνπο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ έλαξμε ηνπ επεηζνδίνπ πξηλ 

ηελ νπηηθή επαθή, θσδηθνπνηήζεθε απφ ηε  ρξνληθή ζηηγκή  πνπ ε κεηέξα μεθηλνχζε 

λα επηθνηλσλεί κε ην βξέθνο ηεο, κε κία ζπγθεθξηκέλε θσλεηηθή, ιεθηηθή, ή απηηθή 

απφθξηζε, κία αιιειεπίδξαζε πνπ ζπλερηδφηαλ θαη θαηά ηελ νπηηθή επαθή ησλ δχν 

ζπληξφθσλ.   

Γηα παξάδεηγκα, ε κεηέξα ζε έλα απφ ηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

νπηηθήο επαθήο, απνθξίλεηαη ιεθηηθά πξνο ην βξέθνο, δίλνληαο έηζη ην έλαπζκα ζην 

ηειεπηαίν λα βιεκκαηίζεη πξνο απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ιεθηηθή απφθξηζε ηεο 

κεηέξαο πξνο ην βξέθνο θαηά ην επεηζφδην πνπ πξνεγείηαη ηεο νπηηθήο επαθήο ήηαλ: 

«Kαθφ παηδάθη είζαη!», θαη απνηέιεζε έλα κέζν πνπ ηξαβάεη ηε πξνζνρή ηνπ  

βξέθνπο λα βιεκκαηίζεη πξνο ηελ κεηέξα ηνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ίδηα 

ιεθηηθή απφθξηζε θαη ζηα επφκελα επεηζφδηα πνπ έπνληαη θαη αθνινπζνχλ ηε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ζ κεηέξα ζπλέρηζε: «Τν μέξεηο φηη είζαη θαθφ παηδί; Καθφ 

παηδάθη είζαη». Σην παξάδεηγκα απηφ ε ρξνλνκέηξεζε ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνεγήζεθε 

ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο μεθίλεζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο ηεο 

κεηέξαο.  

2) Ζ θαηεχζπλζε ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ, πνπ αθνξά ην πξφζσπν πνπ 

θαζνδεγεί ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε. Με άιια ιφγηα,  ε θαηεχζπλζε αθνξνχζε ην 

εάλ ήηαλ ε κεηέξα ή ην βξέθνο ήηαλ ην πξφζσπν πνπ έπαηξλε ηελ πξσηνβνπιία λα  

μεθηλήζεη ή λα δηαθφςεη ηε κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, φηαλ – κεηά απφ 

ακνηβαία νπηηθή επαθή- ην ηειεπηαίν ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, ηφηε ζεκαίλεη φηη ην βξέθνο είλαη ν ζχληξνθνο πνπ θαζνδεγεί ην 

ηεξκαηηζκφ ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ.   

3) Η διάπκεια ηος κύπιος οπηικού επειζοδίος θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

κεηέξαο κε ην βξέθνο, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθήο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο.  

4) Η κυδικοποίηζη ηυν οπηικών ςπό επειζοδίυν. Σηελ παξνχζα έξεπλα,  

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ηα νπηηθά ππφ-επεηζφδηα αλάκεζα ζηε 

κεηέξα θαη ην βξέθνο. Πξφθεηηαη γηα κηθξφηεξα επαλαιακβαλφκελα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ησλ θχξησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηνπιάρηζηνλ δχν 
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επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο βιεκκαηηθήο επαθήο αλάκεζα ζηε κεηέξα κε ην 

βξέθνο. Αθφκε, θάζε νπηηθφ ππφ- επεηζφδην δελ κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ φια ηα 

επεηζφδηα πνπ λα πξνεγείηαη, λα ζπλνδεχεη θαη λα αθνινπζεί ηελ νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. Με άιια ιφγηα, ην έλα ππφ- 

επεηζφδην νπηηθήο επαθήο, απνηεινχζε ζπλέρεηα ελφο επφκελνπ ππφ- επεηζνδίνπ. 

Οπφηε ην δηάζηεκα πνπ πξνεγνχηαλ ε κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε, ήηαλ πξηλ 

ην πξψην ππφ- επεηζφδην, ελψ ην δηάζηεκα πνπ αθνινπζνχζε, βξηζθφηαλ κεηά ην 

ηειεπηαίν νπηηθφ ππφ- επεηζφδην. 

 Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο νπηηθνχ ππφ- επεηζνδίνπ, είλαη ε ζηηγκή πνπ 

ην βξέθνο κεηά ηελ θχξηα νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεδφλ απηφκαηα βιεκκαηίδεη πάιη πίζσ ζε απηήλ. 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα 1,  ε δηάθξηζε ησλ νπηηθψλ ππφ- επεηζνδίσλ, 

δηακνξθψζεθε  κε βάζε ηελ ιεθηηθή θαη απηηθή απφθξηζε ηεο κεηέξαο πξνο ην 

βξέθνο θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε ζχληνκε βιεκκαηηθή απφθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξνο εθείλε.  

Γηάγρακκα 1. Αναπαπάζηαζη ηηρ μικποανάλςζηρ ηυν οπηικών επειζοδίυν και ςπό-επειζοδίυν 

πος πποηγούνηαι ζςνοδεύοςν και ακολοςθούν ηη βλεμμαηική επαθή ανάμεζα ζηη μηηέπα και ηο βπέθορ  
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Υ.Δ.: οπηικό ςπό- επειζόδιο Μ: Μηηέπα Β: Βπέθορ    

Γηα ηα νπηηθά ππφ- επεηζφδηα, θσδηθνπνηήζεθαλ νη ίδηεο κεηαβιεηέο κε εθείλεο 

ηεο θχξηαο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κηθξαλαιχζεθαλ: 

1. Ο αξηζκφο ηνπ νπηηθνχ ππφ- επεηζνδίνπ, σο ηκήκα ηνπ κεγαιχηεξνπ θχξηνπ 

επεηζνδίνπ, 

2. Τν δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη πξηλ ην νπηηθφ ππφ- επεηζφδην, 

3. Ζ δηάξθεηα ηνπ νπηηθνχ ππφ- επεηζνδίνπ, πνπ αθνξά ηε ζχληνκε 

βιεκκαηηθή επαθή ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο. 

4. Τν δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί ην νπηηθφ ππφ- επεηζφδην. 

5. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ νπηηθνχ ππφ- επεηζνδίνπ, κε βάζε ην πξφζσπν πνπ 

θαζνδεγεί ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο κεηαμχ ηνπο νπηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. 

5) Η διάπκεια ηος κύπιος οπηικού επειζοδίος πνπ έπεηαη ηεο θχξηαο νπηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. Πξφθεηηαη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη δεκηνπξγείηαη κε βάζε  ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ είρε αλαπηχμεη ε κεηέξα κε ην βξέθνο 

(θσλεηηθή, ιεθηηθή ή απηηθή)  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ πνπ πξνεγνχληαλ 

θαη ζπλφδεπαλ ηε κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

παξαηεξείηαη θαη ζην Γιάγπαμμα 1. ην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί ηελ νπηηθή επαθή 

αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, πεξηιακβάλεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο πξψηεο πξνο ην ηειεπηαίν, κία ζπκπεξηθνξά πνπ είρε αλαπηπρζεί 

ζηα πξνεγνχκελα επεηζφδηα (φπνπ ε κεηέξα φπνπ ε κεηέξα αθνπκπνχζε ηα ρέξηα ηνπ 

βξέθνπο θαη ην γαξγαινχζε). 

2β) Γςναμικά Αλληλεπίδπαζηρ Καηά ηο Οπηικό Δπειζόδιο 

Οη εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ παξάιιεια κε ην νπηηθφ 

επεηζφδην ήηαλ νη εμήο: Α) απηηθή ζπκπεξηθνξά, β) ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη Γ) 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ.  

 

Α) Κυδικοποίηζη ηηρ απηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ηηρ μηηέπαρ 
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Σηελ παξνχζα έξεπλα, θσδηθνπνηήζεθε ε απηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο 

πξνο ην βξέθνο. Ωο απηηθή επαθή, νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο Maszkowski θαη Stack 

(2007), απνηειεί ηελ εθθξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία μεθηλάεη ηε ζηηγκή πνπ ε 

κεηέξα αθνπκπάεη  ην βξέθνο ζην πξφζσπν, ή ην θεθάιη ή ηνλ ψκν, ή ην ιαηκφ, ή ην 

ζηφκα ή ην ρέξη, ή ηνλ αγθψλα, ή ην ζηνκάρη, ή ην πφδη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

ηξίςηκν, ζθνχπηζκα, πηάζηκν, ζθίμηκν, απαιφ ρηχπεκα, ράδη, ζθάιηζκα, ηξάβεγκα, 

παζεηηθφ άγγηγκα, αλχςσζε (Maszkowski θαη Stack, 2007 ζ.311, κεηάθξαζε ηεο 

εξεπλήηξηαο).  

 

Β) Κυδικοποίηζη ηυν λεκηικών αποκπίζευν ηηρ μηηέπαρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ θαη ππν-επεηζνδίσλ  

θσδηθνπνηήζεθαλ νη ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο. Σηελ 

θαηεγνξία ησλ ιεθηηθψλ απνθξίζεσλ, ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη γισζζηθέο 

απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο φπσο  α) ιέμεηο, β) εξσηήζεηο, γ) πξνηάζεηο, 

δ) θξάζεηο θαζψο θαη ζη) ππνζεηηθνί ήρνη (φπσο γηα παξάδεηγκα ρηχπεκα ηειεθψλνπ 

(παξάζεζε απφ Clearfield & Nelson, 2006, ζ. 130).  

β) νη θσλνινγηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

θσλεηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο εκπεξηέρνπλ ηα πιήξε θσλήεληα 

πνπ ζρεκαηίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ιέμε ή θξάζε θαζψο θαη ηα βαβίζκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε πξψηε πξνο ην ηειεπηαίν θπξίσο ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο. Αθφκε, 

ζηηο θσλνινγηθέο απνθξίζεηο εκπεξηέρνληαη θαη ηα κε- θσλήεληα, πνπ απνηεινχλ 

ήρνπο  πςειήο θαη ρακειήο έληαζεο ηεο κεηέξαο, φπσο είλαη ην γέιην θαη ε θαζαξία 

(γξπιίζκαηα) (Παξαπνκπή απφ Franklin, Warlaumont, Messinger, Bene, Iyer, Lee, 

Lambert & Oller, 2014 O’ Brien θαη Nagle (1987); Buder, Warlaumont θαη Oller, 

2013). 

Αθφκε, ηφζν ε απηηθή ζπκπεξηθνξά, φζν θαη νη ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο 

κεηέξαο πξνο ην βξέθνο, θσδηθνπνηήζεθαλ θαηά ηηο ρξνληθέο πεξίνδνπο πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζπλφδεπαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηελ  νπηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν 

πξνζψπσλ.  Γελ έγηλε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο απηηθήο θαη ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο ζηα ππφ- νπηηθά επεηζφδηα. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε απηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο εκθαλίδνληαλ έζησ 
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θαη ζε έλα ππφ- νπηηθφ επεηζφδην, ηφηε ε ελέξγεηα απηή ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην 

θχξην νπηηθφ επεηζφδην, θαζψο απνηεινχζε ηκήκα απηνχ.   

 

Γ.1) Κυδικοποίηζη ηυν ζςναιζθημαηικών αποκπίζευν ηηρ μηηέπαρ και ηος 

βπέθοςρ 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, 

ζπλφδεπαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηα νπηηθά επεηζφδηα. Οη ιεηηνπξγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ήηαλ σο εμήο:  

 α) Απνηηικό ζςναίζθημα: Ωο αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα θσδηθνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ εθθξάζεηο:  

 1. Ζ ζηηγκή πνπ ην βξέθνο εθθξαδφηαλ κε γθξίληα πνπ εθδεισλφηαλ κε 

ξπηίδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηψπνπ θαη γχξσ απφ ηα κάηηα θαζψο θαη ζπλνθξπσκέλα 

θξχδηα. Δπίζεο ην ζηφκα ηνπ βξέθνπο ήηαλ θιεηζηφ θαη ηα ρείιηα ζθηρηά ή ραιαξά κε 

ηηο γσλίεο ηνπ ζηφκαηνο λα έρνπλ θαζνδηθή  θιίζε.  (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 1987, παξάζεζε απφ Kokkinaki, 1998).  

2. Όηαλ ε κεηέξα ή ην βξέθνο εθθξαδφηαλ κε αλεζπρία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αλεζπρία ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο αιιά θαη ηνπ βξέθνπο, απνηειείηαη απφ έλα 

αλνηρηφ ζηφκα κε γσλίεο πξνο ηα θάησ,  κε έληνλν ζπλνθξχσκα ζην κέησπν θαη 

ξπηίδεο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ θιεηζηψλ καηηψλ (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 1987, παξάζεζε απφ Kokkinaki, 1998).  Αθφκε, ην βξέθνο 

ελδερνκέλσο λα εθθξαδφηαλ θαη κε απιφ θιαςνχξηζκα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

παξαπάλσ εθθξάζεηο ελφο θαηζνχθηθνπ πξνζψπνπ καδί κε ζπλερηδφκελεο θσλεηηθέο 

εθδειψζεηο δπζαξέζθεηαο, ή έληνλν θιάκα (θαιχηεξε δηαηχπσζε)(Wallbott et al, 

1986, παξάζεζε απφ Κνθθηλάθε, 1998).    

3. Οςδέηεπο πξφζσπν (Master & Carlson, 1984 παξάζεζε απφ Kokkinaki, 

1998), πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ραιαξφ ήξεκν πξφζσπν, ή κε ρακνγειαζηφ, ή  

απνπζία θσλεηηθψλ εθθξάζεσλ/ κε ιεθηηθψλ απφ ην βξέθνο ή ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ 

απφ ηε κεηέξα (Saarni, 1982 παξάζεζε απφ Kokkinaki, 1998). Δπηπιένλ, ην 
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ελδηαθέξνλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή πξνο ηνλ εξεπλεηή, ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ παξνχζα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε (Kokkinaki, 1998).   

β) Απλό ενδιαθέπον: Καηά ηελ εθδήισζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο, ηα κάηηα είλαη αλνηρηά, ή αλνηγνθιείλνπλ έληνλα, ηα 

θξχδηα είλαη αλαζεθσκέλα (Longman Dictionary of Contemporary English, 1987 

παξάζεζε απφ Kokkinaki, 1998) θαη ηα ρείιηα είλαη  θιεηζηά ή αλνηρηά θαη ειαθξψο 

ραιαξά. Αθφκε ζην απιφ ελδηαθέξνλ ζπκπεξηιήθζεθε ε ζηηγκή πνπ ην βξέθνο 

εθθξαδφηαλ κε πξν- ιεθηηθά  θσλεηηθά ζήκαηα, ρσξίο ηελ χπαξμε θιάκαηνο θαη 

αλεζπρίαο (Eibl- Eibedfeldt, 1989 παξάζεζε απφ Kokkinaki 1998). Ζ κεηέξα 

απνθξίλεηαη ιεθηηθά κε ηδηαίηεξν χθνο πξνο ην βξέθνο σο έλδεημε ηεο πξφζεζήο ηεο 

γηα αιιειεπίδξαζε κε ην ηειεπηαίν (Trevarthen 1979 παξάζεζε απφ Kokkinaki, 

1998). 

γ) Δςσαπίζηηζη: 

1) Έθθξαζε επραξίζηεζεο : Ζ κεηέξα θαη ην βξέθνο εθδειψλνπλ έλα, 

επδηάζεην/ επράξηζην πξφζσπν, κε αλνηρηά κάηηα, κε ιίγν αλνηρηφ ή θιεηζηφ ζηφκα. 

Τα ρείιηα  είλαη ηελησκέλα ειαθξψο θαη πξνθαινχλ ξπηίδεο είηε απφ ηε κία γσλία ηνπ 

ζηφκαηνο ή θαη ζηηο δχν, κε κία αλνδηθή θιίζε. Αθφκε ηα κάηηα κηθξαίλνπλ θαηά ηελ 

εθδήισζε ηεο επραξίζηεζεο. Τέινο, ελδερνκέλσο ην επράξηζην ζπλαίζζεκα λα 

εθδειψλεηαη κε έλα κέηξην ρακφγειν πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, ιίγν αλαζεθσκέλα κάγνπια. (Kokkinaki, 1998). 

2) Δπραξίζηεζε πςειήο έληαζεο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο, παξαηεξείηαη κεγάιν 

ρακφγειν, πςειήο έληαζεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε θσλεηηθή απφθξηζε (Lewis 

& Michalson, 1983; Wallbott, Ricci-Bitti & Banninger-Huber, 1986 παξάζεζε απφ 

Kokkinaki, 1998). Τν ρακφγειν απνηειείηαη απφ έληνλα αλνηρηφ ζηφκα θαη θιεηζηά 

κάηηα, βιεθαξίδεο ρακεισκέλεο, ρείιηα ηελησκέλα πξνο ηα πάλσ, πνπ ζρεκαηίδνπλ 

γσλίεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζηφκαηνο, θαη κάγνπια πνιχ αλαζεθσκέλα. 

Δλδερνκέλσο ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ βξέθνπο λα 

αθνινπζείηαη απφ γέιην, πνπ απνηειείηαη απφ αλνηρηφ ζηφκα κε γσλίεο θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο ηνπ ζηφκαηνο πνπ ζπζπψληαη κπξνζηά θαη πίζσ ζπλερψο, ηελ χπαξμε 

κίαο ξπηίδαο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ ρείινπο θαη ηνπ θάησ 
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ηκήκαηνο ηεο κχηεο, κε ξπηίδεο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ θαη ζηα εμσηεξηθά 

ηκήκαηα,  (Darwin, 1964 Παξάζεζε απφ Kokkinaki, 1998).  

Γ.2) Ο ζςνδςαζμόρ ηυν ζςναιζθημάηυν: 

Σηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαη, ζπλνδεχνπλ θαη αθνινπζνχλ ηελ νπηηθή επαθή 

ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, θσδηθνπνηήζεθε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ επηκέξνπο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεηξηαθή έθθξαζε δχν ή θαη 

παξαπάλσ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ επεηζφδην. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, ήηαλ νη εμήο: αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα κε απιφ ελδηαθέξνλ, απιφ ελδηαθέξνλ κε επραξίζηεζε, απιφ ελδηαθέξνλ 

κε πνιχ επράξηζην ζπλαίζζεκα, επραξίζηεζε κε πην επράξηζην ζπλαίζζεκα, 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κε επραξίζηεζε, αξλεηηθφ καδί κε πνιχ επράξηζην 

ζπλαίζζεκα, φια ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα καδί, ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (αξλεηηθφ θαη ζεηηθά). 

Αθφκε αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο ζηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε δελ 

θαηαγξάθεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ θσδηθνπνηήζεθαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαλ (αχμνπζα 

ή θζίλνπζα πνξεία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο) ζηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαλ, ζπλφδεπαλ 

θαη αθνινπζνχζαλ ηελ βιεκκαηηθή επαθή ησλ δχν πξνζψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηελ θχξηα νπηηθή αιιειεπίδξαζε, θαηαγξάθεθε ην απιφ ελδηαθέξνλ θαη ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα γηα ην βξέθνο, ρσξίο λα γίλεη γλσζηφ πνην ζπλαίζζεκα αθνινπζεί ην 

άιιν.  
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ΑΠΟΣΔΛΈΜΑΣΑ 

 

Σηελ παξνχζα κειέηε, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη κηθξναλαιχζεθαλ  114 νπηηθά 

επεηζφδηα φπνπ κέζα ζε απηά ζπκπεξηιεθζήθαλ 90 νπηηθά ππφ- επεηζφδηα. 

Σηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επεηζνδίσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζπλφδεπζαλ θαη αθνινχζεζαλ ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηε κεηέξα κε ην βξέθνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, βξέζεθε ε 

κέζε δηάξθεηα φισλ ησλ επεηζνδίσλ θαζψο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ ησλ δπν ζπληξφθσλ. Δπηπιένλ πξνέθπςε θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο 

ιεθηηθήο θαη απηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο. Αθφκε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, θαηαγξάςακε ην 

πξφζσπν πνπ θαηεπζχλε ηφζν ηελ έλαξμε φζν θαη ηε ιήμε ηνπ θάζε νπηηθνχ 

επεηζνδίνπ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε νηη φιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θαηαγξάθεθαλ  

δηαρξνληθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο απφ ην 2
ν
 έσο ηνλ 6

ν
 κήλα ηεο 

δσήο ηνπ βξέθνπο.   

Α. Το επειζόδιο πος πποηγήθηκε ηηρ  οπηικήρ αλληλεπίδπαζηρ ηηρ μηηέπαρ με ηο 

βπέθορ 

Αξρηθά, θσδηθνπνηήζεθε ε κέζε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ πνπ πξνεγνχηαλ ε 

νπηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε κεηέξα κε ην βξέθνο. Βξέζεθε φηη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πξηλ ην θχξην νπηηθφ επεηζφδην θαη ην  νπηηθφ ππφ-επεηζφδην αλάκεζα ζηε 

κεηέξα κε ην βξέθνο είρε κέζν φξν δηάξθεηαο 4,09 sec θαη 2,5 sec αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο Α1. Μέζνο φξνο δηάξθεηαο πξηλ ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο βξέθνπο. 

  

πλνιηθό 

 

Μέζνο ξνο 

 

Σππηθή 

απόθιηζε 

 

Δύξνο 

(Min.-Max.) 

 

 

K. Οπηηθό 

επεηζόδην 

 

114 

 

4,09 

 

2,24 

 

0,1-10,9 
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Οπηηθό Τπό-

επεηζόδην 

 

90 

 

2,5 

 

1,87 

 

0,4-10,2 

 

Α1.Απηικέρ και λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ καηά ηη διάπκεια 

ηηρ πεπιόδος πος πποηγήθηκε ηος οπηικού επειζοδίος 

Βξέζεθε φηη ε κεηέξα αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο ηεο, κέζσ ηεο απηηθήο θαη 

ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην 72,3% θαη 74,1% αληίζηνηρα, ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ 

πξνεγείηαη ησλ θχξησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ. Δπίζεο νη απηηθέο θαη ιεθηηθέο 

απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο πξηλ ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε εκθαλίδνπλ 

δείθηε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (two-tailed Binomial test, p<0,00). Σπλεπψο, ε 

κεηέξα απνθξίλεηαη ζε πςειή ζπρλφηεηα κέζσ ηεο απηηθήο θαη ιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πξνο ην βξέθνο, ζην επεηζφδην πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηαμχ ηνπο 

νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε, ε ιεθηηθή απφθξηζε ηεο κεηέξαο είλαη πνην ζπρλή 

ζε ζρέζε κε ηελ απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ην βξέθνο ζην επεηζφδην πξηλ ηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία ηνπο.  

2) Οι μηηπικέρ και βπεθικέρ ζςναιζθημαηικέρ εκθπάζειρ πποζώπος καηά ηη 

διάπκεια ηηρ πεπιόδος πος πποηγήθηκε ηος οπηικού επειζοδίος 

Κσδηθνπνηήζεθαλ θαη κηθξναλαιχζεθαλ ζηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

νπηηθήο επαθήο, φιεο νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο, γηα ηε κεηέξα θαη γηα ην 

βξέθνο. Ωζηφζν ζηνλ πίλαθα Α2.1, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζε πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο.  

Καηά ην δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο ηνπ βξέθνπο κε ηε 

κεηέξα ηνπ. ε ηειεπηαία εθδειψλεη θπξίσο ελδηαθέξνλ ζε πνζνζηφ 41,9% θαη  ην 

βξέθνο απνθξίλεηαη θπξίσο κε ην  αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε πνζνζηφ 37,7%.   

 

Πίλαθαο Α2.1. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο πξηλ ην νπηηθφ επεηζφδην  

 

πλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο: 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Δλδηαθέξνλ 
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70 41,9* 

 

Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

28 

 

16,8 

 

Δπραξίζηεζε 

 

24 

 

14,4 

 

Πίλαθαο Α2.2. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηνπ βξέθνπο πξηλ ην θχξην νπηηθφ επεηζφδην  

 

πλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο: 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

 Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

63 

 

37,7* 

 

Δλδηαθέξνλ 

 

40 

 

24 

 

Δλδηαθέξνλ + 

Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

 

25 

 

 

15 

 

3) Σςζσέηιζη ηυν ζςναιζθημαηικών αποκπίζευν ηηρ μηηέπαρ με ηο βπέθορ καηά 

ηα διάζηημα πος πποηγείηαι ηος οπηικού επειζοδίος 

Σηνλ πίλαθα Α.3. αλαγξάθνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηεο 

κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζην δηάζηεκα 

πνπ πξνεγείηαη ηεο νπηηθήο επαθήο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο ζην 

επεηζφδην πξηλ ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε (x
2
= 13,8, df=4, p=0,008)). 

Σπλεπψο παξαηεξείηαη φηη φζν πην ζπρλά ε κεηέξα εθδήισλε ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ηφζν πεξηζζφηεξν ην βξέθνο παξνπζίαδε ηελ ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε κε ηελ πξψηε. Αθφκε φηαλ ε κεηέξα εθθξαδφηαλ κε ελδηαθέξνλ, ηφηε θαη 

ην βξέθνο εθδήισλε ηελ αληίζηνηρε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πξνζψπνπ. 

Πίλαθαο Α3. Σπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, πξηλ 

ην θχξην νπηηθφ επεηζφδην. 
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Σπλαηζζήκαηα Βξέθνπο:  

 

 

 απιφ 

ελδηαθέξνλ 

 

αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη 

απιφ 

ελδηαθέξνλ 

 

 

αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα 

Σπλαηζζ. Μεηέξαο        Απιφ ελδηαθέξνλ  

                                        Υπνινγηζκφο    

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν                                                    

Υπφινηπν 

 

23 

 

71,9% 

 

 

1,4 

 

13 

 

73,2% 

 

 

1,0 

 

25 

 

52,1% 

 

 

-2,0 

                                 Δπραξίζηεζε 
                                  Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

6 

 

18,8% 

 

 

2,2 

 

0 

 

0,0% 

 

 

-1,5 

 

3 

 

6,3% 

 

 

-1,0 

                                 Αξλεηηθφ Σπλαίζζεκα 
                                  Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

3 

 

9,4% 

 

 

 

-2,9 

 

5 

 

27,8% 

 

 

 

-0,1 

 

20 

 

41,7% 

 

 

 

2,8 

 

 

3.1. Η απηική επαθή ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ ανηίζηοισερ 

ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκθπάζειρ καηά ηην πεπίοδο πος πποηγείηαι ηος οπηικού 

επειζοδίος 

Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ε απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο, πξηλ 

ηελ θχξηα νπηηθή αιιειεπίδξαζε, δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο πνπ εκθαλίδεη ε ίδηα (x
2
=1,41, df=2, p=0,49) θαη ην ηειεπηαίν ( x

2
=1,26, 

df=2, p=0,53) ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ παξαηεξήζεθε 
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θακία ζπζρέηηζε ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηεο 

θαηάζηαζε. Δπίζεο ε απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο ηνπ βξέθνπο πξηλ ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε. 

3.2. Οι λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ 

ανηίζηοισερ ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκδηλώζειρ καηά ηην πεπίοδο πος πποηγείηαι ηος 

οπηικού επειζοδίος 

Καηά ην επεηζφδην πνπ πξνεγείηαη ηεο θχξηαο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα, Α.3.2. ε κεηέξα εθδήισλε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

φηαλ δελ απνθξηλφηαλ ιεθηηθά (ηηκή 0 γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή) πξνο ην 

βξέθνο ηεο,. Αθφκε φηαλ απνθξηλφηαλ ιεθηηθά πξνο ην βξέθνο ηεο, ηφηε είρε 83.3% 

πηζαλφηεηεο λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ( x
2
=7,32, df=2, p=0,026). Απφ ηελ άιιε, φζνλ 

αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ βξέθνπο πξηλ ηελ θχξηα νπηηθή επαθή δελ 

βξέζεθε ζπζρέηηζε κε ηηο ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο ζην ίδην επεηζφδην 

(x
2
=3,23, df=2, p=0,19).  

Πίλαθαο Α.3.2. Σπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ιεθηηθέο ηεο απνθξίζεηο πξνο ην βξέθνο, πξηλ ην θχξην νπηηθφ επεηζφδην. 

  

Σπλαηζζήκαηα. Μεηέξαο 

 

απιφ 

ελδηαθέξνλ 

 

 

επραξίζηεζε 

 

αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα 

Με Λεθηηθέο Απνθξίζεηο        

  Υπνινγηζκφο                              

 

  % Σπλαηζζ. Μεηέξαο                                    

Πξνζαξκνζκέλν                                                      

Υπφινηπν 

 

8 

 

16,7% 

 

-2,6 

 

3 

 

33,3% 

 

0,5 

 

10 

 

47,6 

 

2,5 

Λεθηηθέο απνθξίζεηο           

Υπνινγηζκφο 

% Ν. Σπλ. Μ. 

                               

Πξνζαξκνζκέλν   

 Υπφινηπν                                   

 

40 

 

83,3% 

 

2,6 

 

6 

 

66,7% 

 

-0,5 

 

11 

 

52,4% 

-2,5 
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Β. Το επειζόδιο πος ζςνοδεύει ηην οπηική αλληλεπίδπαζη ηηρ μηηέπα με ηο βπέθορ: 

Ο κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο θχξηαο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε 

κεηέξα θαη ην βξέθνο δηαθέξεη απφ ην κέζν φξν ησλ ππφ- νπηηθψλ επεηζνδίσλ, θαηά 

ηε κεηαμχ ηνπο βιεκκαηηθή επαθή. Ζ δηάξθεηα ηνπ  θχξηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ είρε 

κέζν φξν 5,25sec ελψ ε κέζε δηάξθεηα γηα ην νπηηθφ ππφ- επεηζφδην ήηαλ 2,99sec. 

 

Πίλαθαο Β1. Ο κέζνο φξνο δηάξθεηαο ησλ θχξησλ επεηζνδίσλ θαη ππφ-επεηζνδίσλ νπηηθήο επαθήο ηεο 

κεηέξαο κε ην βξέθνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Απηικέρ και λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ καηά ηη διάπκεια 

ηηρ πεπιόδος πος ζςνοδεύει ηη μεηαξύ ηοςρ οπηική αλληλεπίδπαζη 

Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ε κεηέξα αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο ηεο κέζσ ηεο 

απηηθήο επαθήο θαηά ηελ κεηαμχ ηνπο βιεκκαηηθή επηθνηλσλία ζην 75,2% θαη 

ιεθηηθά ζην 83,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ θπξίσλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ. Αθφκε ε απηηθή 

επαθή θαη ε ιεθηηθή απφθξηζε ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο θαηά ηελ νπηηθή επαθή 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζχκθσλα κε ην Binomial Test (two-tailed Binomial test, 

p<0,00). Σπλεπψο ε κεηέξα θαηά ηελ νπηηθή επαθή κε ην βξέθνο ηεο, απνθξίλεηαη 

πην ζπρλά κέζσ ηεο ιεθηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ην 

ηειεπηαίν.  

2) Οι μηηπικέρ και βπεθικέρ ζςναιζθημαηικέρ εκθπάζειρ πποζώπος καηά ηη 

διάπκεια ηηρ πεπιόδος πος ζςνοδεύει ηη μεηαξύ ηοςρ οπηική αλληλεπίδπαζη 

Καηά ηελ νπηηθή επαθή, ηφζν ε κεηέξα φζν θαη ην βξέθνο εθδειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ην  ελδηαθέξνλ, ζε πνζνζηά 33,9% θαη 29,2%, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πςειφηεξεο 

  

πλνιηθό 

 

Μέζνο ξνο 

 

Σππηθή απόθιηζε 

 

Δύξνο 

(Min-Max) 

 

K. Οπηηθό 

επεηζόδην 

 

114 

 

5,25 

 

7,54 

 

0,1-51,0 

 

Οπηηθό Τπό- 

επεηζόδην 

 

90 

 

2,99 

 

3,6 

 

0,1-16,7 
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ζπρλφηεηεο (επραξίζηεζε, απιφ ελδηαθέξνλ καδί κε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα) .   

Πίλαθαο Β2.1. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο θαηά ηελ νπηηθή επαθή. 

 

πλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο: 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Δλδηαθέξνλ 

 

57 

 

33,9* 

 

Δπραξίζηεζε 

 

28 

 

16,7 

 

Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

19 

 

11,3 

 

Πίλαθαο Β2.2. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ νπηηθή επαθή. 

 

πλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Δλδηαθέξνλ 

 

49 

 

29,2* 

 

Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

39 

 

23,2 

 

Δλδηαθέξνλ + 

Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

17 

 

10,1 

 

3) Σςζσέηιζη ηυν ζςναιζθημαηικών αποκπίζευν ηηρ μηηέπαρ με ηο βπέθορ καηά 

ηο κύπιο οπηικό επειζόδιο 

Σηνλ πίλαθα Β.3.  θαηαγξάθεθαλ νη ζπρλφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε.   

Παξαηεξείηαη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο 

κεηέξαο κε ην βξέθνο θαηά ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε (x
2
=20,4, df=4, 

p=0,00). Δπνκέλσο, ε πηζαλφηεηα θαη νη δχν ζχληξνθνη λα εθδειψλνπλ   ελδηαθέξνλ 

θαηά ηελ νπηηθή επαθή  είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα ε κεηέξα λα εθδειψλεη 
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ελδηαθέξνλ θαη ην βξέθνο λα εθθξάδεη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

θαη ελδηαθέξνλ καδί. Μάιηζηα φηαλ ε κεηέξα εθδήισλε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα  

θαηά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο, ην ηειεπηαίν εθδήισλε ηελ ίδηα 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. 

 

Πίλαθαο Β3. Σπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο θαηά 

ηελ νπηηθή επαθή. 

  

Σπλαηζζήκαηα Βξέθνπο  

 

 

απιφ 

ελδηαθέξνλ 

 

αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη 

απιφ 

ελδηαθέξνλ 

 

 

αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα 

Σπλαηζζ. Μεηέξαο:    Απιφ ελδηαθέξνλ 

                                      Υπνινγηζκφο    

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

30 

 

81,1% 

 

 

3,2 

 

4 

 

57,1% 

 

 

-0,3 

 

14 

 

43,8% 

 

 

-3,0 

                               Δπραξίζηεζε 
                                 Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

5 

 

13,5% 

 

 

0,4 

 

2 

 

28,6% 

 

 

1,4 

 

2 

 

6,3% 

 

 

-1,3 

                          Αξλεηηθφ Σπλαίζζεκα 
                                 Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

2 

 

5,4% 

 

 

-3,8 

 

1 

 

14,3% 

 

 

-0,7 

 

16 

 

50,0% 

 

 

4,3 
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3.1. Η απηική επαθή ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ ανηίζηοισερ 

ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκθπάζειρ καηά ηην πεπίοδο πος ζςνοδεύει ηην μεηαξύ ηοςρ 

οπηική επαθή 

Γελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο κεηέξαο 

θαη ηεο απηηθήο επαθήο πξνο ην βξέθνο θαηά ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή επηθνηλσλία 

(x
2
=4,56, df=2, p=0,10). Δπηπιένλ βξέζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

βξέθνπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο πξνο εθείλν, 

θαηά ην θχξην νπηηθφ επεηζφδην ( x
2
=0,53, df=2, p=0,76). 

3.2. Οι λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ 

ανηίζηοισερ ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκθπάζειρ καηά ηην πεπίοδο πος ζςνοδεύει ηην 

μεηαξύ ηοςρ οπηική επαθή 

Καηά ηελ νπηηθή επηθνηλσλία, δελ βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ βξέθνπο (x
2
=4,56, df=2, p=0,10) ηε ζηηγκή πνπ ε 

κεηέξα απνθξηλφηαλ ζην πξψην ιεθηηθά. Αθφκε, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ηεο ίδηαο ηεο κεηέξαο ζε ζρέζε 

κε ηε ιεθηηθή ηεο απφθξηζε πξνο ην βξέθνο (x
2
=0,72, df=2, p=0,69).  

 

4) Η καηεύθςνζη ηος οπηικού επειζοδίος 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, ην βξέθνο είλαη εθείλν πνπ 

θαζνξίδεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ κε ηε κεηέξα ηνπ ζε 

πνζνζηφ 85,7% θαη 87,5% αληίζηνηρα (two-tailed Binomial test, p<0,00).  

Πίλαθαο Β4.1. Ζ θαηεχζπλζε έλαξμεο  ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ.  

  

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Έλαξμε από 

ηελ κεηέξα 

 

24 

 

                     14,3% 

 

Έλαξμε  από ην 

βξέθνο 

 

144 

 

85,7%* 

 

ύλνιν 
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168 100,0% 

 

Πίλαθαο Β4.2. Ζ θαηεχζπλζε ιήμεο ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

  

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Σεξκαηηζκόο 

από ηελ κεηέξα 

 

21 

 

                     12,5% 

 

Σεξκαηηζκόο 

από ην βξέθνο 

 

147 

 

87,5%* 

 

ύλνιν 

 

168 

 

100,0% 

 

 

Γ. Το επειζόδιο πος ακολοςθεί ηηρ οπηικήρ αλληλεπίδπαζηρ ηηρ μηηέπαρ με ηο βπέθορ   

Ζ κέζε δηάξθεηα ηνπ  επεηζνδίνπ κεηά ηελ νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα 

θαη ην βξέθνο ήηαλ  3,7 sec. Αθφκε ηα  νπηηθά ππφ-επεηζφδηα νπηηθφ επεηζφδην είραλ 

κέζν φξν δηάξθεηαο 2,36 sec.  

Πίλαθαο Γ1. Ο κέζνο φξνο δηάξθεηαο ησλ επεηζνδίσλ κεηά ηελ νπηηθή επαθή. 

  

πλνιηθό 

 

Μέζνο ξνο  

 

Σππηθή 

απόθιηζε 

 

Δύξνο 

(Min-Max) 

 

K. Οπηηθό 

επεηζόδην 

 

114 

 

3,7 

 

5,78 

 

0,6- 61,8 

 

Οπηηθό Τπό- 

επεηζόδην 

 

90 

 

2,36 

 

1,57 

 

0,5- 8,0 

 

1) Απηικέρ και λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ καηά ηη διάπκεια 

ηηρ πεπιόδος πος ακολοςθεί ηος οπηικού επειζοδίος 

Βξέζεθε φηη ε κεηέξα αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο ηεο κέζσ ηεο απηηθήο θαη 

ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην 66,4% (two-tailed Binomial test p<0,001) θαη 68,1% 
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(two-tailed Binomial test p<0,00) αληίζηνηρα, ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ αθνινπζεί 

ηελ θχξηα νπηηθή αιιειεπίδξαζε. Σπλεπψο, ε κεηέξα ζην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί 

ηεο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην βξέθνο ηεο, απνθξίλεηαη πην ζπρλά κέζσ ηεο 

ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ απηηθή. 

2) Οι μηηπικέρ και βπεθικέρ ζςναιζθημαηικέρ εκθπάζειρ πποζώπος καηά ηη 

διάπκεια πος ακολοςθεί ηος οπηικού επειζοδίος 

Γηα ην επεηζφδην πνπ αθνινχζεζε ηελ νπηηθή επαθή, ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο γηα ηε κεηέξα θαη γηα ην βξέθνο. Ωζηφζν ζηνπο Πίλαθεο 

Γ2.1. θαη Γ2.2.  δελ αλαγξάθνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ 

ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο. Έηζη θαηά ην επεηζφδην κεηά ηελ βιεκκαηηθή επαθή, 

παξαηεξείηαη φηη ε κεηέξα εθδειψλεη ζε πνζνζηφ 36,3% απιφ ελδηαθέξνλ. Απφ ηελ 

άιιε ην βξέθνο εθδειψλεη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε πνζνζηφ 31% κεηά ηελ 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ. 

 

Πίλαθαο Γ2.1. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο κεηά ην νπηηθφ επεηζφδην. 

 

 

πλαηζζεκαηηθή 

απόθξηζε: 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

            

          Δλδηαθέξνλ 

 

61 

 

36,3* 

        

    Αξλεηηθό ζπλαίζζεκα 

 

29 

 

17,3 

 

        Δπραξίζηεζε  

 

28 

 

16,7 

 

Πίλαθαο Γ2.2. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηνπ βξέθνπο κεηά ην νπηηθφ επεηζφδην. 

 

πλαηζζεκαηηθή 

απόθξηζε: 

 

πρλόηεηα 

 

Πνζνζηό (%) 

 

Αξλεηηθό  

ζπλαίζζεκα 

 

52 

 

31,0* 



47 
 

                    

Δλδηαθέξνλ 

 

48 

 

28,6 

 

 Δλδηαθέξνλ 

+Αξλεηηθό 

ζπλαίζζεκα 

 

 

25 

 

 

14,9 

 

3) Σςζσέηιζη ηυν ζςναιζθημαηικών αποκπίζευν ηηρ μηηέπαρ με ηο βπέθορ καηά 

ηο διάζηημα πος ακολοςθεί ηος οπηικού επειζοδίος 

Σηνλ Πίλαθα Γ.3. θαηαγξάθεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ κε 

ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα κεηά ηελ νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην 

βξέθνο. 

 Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ.3. ζπρλνηήησλ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

βξέθνπο κεηά ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε  (x
2
=42, df=4, p=0,00). Έηζη, 

φηαλ ε κεηέξα εθδήισλε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα , ην βξέθνο αιιειεπηδξνχζε κε ηελ 

ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Όηαλ ε κεηέξα εθδήισλε ελδηαθέξνλ, ην βξέθνο 

εθδήισλε θαη απηφ ελδηαθέξνλ. Τέινο φηαλ ε ίδηα εθθξαδφηαλ κε επραξίζηεζε ην 

βξέθνο εθδήισλε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα καδί κε απιφ ελδηαθέξνλ ζην επεηζφδην πνπ 

αθνινπζνχζε ηελ νπηηθή επαθή. 

  Πίλαθαο Γ3. Σπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο κεηά 

ηελ νπηηθή επαθή.  

  

Σπλαηζζήκαηα Βξέθνπο 

 

 

Απιφ 

Δλδηαθέξνλ 

 

Αξλεηηθφ 

Σπλαίζζεκα θαη 

Απιφ 

Δλδηαθέξνλ 

 

 

Αξλεηηθφ 

Σπλαίζζεκα 

Σπλαηζζ. Μεηέξαο      Απιφ Δλδηαθέξνλ 

                                      Υπνινγηζκφο    

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

 

30 

 

73,2% 

 

 

4,4 

 

1 

 

16,7 

 

 

-1,6 

 

11 

 

27,5 

 

 

-3,6 
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Υπφινηπν 

                                 Δπραξίζηεζε 
                                  Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

9 

 

22,0% 

 

 

-0,2 

 

5 

 

83,3% 

 

 

3,6 

 

6 

 

15,0% 

 

 

-1,6 

                              Αξλεηηθφ Σπλαίζζεκα 
                                  Υπνινγηζκφο 

                                        % κε ην  

                                        ζπλαίζζεκα ηνπ 

                                        βξέθνπο θαηά 

                                        

Πξνζαξκνζκέλν 

Υπφινηπν 

 

2 

 

4,9% 

 

 

-4,6 

 

0 

 

0,0% 

 

 

-1,6 

 

23 

 

57,5% 

 

 

5,5 

 

3.1. Η απηική επαθή ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ ανηίζηοισερ 

ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκθπάζειρ καηά ηην πεπίοδο πος ακολοςθεί ηος οπηικού 

επειζοδίος 

Καηά ην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί ηελ θχξηα βιεκκαηηθή επαθή αλάκεζα ζηε 

κεηέξα θαη ην βξέθνο, ε πξψηε εθδήισζε ελδηαθέξνλ ζε πνζνζηφ 47.7% φηαλ 

αιιειεπηδξνχζε κε ην βξέθνο ηεο, κέζσ ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο (x
2
=4,47, df=2, 

p=0,10). Απφ ηελ άιιε, δελ βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

απνθξίζεσλ ηνπ βξέθνπο κε ηελ απηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο, ζην επεηζφδην πνπ 

αθνινπζεί ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή επηθνηλσλία (x
2
=3,69, df=2, p=0,15).  

3.2. Οι λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ ζε ζσέζη με ηιρ 

ανηίζηοισερ ζςναιζθημαηικέρ ηοςρ εκθπάζειρ καηά ηην πεπίοδο πος ακολοςθεί ηος 

οπηικού επειζοδίος 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ νπηηθή επαθή, ε κεηέξα 

εθδήισζε επράξηζην ζπλαίζζεκα ζε πνζνζηφ 41.7% φηαλ ήηαλ ζησπειή πξνο ην 

βξέθνο ηεο. Αθφκε, ε ίδηα εθδήισζε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα φηαλ απνθξηλφηαλ 

ιεθηηθά πξνο ην βξέθνο ηεο ζε πνζνζηφ 89.5% ( x
2
=5,22, df=2, p=0,07). Απφ ηελ 

άιιε, δελ βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ βξέθνπο 
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κε ηηο ιεθηηθέο απνθξίζεηο ηεο κεηέξαο ζην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί ηελ κεηαμχ ηνπο 

θχξηα νπηηθή επηθνηλσλία (x
2
=4,16, df=2, p=0,12).  

 

Γ. Γιασπονική ανάλςζη καηά ηην κύπια οπηική αλληλεπίδπαζη ανάμεζα ζηη μηηέπα με 

ηο βπέθορ 

Μηθξναλαιχζεθε ε ζπρλφηεηα ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο (δεχηεξν έσο έθην κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο). Σχκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα Γ1. ζπρλνηήησλ, ε νπηηθή επαθή ηνπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο, 

δηακνξθψζεθε σο εμήο: Καηά ην δεχηεξν κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο, νη πηζαλφηεηεο λα 

κελ εθδεισζνχλ πνιιά θχξηα νπηηθά επεηζφδηα ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, ήηαλ 

πςειφηεξεο απφ ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ. Ωζηφζν θαηά 

ηνπο 2,5 κήλεο δσήο ππήξραλ 15% πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ησλ θχξησλ 

νπηηθψλ επεηζνδίσλ ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο κήλεο δσήο 

ηνπ ηειεπηαίνπ  (x
2
= 24,8, df=8, p=0,002).     

Πίλαθαο Γ1. Ζ θαηαλνκή ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ απφ ην 2
ν
 έσο ηνλ 6

ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο: 

 

 

 

Οπηηθό επεηζόδην  

 

πλνιηθό 

0,00 1,00  

 

Μήλεο: 2,0                Δπεηζόδηα 

                                   % ηνπ Ο.Δ.  

                                   Πξνζ. Τπ 

 

18                      12 

35,3%                  10,6% 

  3,8                      -3,8 

 

30 

18,3% 

 

Μήλεο: 2,5                 Δπεηζόδηα 

                                    % ηνπ Ο.Δ  

                           Πξνζ. Τπ 

 

2                       17 

      3,9%                   15,0% 

-2,1          2,1 

 

19 

11,6% 

 

Μήλεο: 3,0                 Δπεηζόδηα 

                                     % ηνπ Ο.Δ  

                             Πξνζ. Τπ           

 

         2                          13 

         3,9%                  11,5%     

         -1,6                      1,6 

 

15 

9,1% 

 

Μήλεο: 3,5                 Δπεηζόδηα 

                             % ηνπ Ο.Δ                                      

 

 

        13                        18 

        25,5%                 15,9 

 

31 

18,9% 
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                            Πξνζ. Τπ          1,4                     -1,4 

 

Μήλεο: 4,0                  Δπεηζόδηα 

                                     % ηνπ Ο.Δ  

                              Πξνζ. Τπ                  

 

        3                           9 

        5,9%                     8,0% 

        -0,5                       0,5 

 

12 

7,3% 

 

Μήλεο: 4,5                  Δπεηζόδηα 

                                     % ηνπ Ο.Δ  

                             Πξνζ. Τπ 

 

      8                            14 

       15,7%                   12,4% 

       0,6                       -0,6 

 

22 

13,4% 

 

Μήλεο: 5,0                  Δπεηζόδηα 

                                      % ηνπ Ο.Δ  

                               Πξνζ. Τπ 

 

       2                           9 

       3,9%                     8,0% 

       -1,0                       1,0 

 

11 

6,7% 

 

Μήλεο: 5,5                   Δπεηζόδηα 

                                      % ηνπ Ο.Δ  

                                      Πξνζ. Τπ 

 

     1                             12 

      2,0%                      10,6% 

      -1,9                        1,9 

 

13 

7,9% 

 

Μήλεο: 6,0                   Δπεηζόδηα 

                                      % ηνπ Ο.Δ  

                               Πξνζ. Τπ                   

 

      2                            9 

      3,9%                     8,0% 

      -1,0                       1,0 

 

11 

6,7% 

*Ωο 1 Οξίζηηκε η ύπαπξη ηυν κύπιυν οπηικών επειζοδίυν και υρ 0 η αποςζία αςηών καηά ηην οπηική επαθή ηηρ 

μηηέπαρ με ηο βπέθορ 

 

1) Γιασπονική ανάλςζη ηυν ςπό- επειζοδίυν οπηικήρ επαθήρ ανάμεζα ζηη 

μηηέπα και ηο βπέθορ 

Αθφκε κηθξναλαιχζεθαλ ηα ππφ- νπηηθά επεηζφδηα αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην 

βξέθνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ2 

ζπρλνηήησλ, θαηά ηνλ δεχηεξν θαη θαηά ηνπο ηξεηζήκηζη κήλεο παξαηήξεζεο δσήο 

ηνπ βξέθνπο, νη πηζαλφηεηεο λα εθδεισζνχλ ππφ- επεηζφδηα νπηηθήο επαθήο, ήηαλ 

πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ απνπζία εθδήισζεο απηψλ. Απφ ηελ άιιε, θαηά ηνπο 

δπφκηζε θαη πεληέκηζη κήλεο δσήο ηνπ βξέθνπο, ππήξραλ νη πηζαλφηεηεο λα κελ 

εθδεισζνχλ ππφ- επεηζφδηα νπηηθήο επαθήο ήηαλ πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθδήισζε ησλ ηειεπηαίσλ (x
2
=43,1, df=8, p=0,00). 



51 
 

Πίλαθαο Γ2.  Ζ θαηαλνκή ησλ νπηηθψλ ππφ- επεηζνδίσλ απφ ην 2
ν
 έσο ηνλ 6

ν
 κήλα ηεο δσήο 

ηνπ βξέθνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

 

 

 

Τπό- Οπηηθό επεηζόδην  
 

 

πλνιηθό 
0,00 1,00  

 

Μήλεο: 2,0                   Δπεηζόδηα 

                                      % ηνπ Τ-Ο.Δ.  

                                      Πξνζ. Τπ 

 

3                      27 

3,9%                  31,0% 

           -4,5                        4,5 

 

30 

18,3% 

 

Μήλεο: 2,5                   Δπεηζόδηα 

                                      % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                           Πξνζ. Τπ 

 

15                       4 

 19,5%                  4,6% 

3,0          -3,0 

 

19 

11,6% 

 

Μήλεο: 3,0                  Δπεηζόδηα 

                                     % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                        Πξνζ. Τπ 

 

         11                           4 

         14,3%                  4,6%     

         2,1                       -2,1 

 

15 

9,1% 

 

Μήλεο: 3,5                Δπεηζόδηα 

                                   % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                     Πξνζ. Τπ 

 

          9                           22 

        11,7%                     25,3% 

         -2,2                         2,2 

 

31 

18,9% 

 

Μήλεο: 4,0               Δπεηζόδηα 

                                 % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                  Πξνζ. Τπ 

 

        6                              6 

        7,8%                     6,9% 

        0,2                         -0,2 

 

12 

7,3% 

 

Μήλεο: 4,5              Δπεηζόδηα 

                                 % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                   Πξνζ. Τπ 

 

        9                            13 

       11,7%                   14,9% 

       -0,6                         0,6 

 

22 

13,4% 

 

Μήλεο: 5,0                Δπεηζόδηα 

                                   % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                      Πξνζ. Τπ 

 

       8                            3 

       10,4%                   3,4% 

       1,8                        -1,8 

 

11 

6,7% 

 

Μήλεο: 5,5                 Δπεηζόδηα 

                                    % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                        Πξνζ. Τπ 

 

      11                             2 

      14,3%                     2,3% 

        2,8                         -2,8 

 

13 

7,9% 
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Μήλεο: 6,0                 Δπεηζόδηα 

                                    % ηνπ Τ-Ο.Δ  

                        Πξνζ. Τπ       

        5                            6 

      6,5%                     6,9% 

      -0,1                         0,1 

11 

6,7% 

*Ωο 1 Οξίζηηκε η ύπαπξη ηυν κύπιυν οπηικών επειζοδίυν και υρ 0 η αποςζία αςηών καηά ηην οπηική επαθή ηηρ 

μηηέπαρ με ηο βπέθορ 

 

1) Η καηεύθςνζη ηος οπηικού επειζοδίος 

Με βάζε ην Πίλαθα Γ3.1 ζπρλνηήησλ, ην πξφζσπν πνπ θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε 

ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ απφ ην 2
ν
 έσο ηνλ 6

ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο ήηαλ θπξίσο 

ην βξέθνο.  (x
2
=58,6,  df=8, p=0,00). Σχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, ε κεηέξα 

θαζνδεγεί ηελ έλαξμε ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ θπξίσο θαηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο, 

ζην 70,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ.  Απφ ηελ ειηθία ησλ 3,5 κελψλ ην 

βξέθνο είλαη εθείλν πνπ θαζνδεγεί ηελ έλαξμε ηεο νπηηθήο επαθήο ζην 22,1% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ.  

Πίλαθαο Γ3.1. Ζ θαηεχζπλζε ηεο έλαξμεο ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ απφ ην 2
ν
 έσο ηνλ 6

ν
 κήλα ηεο δσήο 

ηνπ βξέθνπο.   

 

 

 

Έλαξμε 
 

 

πλνιηθό 
Από ηε 

κεηέξα 

Από ην βξέθνο  

 

Μήλεο: 2,0          Δπεηζόδηα 

 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                           

                              Πξνζ. Τπ 

 

17     13 

 

70,8%           43,3% 

7,2       -7,2 

 

30 

18,3% 

 

 

Μήλεο: 2,5          Δπεηζόδηα 

    

                             % κε ηελ έλαξμε            

                              Πξνζ. Τπ 

 

3      16 

12,5%              11,4% 

 

0,2                    -0,2 

 

 

19 

11,6% 

 

 

Μήλεο: 3,0          Δπεηζόδηα 

                         

                             % κε ηελ έλαξμε 

 

                              Πξνζ. Τπ 

 

0                       15 

 0,0%            10,7% 

-1,7                1,7 

 

 

15 

9,1% 
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Μήλεο: 3,5         Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                   

                             Πξνζ. Τπ 

 

0 31 

0,0%                22,1% 

               -2,6                     2,6 

 

 

31 

18,9% 

 

 

Μήλεο: 4,0         Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                             Πξνζ. Τπ 

 

             0                   12 

 0,0% 7,3 

            -1,5              1,5 

 

 

12 

7,3% 

 

Μήλεο: 4,5          Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                             Πξνζ. Τπ 

 

1                21 

4,2% 15% 

               -1,4                   1,4 

 

22 

13,4% 

 

 

 

Μήλεο: 5,0         Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                              Πξνζ. Τπ 

 

0 11 

0,0%     7,9% 

               -1,4                    1,4 

 

 

11 

6,7% 

 

 

 

Μήλεο: 5,5          Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                             Πξνζ. Τπ 

 

3                     10 

             12,5%               7,1% 

                0,9                 -0,9 

 

 

    13 

7,9 

 

 

 

Μήλεο: 6,0          Δπεηζόδηα 

                             % κε ηελ έλαξμε  

                             Πξνζ. Τπ 

 

            0                   11 

 
           0,0%            7,9% 

 

           -1,4              1,4 

 

                    11 

 

                     6,7 

 

 

Αθφκε βξέζεθε πςειφο δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζρεηηθά κε ην 

πξφζσπν πνπ ηεξκάηηδε ηελ νπηηθή επαθή, απφ ην δεχηεξν έσο ηνλ έθην κήλα δσήο 

ηνπ βξέθνπο (x
2
= 95,8, df= 8, p=0,00). Ζ κεηέξα ήηαλ εθείλε πνπ ηεξκάηηδε 

ζεκαληηθά ηελ νπηηθή επαθή θαηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο κε πνζνζηφ 

95,2%. Τν βξέθνο απφ ηελ άιιε ηεξκάηηδε ζεκαληηθά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε ζε 

πνζνζηφ 21,7% θαηά ηνπο ηξεηζήκηζη κήλεο δσήο.    

Πίλαθαο Γ3.2. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ιήμεο ηνπ νπηηθνχ επεηζνδίνπ θαηά ηνπο παξαηεξνχκελνπο κήλεο. 
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Σεξκαηηζκόο 

 

 

πλνιηθό 

Από ηε 

κεηέξα 

Από ην βξέθνο  

 

Μήλεο: 2,0            Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                               Πξνζ. Τπ 

 

22                       10 

95,2%                  7% 

  9,8                      -9,8 

 

30 

18,3% 

 

Μήλεο: 2,5           Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                       Πξνζ. Τπ 

 

1                       18 

      4,8%                   12,6% 

-1,0          1,0 

 

19 

11,6% 

 

Μήλεο: 3,0            Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                        Πξνζ. Τπ 

 

         0                           15 

         0,0%                    10,5%     

         -1,6                      1,6 

 

15 

9,1% 

 

Μήλεο: 3,5            Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                      Πξνζ. Τπ 

 

        0                           31 

        0,0%                     21,7% 

        -2,4                       2,4 

 

31 

18,9% 

 

Μήλεο: 4,0           Δπεηζόδηα 

                              % κε ηε ιήμε  

                      Πξνζ. Τπ 

 

        0                           12 

        0,0%                     8,4% 

        -1,4                       1,4 

 

12 

7,3% 

 

Μήλεο: 4,5           Δπεηζόδηα 

                              % κε ηε ιήμε  

                     Πξνζ. Τπ 

 

      0                            22 

       0,0%                     15,4% 

       -1,9                       1,9 

 

22 

13,4% 

 

Μήλεο: 5,0           Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                      Πξνζ. Τπ 

 

       0                           11 

       0,0%                     7,7% 

       -1,3                       1,3 

 

11 

6,7% 

 

Μήλεο: 5,5           Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                       Πξνζ. Τπ 

 

     0                             13 

      0,0%                      9,1% 

      -1,4                        1,4 

 

13 

7,9% 
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Μήλεο: 6,0            Δπεηζόδηα 

                               % κε ηε ιήμε  

                        Πξνζ. Τπ 

 

      0                            11 

      0,0%                     7,7% 

      -1,3                       1,3 

 

11 

6,7% 

 

4)Η απηική επαθή ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ διασπονικά καηά ηο επειζόδιο πος 

πποηγείηαι ζςνοδεύει και ακολοςθεί ηηρ οπηικήρ επαθήρ 

Γελ βξέζεθε δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο κεηέξαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξαηεξνχκελνπο κήλεο δσήο ηνπ βξέθνπο θαηά ην 

επεηζφδην πνπ πξνεγείηαη (x
2
=12,2, df=8, p=0,13), ζπλνδεχεη ( x

2
=0,003, df=8, 

p=23,05) θαη αθνινπζεί (x
2
=11,04, df=8, p=0,19) ηε κεηαμχ ηνπο νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε. 

 

5)Οι λεκηικέρ αποκπίζειρ ηηρ μηηέπαρ ππορ ηο βπέθορ διασπονικά, καηά ηο 

επειζόδιο πος πποηγείηαι ζςνοδεύει και ακολοςθεί ηηρ οπηικήρ επαθήρ  

Γελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ ιεθηηθψλ απνθξίζεσλ 

ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο ηεο θαηά ηνπο παξαηεξνχκελνπο κήλεο δσήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηα επεηζφδηα πνπ πξνεγνχληαη (x
2
=13,5, df=8, p=0,093) ζπλνδεχνπλ 

(x
2
=9,26, df=8, p=0,32) θαη αθνινπζνχλ (x

2
=10,5, df=8, p=0,22) ηε κεηαμχ ηνπο 

νπηηθή αιιειεπίδξαζε.  
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ΤΕΉΣΖΖ 

Σκοπόρ ηηρ παπούζαρ μελέηηρ και ζύνοτη ηυν βαζικών εςπημάηυν 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο, απνηειεί ν ηξφπνο πνπ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πξνζψπνπ ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ βξέθνπο, 

ξπζκίδνπλ  θαη ξπζκίδνληαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή αιιειεπίδξαζε. Ζ παξνχζα 

κειέηε πεξίπησζεο παξέρεη ελδείμεηο  φηη:  

 α) Καζψο ην βξέθνο αλαπηχζζεηαη, κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα πνπ πξνζειψλεη ην 

βιέκκα ηνπ πξνο ηε κεηέξα.  

β) Αθφκε, ε κεηέξα θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ νπηηθψλ 

επεηζνδίσλ θαηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο. Ωζηφζν ην βξέθνο θαζψο 

αλαπηχζζεηαη θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 3.5 κήλεο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ηε κεηέξα ηνπ.   

γ) Τα νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο πνπ θπξηαξρνχλ 

πξηλ ην νπηηθφ επεηζφδην, κεηαβάιινληαη ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ 

κεηαμχ ηνπο νπηηθή επαθή. Μάιηζηα, ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο εκθαλίδεηαη ζε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ηεο 

επραξίζηεζεο. Όζνλ αθνξά ην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

επηθνηλσλία ησλ δχν πξνζψπσλ, παξαηεξείηαη κία κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, κε 

έκθαζε ζηα νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα, θπξίσο γηα ην βξέθνο.  

   

 Α. Η ζςσνόηηηα ηυν οπηικών επειζοδίυν 

Σχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο ην βξέθνο έρεη 

πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζεη πνιιά  νπηηθά επεηζφδηα  (κελ βάδεηο 

ζπρλφηεηεο ζηε ζπδήηεζε) ζηελ ειηθία ησλ 2,5 κελψλ. Καηά ηνπο 3,5 κήλεο, ε 

ζπρλφηεηα ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κεηψλεηαη θαη ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο ησλ  νπηηθψλ ππφ-επεηζνδίσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνληαη 

ζεκαληηθά έσο ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ. 
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Β. Η Καηεύθςνζη ηυν οπηικών επειζοδίυν 

Παιαηφηεξα επξήκαηα, αλέδεημαλ φηη ε κεηέξα θαηεπζχλεη ηφζν ηελ έλαξμε 

φζν θαη ηε ιήμε ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ην βξέθνο ηεο έσο ηελ ειηθία ησλ πέληε 

κελψλ ηνπ ηειεπηαίνπ (Blehar et al, 1977). Απηά ηα επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηα αληίζηνηρα ηεο  παξνχζαο κειέηεο, πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο φηη ηα βξέθε ήδε 

απν ηελ  ειηθία ησλ 3,5 κελψλ μεθηλνχλ θαη ηεξκαηίδνπλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο φηαλ ε κεηέξα, θαηεπζχλεη απφ ηελ άιιε ζεκαληηθά ηελ 

νπηηθή επαθή κε ην βξέθνο ηεο κφλν ζηελ ειηθία ησλ δχν κελψλ.  

 Ωζηφζν νη πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ, επηβεβαηψλεη φηη ηα βξέθε είλαη εθείλα 

πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο. Σε παιαηφηεξεο έξεπλεο, 

αλαδείρζεθε φηη βξέθε ειηθίαο ηξηψλ θαη έμη κελψλ, πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ νπηηθή 

επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο (Kaye & Fogel, 1980; Messer & Vietze, 1984 Messer & 

Vietze, 1987). Μάιηζηα, νη Yato θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), αλαθεξφκελνη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ιήμεο ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ βξήθαλ φηη ηα ηεζζάξσλ κελψλ 

βξέθε ηεξκαηίδνπλ πξψηα ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο. Τέινο,  ηα πην 

πξφζθαηα επξήκαηα ησλ Colonnesi θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2012), δείρλνπλ φηη ηα 

4,5 κελψλ βξέθε θαηεπζχλνπλ ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο. 

Ο Arnold (2002), ηνλίδεη φηη ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο δσήο ην βξέθνο είλαη 

εθείλν πνπ ζπληνλίδεη ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ. Τα βξέθε καζαίλνπλ 

λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πέξαζκα ησλ κελψλ κε ηνπο γχξσ ηνπο θαη λα θαζνξίδνπλ ηε 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηνπο Σεκαληηθνχο Άιινπο. Καηά ην δεχηεξν κήλα ε 

θαηεχζπλζε ηεο νπηηθήο επαθήο γίλεηαη θπξίσο απφ ηε κεηέξα. Τν βξέθνο 

αληηιακβαλφκελν ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πξψηε, κε ηελ αλάπηπμε θαη κάιηζηα 

απφ ηνπο ηξεηζήκηζη κήλεο δσήο  αξρίδεη λα θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ 

νπηηθψλ επεηζνδίσλ (Trevarthen, 1979).  

 Όζνλ αθνξά ηελ ιήμε ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ, νη Hsu, Fogel θαη Messinger 

(2001), ζεκεηψλνπλ φηη ηα βξέθε ηείλνπλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο λα είλαη 

εθείλα πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή ζηνλ ηεξκαηηζκφ, σο 

απνηέιεζκα ξχζκηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Πξάγκαηη, ε ιήμε ηεο 

θαηεχζπλζεο ηεο νπηηθήο επαθήο ηνπ βξέθνπο, ελδερνκέλσο λα απνηειεί ηξφπν 
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κεηξίαζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ, πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε έλα 

πξνεγνχκελν επεηζφδην, ηεο νπηηθήο επαθήο κε ηε κεηέξα ηνπ. 

Σηα παιαηφηεξα επξήκαηα ησλ Kaye θαη Fogel (1980), αλαθέξεηαη φηη νη 

κεηέξεο, πξνζειψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 100% ηνπ ζπλφινπ ησλ νπηηθψλ 

επεηζνδίσλ πξνο ηα βξέθε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ θαίλεηαη θάπνηα θαηεχζπλζε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Οη Messer θαη Vietze (1984), ηνλίδνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο άπνςε, 

θαζψο ζηελ έξεπλα ηνπο νη κεηέξεο έρνπλ απνθιεηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην 

βξέθνο ζην 71%- 84% ηνπ ζπλφινπ ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ ηεο δπαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Τέινο, απφ ηα πην ζχγρξνλα επξήκαηα ησλ Colonnesi θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2012), επηβεβαηψλεηαη φηη ε κεηέξα έρεη πξνζαλαηνιηζκέλε ηελ 

πξνζνρή ηεο ζην βξέθνο ζην 98% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο. Απηφ 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξνχζα έξεπλα, φπνπ ε κεηέξα ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

παξαθνινχζεζεο, είλαη εθείλε πνπ έρεη πξνζεισκέλε ηελ πξνζνρή ηεο πξνο ην 

βξέθνο.  

Ωζηφζν ηα δηαθνξεηηθά επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

έλαξμεο θαη ηεο ιήμεο ηεο νπηηθήο επαθήο πηζαλφλ λα βαζίδνληαη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ πνπ νξίδεη ν θάζε εξεπλεηήο μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιέο 

απφ ηηο έξεπλεο ελδηαθέξζεθαλ λα κειεηήζνπλ κνλάρα ηελ θαηεχζπλζε ηεο έλαξμεο 

θαη ηεο ιήμεο ηνπ βιέκκαηνο ηνπ βξέθνπο ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κε ηε 

κεηέξα ηνπ (Blehar et al, 1977; Kaye & Fogel, 1980; Lavelli & Fogel, 2005; Yato et 

al, 2008; Colonnesi et al, 2012). Ωζηφζν θάπνηεο έξεπλεο, φπσο θαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, κειέηεζαλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο έλαξμεο θαη ηεο ιήμεο ηεο νπηηθήο επαθήο 

θαη ησλ δχν ζπληξφθσλ (κεηέξαο βξέθνπο) (Messer & Vietze, 1984; Hsu et al, 2001).  

Σπλεπψο ην βξέθνο θαηεπζχλεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ, φηαλ ε 

ηειεπηαία έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα αλαδεηάεη ηα κέζα γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηειεπηαίνπ (MacLean, 2014; Kim, 2015). Ζ κεηέξα αλαδεηάεη 

ηα κέζα ηεο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο, θαη ην βξέθνο ζε έλα επφκελν επίπεδν εθφζνλ 

ελδηαθεξζεί πξνζειψλεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηε κεηέξα. Όηαλ κάιηζηα ραζεί ην 

ελδηαθέξνλ απφ ην βξέθνο, ην ηειεπηαίν ηείλεη λα ζηακαηάεη ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή 

αιιειεπίδξαζε (Trevarthen, 1979).   

Γ. Η ζςζσέηιζη ηηρ ζςναιζθημαηικήρ καηάζηαζηρ και ηηρ οπηικήρ επαθήρ 

ανάμεζα ζηη μηηέπα με ηο βπέθορ 
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Απφ ηα πην ελδηαθέξνληα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο, είλαη 

εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη 

ζην επεηζφδην ηεο νπηηθήο επαθήο. Όπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, έηζη θαη ζε 

πξνεγνχκελεο, έρεη βξεζεί φηη ε νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, 

πξνθαιεί ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο (Symons & Moran, 1987; Yale et al, 

2003). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, ε θχξηα 

ζπλαίζζεκαηηθή έθθξαζε πνπ βξέζεθε θαηά ηελ νπηηθή επαθή ηεο κεηέξαο κε ην 

βξέθνο ήηαλ ε εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Τα πην πξφζθαηα επξήκαηα, ησλ 

MacLean θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2014), επηβεβαηψλνπλ φηη ην ηππηθφ βιέκκα 

αλάκεζα ζηελ κεηέξα θαη ην βξέθνο ηεζζάξσλ κελψλ απνηειεί κία δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, θάηη πνπ νη εξεπλεηέο 

νλνκάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ ζπληνληζκφ. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ φρη κφλν 

εληζρχεη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ νπηηθή επαθή ησλ δχν πξνζψπσλ, αιιά 

θαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά κεηξηάδνληαη θαηά ην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί ηελ 

κεηαμχ ηνπο βιεκκαηηθή επηθνηλσλία (MacLean, 2014). 

Οη Lavelli θαη Fogel (2005), αλαθέξνληαη ζηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ 

εθδειψλεη ην βξέθνο φηαλ πξνζειψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην πξφζσπν ηεο κεηέξαο, ε 

νπνία έρεη ήδε κία ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Σηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

βξέζεθε φηη ηα βξέθε ειηθίαο δχν θαη ηξηψλ κελψλ εθδειψλνπλ πην ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ νπηηθή επαθή ζε ζρέζε κε ηα βξέθε ελφο κήλα δσήο. Απηή ε 

άπνςε επηβεβαηψλεη φηη ηα βξέθε ήδε απφ ην δεχηεξν κήλα δσήο, κπνξνχλ λα 

ζπληνλίδνπλ φρη κφλν ην βιέκκα ηνπο αιιά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε 

κε εθείλε ηεο κεηέξαο.  

Τν γεγνλφο ηεο χπαξμεο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε κία πξφζσπν 

κε πξφζσπν επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο 

δσήο, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο. Οη Cohn, Campel, Matias θαη Hopkins 

(1990), έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη παξαθνινχζεζε θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ κε ηα 

βξέθε ηνπο. Βξέζεθε φηη ηα βξέθε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ εκθαλίδνπλ θαηά ηελ 

νπηηθή επαθή κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαζψο θαη ρακφγειν κηθξφηεξεο έληαζεο 

(παξαπνκπή απφ Arnold, 2002; Nadel, Soussignan, Canet, Libert θαη Gerardin, 2005). 

Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηε ζεσξία ηνπ ζπληνληζκνχ, θαζψο ηα βξέθε 

αληηιακβάλνληαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ θαη 

απνθξίλνληαη κε αληίζηνηρν ηξφπν.   
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Σηελ έξεπλα ησλ Lavelli & Fogel (2005) επηβεβαηψλεηαη ε παξαπάλσ άπνςε, 

ζρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή 

ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα 

θαη ην βξέθνο, πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, ελψ ζην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί 

ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο, ηφζν ε κεηέξα φζν θαη ην βξέθνο εθδειψλνπλ 

νπδέηεξν ζπλαίζζεκα. Σε απηφ ην επίπεδν φπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

παξαηεξείηαη φηη νπζηαζηηθά ε κεηέξα κεηξηάδεη ην ζπλαίζζεκά ηεο θαζψο 

αληηιακβάλεηαη φηη ην βξέθνο δελ αιιειεπηδξά πιένλ κε απηήλ, νπφηε ε πξψηε παχεη 

λα εθδειψλεη εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα πξνζειθχζεη ην βξέθνο.  

Αθφκε εθηφο απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζπληνληζκνχ, έρνπλ αλαθεξζεί θαη πεξαηηέξσ 

έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά 

ηελ νπηηθή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. Οη Symons θαη Moran (1987), 

αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ δςναμικών, πνπ δηακνξθψλνληαη 

αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη 

γηα κία δπλακηθή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο. Ο Yale θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2003), αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε κίαο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα θαη ην βξέθνο, ζην επίπεδν ηεο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Αθελφο ε κεηέξα, αλαδεηά δπλακηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα θαηαθηήζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ βξέθνπο, φπσο είλαη ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αθεηέξνπ, ην 

βξέθνο έσο ηελ ειηθία ησλ έμη πξψησλ κελψλ, καζαίλεη λα ζπληνλίδεη ην βιέκκα ηνπ, 

θαη επηιέγεη λα ηεξκαηίδεη κία νπηηθή επαθή πνπ θέξεη πνιχ ζεηηθφ θνξηίν ζαλ 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο.   

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ζπληνληζκφο, θαηά ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε ηεο κεηέξαο 

κε ην βξέθνο, εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κέζσ  ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ. Τα παιαηφηεξα επξήκαηα, επηβεβαηψλνπλ φηη ην 

βξέθνο ζπληνλίδεηαη κε ην βιέκκα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ηεο κεηέξαο, 

φηαλ εθείλε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξψηνπ κέζσ 

ηνπ παηρληδηνχ. Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ζην παηρλίδη 

κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη θαη ε απηηθή θαη ιεθηηθή εθθξαζηηθή ζπκπεξηθνξά(Blehar et 

al, 1977; Symons & Moran, 1987; Yale et al, 2003). Ο ζπληνληζκφο, αθνξά ηελ 

ζρέζε πνπ ρηίδεηαη, κέζσ ηεο εμνηθείσζεο  ηεο ιεθηηθήο, ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη άιισλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν,  

αλάκεζα ζηα δχν πξφζσπα, κεηέξαο θαη βξέθνπο θαζψο θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο 
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αιιειεπίδξαζεο γεγνλφηα πνπ δηακνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (MacLean, 2014). 

Οη Hsu θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (2001) ζε έξεπλεο κε βξέθε ειηθίαο ελφο έσο έμη 

κελψλ, βξήθαλ φηη ε νπηηθή επηθνηλσλία θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ζπληνληζκφο 

αλάκεζα ζηελ κεηέξα κε ην βξέθνο, εληζρχεηαη φηαλ νη πξψηεο απνθξίλνληαη ιεθηηθά 

πξνο ην βξέθνο. Με ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη νη  Lin θαη Green 

(2009) θαζψο θαη νη Colonnesi θαη νη ζπλεξγαηψλ ηνπ (2012), κε επξήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ζπληνληζκφ ησλ ιεθηηθψλ απνθξίζεσλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο κεηέξαο ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κε ηα βξέθε ηνπο θαηά 

ηνλ ηέηαξην κήλα δσήο. 

Τα παξαπάλσ επξήκαηα θαίλεηαη λα  ζπκθσλνχλ κε  εθείλα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Σηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί εαλ ε νπηηθή 

επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα κε ην βξέθνο, δηακνξθψλεηαη κέζα απν ηηο 

επηθνηλσληαθέο - εθθξαζηηθέο  ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο/απηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο 

κεηέξαο,  πξνο ην βξέθνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηεο 

κεηέξαο πξνο ην βξέθνο πξηλ ηελ νπηηθή επαθή, πξνζέιθπε ην ηειεπηαίν θαη ην έθαλε 

λα εθδειψζεη απιφ ελδηαθέξνλ θαζψο θαη λα βιεκκαηίζεη πξνο εθείλε.  

Ο Arnold (2002), ηνλίδεη φηη ε απηηθή επαθή θαίλεηαη λα εληζρχεη ην 

ζπληνληζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο. βξέζεθε ζηελ έξεπλα ηεο 

νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο κεηέξαο κε ηα βξέθε 3,5 θαη 5,5 κελψλ, φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε ηεο πξψηεο, κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ηειεπηαίνπ, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη ε κεηαμχ ηνπο νπηηθή επηθνηλσλία. Ζ 

απηηθή επαθή σο έλαο ηξφπνο κε ιεθηηθήο απφθξηζεο ηεο κεηέξαο, κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ βξέθνπο, πξνο ην βιέκκα ηεο πξψηεο. Σηελ ίδηα άπνςε 

βξίζθεηαη θη ε έξεπλα ησλ Jean, Stack θαη Fogel (2009), πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα βξέθε 

κέρξη έμη κελψλ, πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο ζηε κεηξηθή θηγνχξα, φηαλ νη 

ηειεπηαίεο εθθξάδνληαη πξνο ηα πξψηα κέζσ ηεο απηηθήο επαθήο θαη παξάιιεια 

εθδειψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

O ζπληνληζκφο ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, εληζρχεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ χπαξμε ιεθηηθψλ απηηθψλ ή άιισλ ζπκπεξηθνξψλ πξηλ ην νπηηθφ 

επεηζφδην. Σχκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Lakens (2010), ν ζπληνληζκφο δηακνξθψλεηαη 

κέζσ ιεθηηθψλ θαη παξαγισζζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο κεηέξαο, πνπ πνηθίιινπλ ζε 
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έληαζε, δηάξθεηα, θαη ηξφπν, πξνθαιψληαο ηηο αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ βξέθνπο (παξαπνκπή απφ  Kim, 

2015; Scherer, 1979, Παξαπνκπή απφ Murray & Trevarthen, 1985). Δπνκέλσο νη 

εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο  πνπ ρξεζηκνπνηεί  ε κεηέξα γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ην 

βξέθνο ηεο, απνηεινχλ ηξφπνπο ψζηε λα κπνξέζεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ. 

 

Σςμπεπαζμαηικά:  

Σηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζε βξέζεθε φηη ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο, ηελ θαηεπζχλεη θπξίσο ην ηειεπηαίν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ήδε απφ ηνπο πξψηνπο 2,5 κήλεο δσήο, ηα βξέθε αλαδεηνχλ θάπνηα 

θίλεηξα ψζηε λα ζηξέςνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο εθείλν ηεο κεηέξαο. Σην επίπεδν πνπ 

ε κεηέξα ρξεζηκνπνηεί κέζα φπσο είλαη νη ιεθηηθέο θαη νη απηηθέο απνθξίζεηο, ην 

βξέθνο αξρίδεη λα απνθσδηθνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη λα θαηεπζχλεη ηελ έλαξμε 

θαη ηε ιήμε ηεο κεηαμχ ηνπο νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Αθφκε, βξέζεθε φηη θαζψο ην βξέθνο αλαπηχζζεηαη, ηφζν πεξηζζφηεξν 

κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ νπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ηε κεηέξα ηνπ. Απηφ ελδερνκέλσο 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα βξέθε θαζψο εμειίζζνληαη, έρνπλ ηελ πξφζεζε λα 

εμεξεπλήζνπλ θαηλνχξγηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ ήδε γλψξηκε κεηξηθή 

θηγνχξα.  

Τέινο, ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιήθζεθε ε κεηάβαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο πξνο ην ελδηαθέξνλ, ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ 

βξέθνπο, θαηά ηε κεηαμχ ηνπο νπηηθή επηθνηλσλία ζπγθξηηηθά κε ηα επεηζφδηα πνπ 

πξνεγνχληαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ νπηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο, 

αλαπαξηζηά ηελ ελδηαθέξνπζα επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζνπλ ηα πξφζσπα ηεο 

κειέηεο. 

Μειονεκηήμαηα ηηρ παπούζαρ έπεςναρ 

Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, βαζίζηεθε ζηελ δηαρξνληθή κηθξναλάιπζε 

ελφο θαη κφλν δεχγνπο κεηέξαο βξέθνπο. Γηα πνην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, κε 
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πςειφηεξε ζηαηηζηηθή εγθπξφηεηα, ζα έπξεπε ην δείγκα λα απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα δεχγε. Μάιηζηα αθφκε πην έγθπξα ζα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλάιπζε ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ παξαθνινχζεζε βξεθψλ κε ηνπο 

παηέξεο ηνπο. 

Αθφκε ε παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο ζα έπξεπε λα έρεη ιάβεη κέξνο ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ. Παξφιν πνπ ε έξεπλα απνηειείηαη απφ κηθξναλάιπζε απφ 

ηνλ δεχηεξν έσο θαη ηνλ έθην κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο, ζα έπξεπε λα είλαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ, γηα λα παξαηεξεζεί ε νπηηθή αιιειεπίδξαζε θαζψο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κεηέξαο βξέθνπο θαη κεηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο δσήο 

ηνπ ηειεπηαίνπ. Μάιηζηα ρξνληθά ζα έπξεπε λα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ιήςεσλ, γηα 

ηελ πην αμηφπηζηε έλδεημε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πξέπεη λα μαλαγξάςεηο ην ζπκπέξαζκα σο εμήο α) ηη βξήθεο απφ ηε κειέηε 

ζνπ, β) πσο εξκελεχεηο θάζε εχξεκα –κε δπν πξνηάζεηο γηα θάζε εξκελεία + γ) 

θιείλνληαο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κειέηεο ζνπ, (κειέηε πεξίπησζεο πνπ ρξεηάδεηαη 

πην εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, λα ζπκπιεξσζεί κε κεγαιχηεξν 

δείγκα ζε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κε κεηέξα θαη παηέξα, κε πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ιήςεσλ....θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ) Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή ηεο 

κεηέξαο κε ην βξέθνο, δηακνξθψλεηαη κέζσ ηνπ πνηνχ ζπληνληζκνχ. Πξφθεηηαη πνηφο 

γηα έλα είδνο αιιειεπίδξαζεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Stern (1999), ην βξέθνο καζαίλεη 

λα απνθξίλεηαη ζηα γνλετθά ζεκάδηα (Παξάζεζε απφ Papoušek, 2007). Δπηπιένλ, 

απηφο ν ζπγρξνληζκφο, δελ δηακνξθψλεηαη απφ κφλνο ηνπ. (Arnold, 2002).  

 Ο ζπληνληζκφο δείρλεη πσο ην βξέθνο αληηιακβάλεηαη ηα ζήκαηα ηεο κεηέξαο 

κε ηελ αλάπηπμε. Ζ κεηέξα επηθνηλσλεί κε ην βξέθνο, ην νπνίν κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηα ζήκαηά ηεο. Έηζη γχξσ ζηνλ ηξίην κήλα 

αξρίδεη λα αιιειεπηδξά κε εθείλε κε έλαλ πην νπζηαζηηθφ ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην βξέθνο αξρίδεη λα θαηεπζχλεη ηελ κεηαμχ ηνπο νπηηθή επαθή, θαη φηη κπνξεί λα 

εθθξάδεη ην επράξηζην ζπλαίζζεκα. (Papoušek, 2007; Trevarthen, 1979; Murray & 

Trevarthen, 1985). Γη’ απηφ ην βξέθνο θαζψο αλαπηχζζεηαη αξρίδεη λα αιιειεπηδξά 

θαη κε άιινπο ηξφπνπο κε ηελ κεηέξα ηνπ. Μέζσ ηνπ ζπγρξνληζκνχ ήδε απφ ηνπο 2,5 

κήλεο θαη κεηά αξρίδεη λα καζαίλεη θαη λα θαζνδεγεί κία πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθή κε ηε κεηέξα. ελψ ήδε απφ ηνπο 3,5 κήλεο αξρίδεη λα αιιειεπηδξά κε ηε 

κεηέξα ηνπ κέζσ ησλ επηκέξνπο νπηηθψλ επεηζνδίσλ. Ωζηφζν κέρξη ηελ ειηθία ησλ 
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έμη κελψλ, ην βξέθνο ελδηαθέξεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

γεγνλφο πνπ θάλεη ηηο κεηέξεο λα αλαδεηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξα κέζα ψζηε λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ πξψησλ.   
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