
 
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΚΚρρήήττηηςς,,    ΣΣχχοολλήή  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν,,    ΤΤµµήήµµαα  ΨΨυυχχοολλοογγίίααςς  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                ∆∆ΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ ::   
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
        
                              ∆∆ιιοοννυυσσίίαα   ΚΚρροουυσσττααλλλλάάκκηη   
                          ΑΑ ..ΜΜ .. ::   11446666  
                                ΡΡέέθθυυµµννοο ,,   22000044  
    
  
  
  
  
  
 

 

 

 



 2

Ευχαριστώ τους γονείς που δέχθηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα.  

Εύχοµαι η εντύπωση που αποκόµισαν να εξοµαλύνει το έδαφος σε µελλοντικούς 

ερευνητές, ώστε συνολικά η συµµετοχή σε ερευνητικές προσπάθειες να γίνεται µε 

λιγότερη επιφύλαξη. 

Επίσης, ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτρια Θεανώ Κοκκινάκη για την 

συµπαράσταση και τις οδηγίες που πρόσφερε σε όλο το διάστηµα διεξαγωγής της 

έρευνας. 

Ευχαριστώ, τέλος, τον Αλέξανδρο Μαρκετάκη για την παραχώρηση του απαραίτητου 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Ορισµός..............................................................................................................3 

2. ∆ιαφοροποιήσεις στην γονική οµιλία µεταξύ των γονέων……………………3 

3. Λειτουργίες της γονικής οµιλίας…………………………………………..…..6 

4. Αναπτυξιακές αλλαγές…………………………………………………….......6  

5. Προτίµηση για  µητρική/πατρική οµιλία…………………………………..…..7 

6. Συναισθήµατα: αντίληψη και αντίδραση προς αυτά……………………....…..9 

7. Σύνοψη και παρούσα έρευνα………………………………………….….…..13 

8. Μέθοδος...........................................................................................................14 

8.1.Υποκείµενα…………………………………………………………….....15 

8.2.∆ιαδικασία………………………………………………………………..15 

8.3.Σύστηµα κωδικοποίησης............................................................................15 

9. Αποτελέσµατα 

9.1.Συχνότητα της γονικής οµιλίας…………………………………………..21 

9.2.∆οµή και περιεχόµενο................................................................................22 

9.3.Αντικείµενο προσοχής...............................................................................25 

9.4.Συναισθηµατική κατάσταση γονέα και βρέφους………………………...26 

10. Συζήτηση……………………………………………………………………..26 

11. Βιβλιογραφικές αναφορές................................................................................30 

12. Παράρτηµα.......................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1. Ορισµός 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι ενήλικες µιλούν σε βρέφη και µικρά παιδιά χρησιµοποιούν 

ένα ιδιαίτερο τύπο οµιλίας που διαφέρει από αυτόν που οι ενήλικες χρησιµοποιούν 

µεταξύ τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του λόγου εντοπίζονται στα εξής: 

απλοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα του λόγου, υψηλό τόνο και υπερβολικό τονισµό, 

περιορισµένο λεξιλόγιο µε πολλές επαναλήψεις, αργή οµιλία, περισσότερες ερωτήσεις 

και αιτήσεις, µε ταυτόχρονα λιγότερες δηλώσεις και εντολές.  Η ιδιαίτερη αυτή γλώσσα 

αναφέρεται ως «µαµαδίστικα» (Cole and Cole, 2001) ή, στην επιστηµονική ορολογία, 

προσανατολισµένη-προς-το-βρέφος οµιλία (Infant-Oriented Speech, IΟS), µητρική ή 

πατρική οµιλία  (motherese, fatherese parentese) (Fernald, 1989, Katz, 1997, Spence & 

Moore, 2003). 

Ο συγκεκριµένος τύπος οµιλίας δεν εκφράζεται µόνο από τις µητέρες, αλλά 

χρησιµοποιείται από ενήλικες κάθε συγγένειας (πατέρες, παππούδες κλπ) ή και εκτός 

συγγένειας (άνδρες και γυναίκες ενήλικες). Επιπλέον, παιδιά µικρής ηλικίας, ακόµα και 

χωρίς προηγούµενη εµπειρία, χρησιµοποιούν παρόµοιες απλουστεύσεις όταν µιλούν σε 

µικρότερα παιδιά (Kitamura, Thanavishuth, Burnham & Luksaneeyanawin, 2001). 

 

 

2. ∆ιαφοροποιήσεις στην γονική οµιλία µεταξύ των γονέων 

 

Η οµιλία που απευθύνεται στα βρέφη έχει σαν θέµα το ίδιο το βρέφος,  τις ανάγκες του 

καθώς και ο,τιδήποτε άλλο θα µπορούσε να ενδιαφέρει το βρέφος. Οι µητέρες στην 

επικοινωνία τους µε αυτό χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη µορφή συζήτησης παίζοντας 

ταυτόχρονα τον ρόλο του οµιλητή αλλά και του ακροατή. Με αυτό τον τρόπο, οι 

απαντήσεις που δεν µπορεί να δώσει ακόµα το βρέφος καλύπτονται από την ίδια την 

µητέρα (Snow, 1977, παραποµπή από τους Kitamura, et al., 2001). 

Εκτός από τον λόγο, οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώµατος 

αποτελούν ισοδύναµες µορφές επικοινωνιακών συµπεριφορών στην αλληλεπίδραση 

βρέφους-γονέα. Όπως και η γλώσσα, έτσι και οι εκφράσεις που απευθύνονται σε βρέφη 

διακρίνονται από τον υπερβολικό χαρακτήρα τους, τον αργό ρυθµό τους και την 

µεγαλύτερη διάρκεια που έχουν. Κάποιοι ερευνητές λοιπόν διευρύνουν την έννοια της 

γονικής οµιλίας (unimodal motherese) και αναφέρονται τόσο στον λόγο, όσο και στις 
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υπερβολικές κινήσεις, τον ενθουσιασµό και την µεγαλύτερη αλληλεπίδραση που τον 

συνοδεύουν (multimodal motherese)  (Gogate, Bahrick & Watson, 2000). 

Αυτός που φροντίζει το βρέφος συνήθως δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στις 

αντιδράσεις του, όπως για παράδειγµα στο βλέµµα και τις κινήσεις και προσαρµόζει την 

οµιλία του βάση αυτών. Έρευνες µελέτησαν την αλληλεπίδραση της λεκτικής 

συµπεριφοράς γονέων και βρέφους και συµπέραναν ότι η µορφή των φωνοποιήσεων 

µεταξύ µητέρας και βρέφους ακολουθεί παρόµοια µοτίβα µε αυτά που συναντούµε σε 

µια συζήτηση µεταξύ ενηλίκων (Stevenson, Hoeve, Roach & Leavitt, 1986). 

Το περιεχόµενο και η δοµή της µητρικής οµιλίας έχουν κατηγοριοποιηθεί από 

συστήµατα που ανέπτυξαν διάφοροι ερευνητές. Έτσι, λοιπόν, διακρίνουµε το επίκεντρο 

της οµιλίας (το βρέφος, η µητέρα, άλλος), το περιεχόµενο (π.χ. περιγραφή, απάντηση), 

την πολυπλοκότητα (απλή και επαναλαµβανόµενη) και την συντακτική µορφή (π.χ. 

ερώτηση, δήλωση ή προσταγή) (Butler, McMahon & Ungerer, 2003). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο οι µητέρες,  όσο και οι πατέρες τροποποιούν τον 

λόγο τους όταν µιλούν στα νεαρά βρέφη τους (Jacobson, Boersma, Field & Olson, 1983). 

Σε κάποια σηµεία, όµως, η οµιλία των γονέων φαίνεται να διαφοροποιείται ανάµεσα 

στον πατέρα και την µητέρα. Οι µητέρες συνήθως δείχνουν περισσότερη φωνητική 

δραστηριότητα απο τους πατέρες και λαµβάνουν περισσότερη φωνητική δραστηριότητα 

από τα βρέφη τους σε σύγκριση µε αυτή που δέχονται οι πατέρες. Σε φυσικές 

παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν στην αλληλεπίδραση πατέρα-

παιδιού /µητέρας-παιδιού έχει φανεί ότι αν και η ποιότητα της επικοινωνίας δεν διαφέρει 

ανάµεσα στους δυο γονείς, ο συνολικός χρόνος αλληλεπίδρασης των βρεφών είναι 

µεγαλύτερος µε τις µητέρες σε σχέση µε τους πατέρες και εκείνες εκφέρουν 

περισσότερους ήχους και λέξεις, πιθανόν επειδή οι µητέρες αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στα βρέφη τους (Clarke-Stewart, 1978). Παρ’ όλα αυτά οι αντιδράσεις των γονέων 

στην νευρικότητα του βρέφους δεν διαφέρουν ανάµεσα στις µητέρες και τους πατέρες 

(Brundin, Rodholm and Larson, 1988). 

Το πλαίσιο επικοινωνίας, ωστόσο, είναι διαφορετικό για τις µητέρες και τους 

πατέρες.  Οι µητέρες επικεντρώνονται περισσότερο στην φροντίδα των βρεφών και η 

επικοινωνία µε το βρέφος βασίζεται στο βλέµµα και την αµοιβαία προφορά ήχων 

(Feldman, 2003). Αντίθετα, οι πατέρες έρχονται σε επαφή µε το βρέφος µέσα σε ένα 

πλαίσιο παιχνιδιού, διασκέδασης και εγρήγορσης. Ως εκ τούτου, δεν είναι σπάνιο να 

παρατηρείται µικρότερη ποσότητα οµιλίας ανάµεσα στα βρέφη και τον πατέρα, η οποία 

αντικαθίσταται ή αντισταθµίζεται από φυσική αλληλεπίδραση (Brown, 1979). 
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Πέραν τούτου, τα αποτελέσµατα των ερευνών που αφορούν στον τρόπο οµιλίας 

των γονέων προς βρέφη αγόρια και κορίτσια είναι διφορούµενα πιθανόν εξαιτίας 

µεθοδολογικών ή άλλων διαφοροποιήσεων των ερευνών αυτών (όπως π.χ. την ηλικία του 

βρέφους, την σειρά γέννησης που έχει στην οικογένεια, την ιδιοσυγκρασία του, όπως 

επίσης και την µέθοδο παρατήρησης) (Kitamura et al., 2001, White and Woollett, 1987). 

Παρ’ όλα αυτά µια έρευνα έδειξε ότι οι µητέρες είναι πιο γρήγορες στην 

ανταπόκριση τους στις εκφράσεις των κοριτσιών (Haviland, 1977, στη Feldman, 2003). 

Επιπρόσθετα οι πατέρες άγγιζαν και µιλούσαν περισσότερο στους πρωτότοκους γιους, 

απ’ ότι στις κόρες και τους δευτερότοκους γιους (Parke & O’Leary, 1976,  παραποµπή 

από τους White and Woollett, 1987). Άλλη έρευνα παρουσίασε ότι µετά τους τρεις µήνες 

οι πατέρες µείωναν την ποσότητα του λόγου προς τα κορίτσια, χωρίς να κάνουν το ίδιο 

για τα αγόρια (Rebelsky and Hanks, 1971, παραποµπή από τους White and Woollett, 

1987).  

Επίσης, µετα-ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε από τον Leaper και τους 

συνεργάτες του (1998) έδειξε ότι οι µητέρες είναι πιο οµιλητικές µε τις κόρες παρά µε 

τους γιους, αν και το πλαίσιο φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη µητρική οµιλία. 

Αυτό σηµαίνει ότι κατά την δυαδική αλληλεπίδραση βρέφους–γονέα είναι πιο πιθανό να 

βρεθούν διαφορές στην οµιλία, παρά σε µια έρευνα που γίνεται σε πειραµατικό 

εργαστήριο.  

Τέλος, όταν και οι δυο γονείς βρίσκονται µαζί  µε το βρέφος έχει διαπιστωθεί ότι 

η γλωσσική συµπεριφορά τους µεταβάλλεται. Συγκεκριµένα, οι µητέρες µιλούσαν 

λιγότερο στα βρέφη στην παρουσία του πατέρα (Clarke-Stewart, 1978), ενώ άλλες 

έρευνες έδειξαν ότι το ίδιο συµβαίνει στον πατέρα όταν η µητέρα βρίσκεται παρούσα 

κατά την αλληλεπίδραση πατέρα-βρέφους (Colinkoff and Ames, 1979, παραποµπή από 

τους White and Woollett, 1987). 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουµε ότι κατά την αλληλεπίδραση µε τα βρέφη, τόσο οι 

πατέρες, όσο και οι µητέρες χρησιµοποιούν την γονική οµιλία, αν και ποσοτικά η χρήση 

της διαφοροποιείται ανάµεσα στους δύο γονείς, µε τις µητέρες να µιλούν περισσότερο 

στα βρέφη τους. Το πλαίσιο επικοινωνίας, επίσης, διαφέρει καθώς οι πατέρες 

χρησιµοποιούν περισσότερο σωµατικές δραστηριότητες, ενώ οι µητέρες προτιµούν την 

βλεµµατική και λεκτική επαφή. 
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3. Λειτουργίες της γονικής οµιλίας 

 

Το ενδιαφέρον για την προσανατολισµένη προς τα βρέφη οµιλία παρακινείται από τις 

πιθανές λειτουργίες της οµιλίας αυτής: 

1. την επικέντρωση της προσοχής των βρεφών σε αντικείµενα και 

δραστηριότητες 

2. την µάθηση των βρεφών της ερµηνείας συναισθηµατικών σηµάτων από τους 

άλλους 

3. την διευκόλυνση της µάθησης συνειρµών 

4. την διευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης κάνοντας πιο ξεκάθαρη τη δοµή 

της γλώσσας 

 

Από τις διαφορετικές αυτές λειτουργίες θα δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στην 

εκδοχή που υποστηρίζει ότι η γλωσσική αλληλεπίδραση βρέφους-µητέρας εγκαθιδρύει 

δεσµούς ζεστασιάς και στενότητας. Γνωρίζουµε ότι µε την υπερβολική εκδήλωση του 

συναισθήµατος που µεταφέρεται µέσω της µητρικής/πατρικής οµιλίας, διευκολύνεται και 

διατηρείται η αλληλεπίδραση γονέα–βρέφους. Κατά τον πρώτο χρόνο, τα βρέφη 

δηµιουργούν στενές συναισθηµατικές σχέσεις µε αυτούς που τους φροντίζουν (δεσµός), 

οι οποίες τους παρέχουν αίσθηση ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο περιβάλλον. Οι 

γονείς προσαρµόζουν την συµπεριφορά τους στις αντιδράσεις των βρεφών, καθώς και 

στο επίπεδο ανάπτυξης τους (Cole & Cole, 2001). 

Παράλληλα, η επικοινωνία του συναισθήµατος παρατηρείται ταυτόχρονα µε την 

επικοινωνία και άλλων πληροφοριών. Οι γονείς µεταδίδουν µε την οµιλία τους όχι µόνο 

συναισθηµατικές καταστάσεις, αλλά και την επιθυµία τους να ηρεµήσουν ή να 

ενεργοποιήσουν το βρέφος, την πρόθεση τους να το παρασύρουν σε µίµηση ή παιχνίδι 

(Papousek, Papousek and Symmes, 1991). 

 

 

4. Αναπτυξιακές αλλαγές  

 

Καθώς τα βρέφη αλλάζουν και εκδηλώνουν διαφορετικές συµπεριφορές, οι 

φωνοποιήσεις που εκδηλώνουν αλλά και η οµιλία που ακούνε επίσης αλλάζει. Η οµιλία 

προς τα βρέφη εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς σε κάθε ξεχωριστό στάδιο ανάπτυξης 
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και όπως είναι αναµενόµενο το περιεχόµενο της διαφοροποιείται και η πολυπλοκότητα 

αυξάνεται σταδιακά.  

Ο Snow (1977,  παραποµπή από τους Kitamura et al., 2001)  έδειξε µε σχετική 

έρευνα ότι το επίκεντρο της οµιλίας προς βρέφη ηλικίας 3 έως 18 µηνών µεταφέρεται 

από την εσωτερική κατάσταση του βρέφους προς τα γεγονότα που βρίσκονται στον 

εξωτερικό κόσµο. Η ανάλυση του περιεχοµένου  από τους Bornestein, Tal & Rahn 

(1992) έδειξε ότι η αναλογία του λόγου που µεταφέρει συναισθηµατικές πληροφορίες 

µειώνεται καθώς το βρέφος µεγαλώνει (από 5-13 µηνών) και δίνει την θέση του στον 

ενηµερωτικό λόγο.  

Αντίστοιχα, το ενδιαφέρον και η προτίµηση των βρεφών για την µητρική/πατρική 

οµιλία παρουσιάζει αναπτυξιακές αλλαγές: ξεκινώντας από τα νεογέννητα και πολύ 

µικρά βρέφη, αυτά φαίνεται να προτιµούν την µητρική οµιλία από την οµιλία που 

απευθύνεται σε ενήλικες. Όταν τα βρέφη βρίσκονται στον έβδοµο έως ένατο µήνα η 

προτίµηση τους προς αυτήν την ιδιαίτερη οµιλία µειώνεται προσωρινά αλλά επανέρχεται 

στα βρέφη µεγαλύτερης ηλικίας και διαρκεί όλο τον πρώτο χρόνο (Hayashi, Tamekawa 

& Kiritani, 2001). 

 

 

5. Προτίµηση για µητρική/πατρική οµιλία 

 

Τα βρέφη κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής δείχνουν να προτιµούν ιδιαίτερα 

την οµιλία που απευθύνεται σε αυτά σε σύγκριση µε την οµιλία που απευθύνεται σε 

ενήλικες. Η προτίµηση των βρεφών για την οµιλία αυτή µπορεί να οφείλεται σε 

βιολογικούς µηχανισµούς ή/και στην προγεννητική ακουστική εµπειρία του εµβρύου 

(Mastropieri & Turkewitz, 1999). Πιθανόν να λειτουργεί ταυτόχρονα και κάποιος άλλος 

µηχανισµός, όπως αυτοί που θα αναφερθούµε στη συνέχεια. 

Οι περισσότερες έρευνες διαπιστώνουν κυρίως την προτίµηση των βρεφών για 

την µαµαδίστικη οµιλία µη-γνωστών προσώπων (Werker and McLeod, 1989).  Τί 

συµβαίνει όµως µε την οµιλία της µητέρας και του πατέρα προς αυτά; Συγκρίσεις για τον 

εντοπισµό προτιµήσεων ανάµεσα στην µητρική οµιλία προς βρέφη και στην οµιλία προς 

ενήλικες δεν έχουν εκτενώς πραγµατοποιηθεί. Οι περισσότερες έρευνες αποµόνωσαν την 

οµιλία προς τα βρέφη και δεν παρείχαν ταυτόχρονα φυσικά οπτικά ερεθίσµατα µε την 

οµιλία, παρά µόνο φωτογραφίες προσώπων ή checkerboards. Με αυτό τον τρόπο έδειξαν 
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ότι η προτίµηση των βρεφών προς την µητρική οµιλία ξεκινάει από πολύ νωρίς (επτά 

εβδοµάδες, 4 µήνες, κλπ).  

Ωστόσο, έρευνες που πρόσφεραν σε βρέφη ηλικίας επτά εβδοµάδων ένα 

νατουραλιστικό περιβάλλον έδειξαν ότι τα βρέφη προτιµούσαν την µητρική οµιλία µόνο 

όταν συνυπήρχαν οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα. Επιπρόσθετα, η πατρική οµιλία, 

χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία οπτικών ερεθισµάτων, δεν απέσπασε την προτίµηση 

βρεφών ηλικίας τεσσάρων µηνών (Ward & Cooper, 1999). Πέραν τούτου, βρέφη ηλικίας 

ενός µήνα δεν έδειξαν να προτιµούν την οµιλία της µητέρας τους προς αυτά σε σύγκριση 

µε την οµιλία της µητέρας προς ενήλικες (Cooper, Abraham, Berman & Staska, 1997).  

Βρέφη, λοιπόν, πολύ µικρής ηλικίας (1 µήνα) δεν φαίνεται να έχουν αναπτύξει ακόµα 

την ικανότητα να ξεχωρίζουν τα ακουστικά χαρακτηριστικά του λόγου (Cooper and 

Aslin, 1994) και, ως εκ τούτου, δεν εκδηλώνουν την προτίµηση τους γι’ αυτόν από τόσο 

νωρίς (Cooper et al., 1997). 

Εποµένως, σύµφωνα µε τον Lewkowicz (1998), φαίνεται ότι τα βρέφη δείχνουν 

την προτίµηση τους για την µητρική οµιλία από πολύ νωρίς αν τους παρέχεται ένα 

σταθερό οπτικό ερέθισµα, όπως µια φωτογραφία ενός προσώπου. Αντίθετα, όταν η 

µητρική οµιλία συνδυάζεται µε ένα κινούµενο, φυσικό πρόσωπο δεν εκδηλώνουν κάποια 

προτίµηση προς αυτή, παρά µόνο µετά την ηλικία των έξι µηνών (Lewkowicz, 1996).  

Τι είναι όµως αυτό που κάνει τόσο ελκυστική στα βρέφη την οµιλία που 

απευθύνεται σε αυτά; Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο ήχος του λόγου 

προσελκύει την προσοχή των βρεφών και όχι τόσο το περιεχόµενο του, που εξάλλου δεν 

µπορεί ακόµα να γίνει κατανοητό. Πολλές έρευνες όπως των Fernald and Kuhl (1987) 

και Fernald (1989) έδωσαν λοιπόν έµφαση στην προτίµηση των βρεφών για τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά της οµιλίας. Αναµφίβολα ο υψηλός τόνος και υπερβολικός 

τονισµός χαρίζει στην οµιλία των γονιών ρυθµό και µελωδία, πράγµα που καθιστά τον 

λόγο ελκυστικό. Με παρόµοιο τρόπο βλέπουµε τα παιδικά τραγούδια και νανουρίσµατα 

να γίνονται ιδιαίτερα αρεστά σε βρέφη και παιδιά. Καθώς τα βρέφη δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν το περιεχόµενο του λόγου, τα ακουστικά χαρακτηριστικά της µητρικής 

οµιλίας µεταφέρουν συναισθηµατικές πληροφορίες σηµαντικές για την ανάπτυξη του 

βρέφους και τον σχηµατισµό δεσµού µε τους γονείς (Trainor, Austin & Desjardins, 

2000). 

Χωρίς αµφιβολία τα βρέφη µαθαίνουν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της 

οµιλίας των γονιών τους και να αντιδρούν επιλεκτικά σε αυτά. Μετά από το πέρασµα 

µερικών µηνών τα βρέφη έχουν εκτεθεί αρκετά σε αυτή την ιδιαίτερη οµιλία και έχουν 
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εξοικειωθεί µε τα χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν. ∆ιάφορες περιγραφικές µελέτες 

έχουν εντοπίσει την συχνή χρήση της επανάληψης λέξεων, φράσεων και ήχων στην 

γονική οµιλία. Ενώ τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ακουστικά χαρακτηριστικά 

της οµιλίας των γονέων τους, εµφανίζεται επίσης να επικεντρώνονται σε κάποια 

χαρακτηριστικά του περιεχοµένου του λόγου, µε τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι ενήλικες 

(Pinto, 1997). Ο Τheaux και οι συνεργάτες του, επεκτείνοντας τα ευρήµατα της µελέτης 

τους σε βρέφη 6 µηνών, συµπέραναν ότι µικρότερης ηλικίας βρέφη γρήγορα 

αναπτύσσουν την ικανότητα να επεξεργάζονται πληροφορίες στο επίπεδο των λέξεων, 

µέσα στο πλαίσιο της οµιλίας που απευθύνεται σε αυτά (Theaux, McCartney, Alexander, 

Cooper, 1998). 

 

 

6. Συναισθήµατα: Αντίληψη και Αντίδραση Προς Αυτά 

 

Η διάκριση ενός συναισθήµατος αναφέρεται στην ικανότητα να διαφοροποιεί κανείς δύο 

αντικείµενα ή καταστάσεις. Στη περίπτωση της έκφρασης συναισθήµατος, ο 

παρατηρητής πρέπει να µπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά π.χ. ανάµεσα σε ένα χαµόγελο 

και ένα συνοφρύωµα. Η αναγνώριση ενός συναισθήµατος ασφαλώς περιλαµβάνει την 

διάκριση. Επιπλέον αφορά την ικανότητα του παρατηρητή να ερµηνεύει τον τρόπο µε 

τον οποίο το άλλο άτοµο θα συµπεριφερθεί, σύµφωνα πάντα µε το συναίσθηµα που 

εκφράζει (Walker-Andrews, 1997). Στα βρέφη, επειδή δεν έχουµε προφορικές αναφορές 

για την αναγνώριση ενός συναισθήµατος, βασιζόµαστε στις αντιδράσεις που µπορεί να 

προκαλεί η εκδήλωση του συναισθήµατος. Το πρόβληµα που προκύπτει, βεβαίως, είναι 

ότι οι συγκεκριµένες αντιδράσεις των βρεφών προς τα διάφορα συναισθήµατα δεν είναι 

πάντοτε ξεκάθαρες (Walker-Andrews, 1997). Εποµένως, για να ορίσουµε τις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις των βρεφών, εκτός από ακριβή, χρειαζόµαστε τα κριτήρια 

µας να είναι αντιπροσωπευτικά, να ανταποκρίνονται δηλαδή στις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις.  

Έρευνες στην ακουστική έκφραση των συναισθηµάτων προτείνουν ότι ο 

υπερβολικός τονισµός και ο υψηλός τόνος αποτελούν «όχηµα» για την µεταφορά 

συναισθηµάτων γενικά και ειδικότερα από την µητέρα προς το βρέφος  (Katz, Cohn & 

Moore, 1996). Ο Scherer (1982) αναφέρει ότι οι ενήλικες µπορούν να διακρίνουν 

συναισθήµατα όπως φόβος, θυµός, ντροπή ή θαυµασµός από τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά του λόγου και µόνο (παραποµπή από τους Reissland, Shepherd & 
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Cowie, 2002). Πολλές µελέτες έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά κάθε βασικού συναισθήµατος όπως αντανακλώνται στον λόγο, αλλά η 

προσπάθεια παραµένει δύσκολη (Russell, Bachorowski & Fernandez-Dols, 2003).  

Οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην αναπτυξιακή 

πορεία που ακολουθεί η βρεφική αντίληψη των εκφράσεων του προσώπου. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα βρέφη από τους τρεις µήνες είναι ικανά να διακρίνουν την 

έκφραση χαράς, λύπης, φόβου, θυµού, έκπληξης και αηδίας. Στους πέντε µήνες τα βρέφη 

ξεχωρίζουν ακουστικές εκφράσεις συναισθήµατος, αλλά µόνο όταν συνοδεύονται από 

αντίστοιχες εκφράσεις του προσώπου (Kahana-Kalman & Walker-Andrews, 2001). 

Σε αντίθεση µε αυτή την άποψη έρχεται η έρευνα των Reissland et al. (2002) που 

έδειξε ότι οι µητέρες δεν διαφοροποιούν τις εκφράσεις του προσώπου τους σύµφωνα µε 

την αντίδραση του βρέφους, απεναντίας τροποποιούν τον τρόπο που µιλάνε, ώστε να 

βρίσκονται σε συµφωνία µε τις εκφράσεις του βρέφους. Το πιο σπουδαίο, τα βρέφη 

φαίνεται να µην έχουν ως σηµείο αναφοράς την έκφραση της µητέρας, αλλά την φωνή 

της. 

Η φωνή ασφαλώς µεταφέρει αρκετές πληροφορίες για να διαφοροποιήσουν τα 

άτοµα την συναισθηµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος άλλος. Το πώς 

όµως τα βρέφη αποκωδικοποιούν τα συναισθήµατα που εκπέµπει η µητέρα ή ο πατέρας 

δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο. Τόσο η φωνή, όσο και το πρόσωπο παρέχουν πληροφορίες 

για το πλαίσιο ή την κατάσταση, το επίπεδο εγρήγορσης του ατόµου, καθώς και για την 

πιθανή δράση του. Όλα αυτά πιθανόν χρησιµοποιούνται από τον δέκτη για να 

αποκωδικοποιήσει τα συναισθήµατα του αποστολέα. Μπορεί όµως να συµβαίνει και το 

αντίστροφο: αποκωδικοποιώντας ένα συναίσθηµα από τις εκφράσεις του αποστολέα ο 

δέκτης θα µπορούσε να βγάλει συµπεράσµατα για όλα τα προηγούµενα (Russell et al., 

2003).   

Η µελέτη των εκφράσεων του προσώπου γονέων και βρεφών βασίστηκε σε 

θεωρίες συναισθηµάτων που έδιναν ιδιαίτερη έµφαση στις εκφράσεις (Malatesta,  

Culver, Tesman & Shepard, 1989) καθώς και σε ανεπτυγµένα συστήµατα µέτρησης  των 

εκφράσεων, βασισµένα στην ανατοµία του προσώπου (όπως το Facial Action Coding 

System, από τους Ekman & Friesen). Παρόµοιες εκδόσεις αυτών των συστηµάτων 

αναπτύχθηκαν για τα βρεφικά πρόσωπα από τους H. Oster & D. Rosenstein (Russell et 

al., 2003).  

Στις περισσότερες µελέτες για την αναγνώριση των συναισθηµάτων οι ερευνητές 

παρουσίαζαν στα βρέφη εικόνες ή φωτογραφίες προσώπων. Αναφέρουν λοιπόν ότι τα 
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βρέφη µετά τους έξι µήνες έχουν την ικανότητα να διακρίνουν και να ξεχωρίζουν 

συναισθηµατικές εκφράσεις του προσώπου  (Nelson, 1987). 

Ο Chong και οι συνεργάτες του (2003) επιβεβαιώνουν µε την έρευνα τους το 

πόσο σηµαντικό είναι για τα βρέφη και την ανάπτυξή τους οι αλλαγές των εκφράσεων 

των γονέων κατά την αλληλεπίδραση τους µε αυτά.  

Πέραν τούτου, οι Montague & Walker-Andrews (2001) µαζί µε άλλους ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι ακόµα και από την ηλικία των τεσσάρων µηνών βρέφη που βρίσκονται 

σε φυσικές συνθήκες εντοπίζουν αλλαγές στις εκφράσεις προσώπου και φωνής και 

ανταποκρίνονται µε ευαισθησία σε αυτές. ∆υστυχώς τα πειράµατα µέχρι τώρα δεν µας 

δίνουν την δυνατότητα να αποδώσουµε την ευαισθησία των βρεφών  στις φωνητικές 

εκφράσεις, στις εκφράσεις του προσώπου ή και στα δυο. Σε κάθε περίπτωση, τα βρέφη 

δεν φάνηκαν να καθρεφτίζουν απλώς τα συναισθήµατα που έβλεπαν, αλλά 

ανταποκρίθηκαν στο µήνυµα κάθε έκφρασης µε σχετικές προς το συναίσθηµα 

αντιδράσεις.  

Η έρευνα των Caron, Caron & MacLean (1988) έδειξε ότι βρέφη επτά µηνών 

µπορούσαν να διακρίνουν χαρούµενες από θυµωµένες εκφράσεις όταν τα πρόσωπα 

συνοδεύονταν από ανάλογες φωνητικές πληροφορίες. Αντίθετα, χωρίς το ακουστικό 

ερέθισµα, τα βρέφη αδυνατούσαν να ξεχωρίσουν τις δυο εκφράσεις. Στο ίδιο 

συµπέρασµα κατέληξε και η Fernald (1993), υποστηρίζοντας ότι στην ηλικία των επτά 

µηνών τα βρέφη βασίζονται περισσότερο στις ακουστικές πληροφορίες, παρά στις 

οπτικές για να επεξεργαστούν συναισθηµατικές εκφράσεις. Θεωρεί µάλιστα ότι κάτι 

τέτοιο είναι πολύ φυσιολογικό να συµβαίνει, καθώς οι ακουστικές ικανότητες των 

βρεφών στους πρώτους µήνες είναι περισσότερο ανεπτυγµένες από τις οπτικές.   

∆εν φαίνεται λοιπόν να έχει γίνει ξεκάθαρη η συµβολή των ακουστικών και 

οπτικών πληροφοριών για την αντίληψη του συναισθήµατος. Χωρίς αµφιβολία ο κόσµος, 

όπως τον αντιλαµβάνονται τα βρέφη, περιλαµβάνει αισθητικά ερεθίσµατα τα οποία 

ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Το ακουστικό σύστηµα, για παράδειγµα, 

επεξεργάζεται διαφορετικά ερεθίσµατα από το οπτικό και αναπτύσσεται µε διαφορετικό 

ρυθµό. Εντούτοις, στην επαφή τους µε τους «Σηµαντικούς Άλλους» τα βρέφη 

συνδυάζουν πληροφορίες τόσο ακουστικές, όσο και οπτικές προκειµένου να διακρίνουν 

συναισθήµατα και εκφράσεις. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά µε την 

προσανατολισµένη προς τα βρέφη οµιλία αποµονώνουν τα ερεθίσµατα και αποκλείουν 

την ταυτόχρονη παρουσία οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων. Η επικοινωνία όµως 

στον πραγµατικό κόσµο περιλαµβάνει οπτικές πληροφορίες (εκφράσεις προσώπου, 
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κινήσεις), ακουστικές και απτικές, ώστε πολλές φορές ένα µήνυµα ακούγεται και 

βλέπεται ταυτόχρονα.  

Η ακουστική της γλώσσας από µόνη της έχει άµεσα αποτελέσµατα, αλλά το 

συναισθηµατικό χρώµα και το νόηµα που αποδίδεται στον ήχο εξαρτάται επίσης από το 

πλαίσιο και την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου. Μια έρευνα που ξεχωρίζει όσον 

αφορά τον σχεδιασµό της καθώς παρείχε στα βρέφη πολλαπλής φύσης ερεθίσµατα είναι 

αυτή των Walker-Andrews and MacLean (1991, παραποµπή από τον Lewkowicz, 1998). 

Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι τα βρέφη βασίζονται στο 

συνδυασµό οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων για να διακρίνουν συναισθηµατικές 

εκφράσεις. Με λίγα λόγια τα βρέφη µπορούσαν να ξεχωρίσουν τις φωνητικές εκφράσεις 

µόνο όταν συνοδεύονταν από τις ανάλογες εκφράσεις του προσώπου.  

Ο Lewkowicz (1998) υποστηρίζει ότι τα νεαρά βρέφη ασφαλώς είναι ευαίσθητα 

στα διάφορα ερεθίσµατα, οπτικά και ακουστικά, και χρειάζεται να συνδυάζουν 

πληροφορίες και από τα δυο κανάλια επικοινωνίας για να κάνουν διακρίσεις 

συναισθηµατικών εκφράσεων. Παρ’ όλα αυτά, όταν οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα 

συγκρούονται ως προς το περιεχόµενο τους, τότε τα βρέφη ανταποκρίνονται 

περισσότερο στις εκφράσεις του προσώπου. Αυτό συµβαίνει είτε επειδή τα βρέφη δεν 

έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα ακουστικά ερεθίσµατα µέσα σε ένα 

πολυπαραγοντικό πλαίσιο ερεθισµάτων, είτε επειδή οι οπτικές πληροφορίες του 

προσώπου είναι πιθανό σε κάποια πλαίσια να υπερισχύουν έναντι των ακουστικών 

πληροφοριών (Lewkowicz, 1998).   

Ευρήµατα από πειραµατικούς σχεδιασµούς έδειξαν ότι τα βρέφη πρέπει να 

φθάσουν στους επτά µήνες για να καταφέρουν να συνδυάσουν τις οπτικές και 

ακουστικές πληροφορίες από τις οποίες αποτελείται ένα συναισθηµατικό µήνυµα. 

Σύµφωνα µε τους Kahana-Kalman και Walker-Andrews (2001) οι πειραµατικές µελέτες 

διαφέρουν στα ερεθίσµατα που προσφέρουν σε σχέση µε τις έρευνες που βασίζονται 

στην αλληλεπιδραστική διαδικασία. Στους πειραµατικούς σχεδιασµούς οι 

συναισθηµατικές εκφράσεις περιορίζονται στον ακουστικό ή οπτικό τοµέα και αυτοί που 

προσφέρουν τα ερεθίσµατα είναι ηθοποιοί µη εξοικειωµένοι και µη οικείοι µε τα βρέφη. 

Αντίθετα, οι αλληλεπιδράσεις γονέων-βρεφών που µελετήθηκαν πρόσφεραν στους 

ερευνητές την ευκαιρία να µελετήσουν τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις των βρεφών 

µέσα σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα ευχάριστο στα βρέφη,  πλούσιο σε ερεθίσµατα που 

αφορούν όλες τις αισθήσεις.  
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   Σχετικά µε τις αντιδράσεις των βρεφών, οι Haviland & Lewica (1987, στους 

Kahana-Kalman και Walker-Andrews, 2001) αναφέρουν ότι βρέφη 10 εβδοµάδων 

αντέδρασαν διαφορετικά στα συναισθηµατικά σήµατα των µητέρων τους. Επιπλέον, οι 

αντιδράσεις του ήταν απρόσµενες: στον θυµό έδειξαν µεγαλύτερη έκφραση θυµού, στην 

χαρά εξέφρασαν περισσότερη χαρά και ενδιαφέρον. Με τον ίδιο τρόπο, στα ακουστικά 

ερεθίσµατα επιδοκιµασίας έδειξαν περισσότερο θετικό συναίσθηµα, ενώ στις 

απαγορεύσεις αντέδρασαν µε περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα (Fernald et al., 1989, 

παραποµπή από τους Kahana-Kalman & Walker-Andrews, 2001, Fernald, 1993). 

Εντούτοις, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των βρεφών δεν είναι απαραίτητο ότι τα 

συναισθήµατα γίνονται αντιληπτά ως καταστάσεις που βιώνει ο πατέρας/η µητέρα. Τα 

βρέφη πιθανόν αντιδρούν µονάχα στον τόνο της φωνής, ο οποίος εξάλλου είναι από 

µόνος του ευχάριστος στις επιδοκιµασίες και δυσάρεστος στις απαγορεύσεις. Αργότερα, 

το ερέθισµα θα συνδυαστεί µε αντιδράσεις και άλλα ερεθίσµατα και θα πληροφορεί το 

βρέφος για την συναισθηµατική κατάσταση του γονέα (Fernald, 1993). 

Πέραν τούτου, βρέφη δύο έως έξι µηνών, που οι µητέρες τους παρουσίαζαν 

συµπτώµατα κατάθλιψης, αντέδρασαν διαφορετικά στην ποιότητα του φωνητικού 

ερεθίσµατος από βρέφη µη-καταθλιπτικών µητέρων (Kaplan, Bachorowski &  Zarlengo-

Strouse, 1999). Οι αντιδράσεις αυτές φάνηκαν να στηρίζονται στα ακουστικά 

χαρακτηριστικά της οµιλίας και να είναι ανεξάρτητες από τις εκφράσεις, την ποσότητα 

του λόγου ή την απτική επαφή.  

Συνοψίζοντας, τα βρέφη από τους τρεις πρώτους µήνες της ζωής τους είναι ικανά 

να διακρίνουν τις συναισθηµατικές εκφράσεις χαράς, λύπης, φόβου και άλλων 

συναισθηµάτων. Τόσο η φωνή, όσο και το πρόσωπο παρέχουν στο βρέφος πληροφορίες 

για την συναισθηµατική κατάσταση του γονέα και κάποια στιγµή, αν και υπάρχει 

διαφωνία για το ακριβές χρονικό σηµείο, το βρέφος συνδυάζει τα ακουστικά, οπτικά και 

άλλα ερεθίσµατα για να διακρίνει συναισθήµατα και εκφράσεις. 

 

 

7. Σύνοψη και παρούσα έρευνα 

 

Κατά την αλληλεπίδραση µε τα βρέφη οι γονείς χρησιµοποιούν την προσανατολισµένη 

προς τα βρέφη οµιλία, η οποία ξεχωρίζει από τον υψηλό τόνο, την συχνότητα των 

επαναλήψεων και ερωτήσεων, το αντικείµενο ενδιαφέροντος και άλλα χαρακτηριστικά. 

Ταυτόχρονα µε την οµιλία, η µη λεκτική συµπεριφορά των γονέων µεταφέρει στο 
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βρέφος πληροφορίες για την συναισθηµατική κατάσταση και την πρόθεση τους να 

δηµιουργήσουν στενό δεσµό µαζί του. Αν και ποσοτικά η χρήση και το πλαίσιο της 

γονικής οµιλίας διαφοροποιείται µεταξύ των δύο γονέων, τόσο οι πατέρας, όσο και οι  

µητέρες χρησιµοποιούν την γονική οµιλία, µαζί µε άλλες µη λεκτικές συµπεριφορές, για 

να προσελκύσουν την προσοχή του βρέφους και να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο 

επικοινωνίας µαζί του. 

Μια από τις πιθανές λειτουργίες της γονικής οµιλίας αφορά την επικοινωνία του 

συναισθήµατος, µέσω της οποίας ενισχύεται ο δεσµός µεταξύ βρέφους-γονέα. 

Παράλληλα, η γονική οµιλία προσελκύει την προσοχή του βρέφους και, πιθανόν, 

διευκολύνει την µάθηση συνειρµών και την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. 

 Οι αναπτυξιακές αλλαγές που επιτελούνται στη ζωή του βρέφους έχουν 

επιπτώσεις και στο περιεχόµενο της οµιλίας µε την οποία έρχονται σε επαφή τα βρέφη. Η 

γονική οµιλία µεταφέρει το επίκεντρο της από το βρέφος και την συναισθηµατική και 

φυσική κατάσταση του, προς τον εξωτερικό κόσµο και γεγονότα. Η προτίµηση των 

βρεφών για την γονική οµιλίας διαρκεί όλο τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. 

 Σύµφωνα µε τις έρευνες που έχουν γίνει σε άλλα µέρη του κόσµου που 

αποδεικνύουν τον οικουµενικό χαρακτήρα της γονικής οµιλίας, υποθέτουµε ότι οι 

Έλληνες γονείς κατά την αλληλεπίδραση τους µε τα βρέφη τους χρησιµοποιούν την 

γονική οµιλία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να µελετήσει το περιεχόµενο της 

γονικής οµιλίας και τον τρόπο µε τον οποίο διαφοροποιείται µεταξύ των δύο γονέων. Η 

έρευνα αυτή επιχειρεί, επίσης, να καταγράψει τις συναισθηµατικές καταστάσεις των 

γονέων και των βρεφών, έτσι όπως εξελίσσονται κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης, 

και να εντοπίσει την µεταξύ τους σχέση. 

 

 

8. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

8.1. Υποκείµενα   

 

∆εκαοκτώ δυάδες που αποτελούνταν από την µητέρα-βρέφος και τον πατέρα-βρέφος 

βιντεοσκοπήθηκαν κατά την αλληλεπίδραση τους στο σπίτι τους. Η επιλογή του 

δείγµατος έγινε από κατοίκους της Κρήτης και της Αθήνας. Η µέση ηλικία των βρεφών  

ήταν  4,7 µήνες (πέντε βρέφη του δείγµατος ήταν 4,5 µηνών και 4 βρέφη του δείγµατος 

ήταν 5 µηνών). 
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8.2. ∆ιαδικασία 

 

Οι γονείς προσεγγίσθηκαν µέσω παιδιάτρου και οικείων προσώπων. Στη συνέχεια, 

ενηµερώθηκαν για το περιεχόµενο της έρευνας είτε σε συνάντηση που προηγήθηκε στο 

σπίτι τους, είτε τηλεφωνικά. Συγκεκριµένα, πληροφορήθηκαν ότι ο σκόπος της έρευνας 

αφορούσε την αλληλεπίδραση των γονέων µε τα βρέφη τους, χωρίς να αναφερθεί το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γονική οµιλία. 

Σε κατάλληλη ώρα για τους γονείς και τα βρέφη βιντεοσκοπήθηκαν οι δυάδες µε 

φορητή κάµερα στο σπίτι των υποκειµένων. Η καταγραφή ξεκινούσε πάντα από τον 

γονέα του ίδιου φύλου µε το βρέφος, π.χ. αν το βρέφος ήταν κορίτσι η βιντεοσκόπηση 

ξεκινούσε µε την µητέρα και έπειτα ακολουθούσε η βιντεοσκόπηση µε τον πατέρα. Η 

καταγραφή µε τον δεύτερο γονέα ακολουθούσε άµεσα, µετά το πέρας της καταγραφής 

του πρώτου γονέα. Οι γονείς λάµβαναν οδηγίες να αλληλεπιδράσουν µε φυσικό τρόπο µε 

το βρέφος τους, χωρίς να περιορίζονται ως προς το αντικείµενο της δραστηριότητας 

(παιχνίδι, άλλαγµα, τάισµα). Η κάθε βιντεοσκόπηση διαρκούσε δέκα λεπτά.  

 

8.3. Συστήµα Κωδικοποίησης 

 

Η µικροανάλυση των βιντεοκασετών πραγµατοποιήθηκε βασιζόµενη σε συστήµατα 

κωδικοποίησης που έχουν αναπτύξει ερευνητές στις δικές τους µελέτες. Το περιεχόµενο 

και η δοµή της µητρικής οµιλίας έχουν κατηγοριοποιηθεί µε βάση το σύστηµα 

κωδικοποίησης των Butler, McMahon και Ungerer (2003). Η κωδικοποίηση της 

συναισθηµατικής κατάστασης γονέα και βρέφους βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση της 

Kokkinaki (1998). 

Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο και η δοµή της γονικής οµιλίας 

κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 1. Περιεχόµενο γονικής οµιλίας 

 

1.1. Οµιλία Με Περιεχόµενο: Αναφέρεται στην οµιλία των γονέων που αποτελείται από 

προτάσεις, φράσεις και λέξεις. Περιλαµβάνει τις εξής υποκατηγορίες: 
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1.1.1. Αρνητικός λόγος  

Αναφέρεται στην αποδοκιµασία που εκφράζει ο γονέας για κάποια συµπεριφορά του 

βρέφους (π.χ. “µην γυρνάς από την άλλη”, “ασ’το µωρέ”, “µην είσαι τόσο σοβαρός”) 

 

1.1.2. Υποστηρικτικός Λόγος 

Εκφράζει την ανταπόκριση του γονέα στη συµπεριφορά του βρέφους, επιδοκιµάζοντας ή 

ανακουφίζοντας, ή απαντώντας σε φωνοποίησεις του βρέφους. Περιλαµβάνονται οι εξής 

υποκατηγορίες: 

1.1.2.1. Έπαινος-Κοµπλιµέντο 

Λόγος που αναφέρεται στην εµφάνιση του βρέφους µε θετικό τρόπο, ως ένδειξη 

θαυµασµού και επιδοκιµασίας (π.χ. “τι χεράκια είναι αυτά”) 

1.1.2.2. Επιδοκιµασία  

Λόγος που αναφέρεται σε κάποια πράξη του βρέφους ως καλή και αποδεκτή (π.χ. 

 “µπράβο, µεγάλωσε και έχει δύναµη”) 

1.1.2.3. Λόγος που ανταποκρίνεται στην µη-λεκτική συµπεριφορά του βρέφους 

Πρόκειται για την οµιλία που ανταποκρίνεται σε κάποια πράξη του βρέφους, όχι όµως ως 

θετικό σχόλιο, αλλά ως ένδειξη ενδιαφέροντος και ευασθησίας στις αλλαγές της 

συµπεριφοράς του βρέφους (π.χ. “τί σου φαίνεται περίεργο;”) 

1.1.2.4. Λόγος που ανταποκρίνεται στην λεκτική συµπεριφορά 

Πρόκειται για την οµιλία που ανταποκρίνεται σε φωνοποίηση του βρέφους,  έκφραση 

ήχου ή δυσαρέσκειας (π.χ. “τι λογάκια είπες;”)  

 

1.1.2.5. Στοργικές λέξεις  

Αναφέρεται στις λέξεις που χρησιµοποιούν οι γονείς για να εκδηλώσουν τρυφερότητα 

(π.χ. “γλυκό µου”, “κοπέλα µου”) 

1.1.2.5. Ανακούφιση  

Λόγος που αναφέρεται στην προσπάθεια του γονέα να παρηγορήσει το βρέφος ή να 

ανακουφίσει την δυσαρέσκεια του (π.χ. “τί ειναι καλή µου”, “τί να σου κάνω εγώ τώρα”)  

 

1.1.2.6. Συζήτηση- Απόκριση  

Πρόκειται για την ανταπόκριση του γονέα στις φωνοποιήσεις του βρέφους, 

ακολουθώντας το πρότυπο συζήτησης των ενηλίκων (π.χ. “ναι, καλά εσύ;”, “Ου, τί 

καλά!” )    

 



 18

1.1.2.7. Άλλος υποστηρικτικός λόγος   

Αφορά τον υποστηρικτικό λόγο που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες (π.χ. “τί είναι καλή µου;”)     

 

1.1.3. Περιγραφικός λόγος 

Αναφέρεται στην συµπεριφορά του βρέφους, καθώς και στην φυσική και 

συναισθηµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Περιλαµβάνει τις υποκατηγορίες:  

1.1.3.1.  Περιγραφή αντικειµένου   

Πρόκειται για την οµιλία που περιγράφει κάποιο παιχνίδι ή άλλο αντικείµενο (π.χ.  

“ όµορφο είναι, και κάνει και µουσική” )    

1.1.3.2. Περιγραφή πράξης βρέφους   

Αναφέρεται σε κάποια συµπεριφορά του βρέφους, όπως κινήσεις ή εκδήλωση προσοχής, 

χωρίς όµως να την σχολιάζει θετικά ή αρνητικά. (π.χ. “παίζεις µε το χέρι σου”, “γελάς, 

ε;») 

1.1.3.3. Περιγραφή πράξης γονέα    

Αναφέρεται σε κάποια πράξη του ίδιου του γονέα, ταυτόχρονη µε την γονική οµιλία 

(π.χ. “θα το κάνω γαργάλο”, “θα του φτιάξω το µαλλάκι”) 

1.1.3.4. Περιγραφή φυσικής κατάστασης βρέφους   

Αναφέρεται στην λειτουργία του σώµατος του βρέφους και την κατάσταση του (π.χ. 

“έφαγες καλά”, “νυστάζεις”) 

1.1.3.5. Περιγραφή συναισθηµατικής κατάστασης βρέφους  

Πρόκειται για τον λόγο που αναφέρεται στην ευχαρίστηση, την λύπη ή κάποιο άλλο 

συναίσθηµα που βιώνει το βρέφος (π.χ. “σου άρεσε αυτό”, “γελάς εσύ”)  

 

1.1.3.6. Περιγραφή εξωτερικού γεγονότος 

Αναφέρεται σε κάποιο γεγονός εκτός δυάδας, που συµβαίνει ταυτόχρονα µε την 

αλληλεπίδραση ή είχε προηγήθεί (π.χ. “µας έπλεινε την στολή η µαµά”, “είναι στις 

κούνιες η Ειρήνη σου;”)   

1.1.3.7. Άλλη περιγραφή  

Αφορά τον περιγραφικό λογο που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες    
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1.1.4. ∆υνητικό βρέφος 

Πρόκειτα για την οµιλία κατά την οποία ο γονέας παίζει ταυτόχρονα τον ρόλο του 

οµιλητή αλλά και του ακροατή. Ο γονέας µιλάει σαν να βρίσκεται στην θέση του 

βρέφους, το οποίο δεν είναι ακόµα ικανό να συµµετέχει στην συζήτηση (π.χ. “ναι, θέλω 

µπαµπά να πάµε βόλτα”, “παππού, πού είσαι παππού”) 

 

1.1.5. Παρακίνηση-Έλξη προσοχής  

Αναφέρεται στην οµιλία που έχει στόχο να ελκύσει την προσοχή του βρέφους σε κάποιο 

αντικείµενο ή δραστηριότητα. Περιλαµβάνει τις εξής υποκατηγορίες: 

1.1.5.1.  Παρακίνηση σε αντικείµενο  (π.χ. “κοίτα την κούκλα”)    

1.1.5.2. Παρακίνηση σε δραστηριότητα  (π.χ. “πιάστο”, “τράβηξε το”)  

1.1.5.3. Παρακίνηση σε άτοµο   (π.χ. “πού ειναι ο µπαµπάς”, “κοίτα ποιος ήρθε”)             

1.1.5.4. Παρακίνηση σε οµιλία  (π.χ. “κάνε µου τσίου”, “πες µου λογάκια”) 

1.1.5.5. Χρήση ονόµατος   (π.χ. “µπέµπα”, “ρεβέκκα”) 

1.1.5.6. Παρακίνηση σε άλλο  

Αφορά την παρακίνηση που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες    

 

1.1.6. Άλλο Περιεχόµενο Οµιλίας       

Αφορά την οµιλία µε περιεχόµενο που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες  (π.χ. “ αχ, που είναι η µάνα σου” )   

 

1.2. Οµιλία Χωρίς Περιεχόµενο 

Αφορά ήχους που µιµούνται τους βρεφικούς ήχους, αλλά και ήχους που εκφέρουν οι 

ενήλικες, µεµονωµένα ή µέσα στο πλαίσιο παιχνιδιού. Περιλαµβάνει τις παρακάτω 

υποκατηγορίες: 

 

1.2.1. Ήχοι ενηλίκων  (π.χ. “α τουκ”, “τσα”)  

1.2.2. Ήχοι βρεφικοί  

Πρόκειται για ήχους που συνηθίζουν να εκφέρουν οι γονείς και θεωρούνται µιµήσεις 

βρεφικών ήχων (π.χ. “αγκου”) 

1.2.3. Κτύπηµα γλώσσας  
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1.2.4. Μίµηση ήχου  

Πρόκειται για ήχο που ακολουθεί µετά από φωνοποίηση του βρέφους και µιµείται τον 

ήχο της φωνοποίησης (π.χ. “αγα”)       

1.2.5. Τραγούδι  

Πρόκειται για τραγούδια ή νανουρίσµατα  

1.2.6 Παιχνίδι  

Αναφέρεται σε παιχνίδια που συνηθίζονται κατά την αλληλεπίδραση των γονέων µε τα 

βρέφη και στόχο έχουν την διασκέδαση του βρέφους (π.χ. “αλαλί”). Περιλαµβάνουν 

διάφορους ήχους και, συχνά, το στοιχείο της έκπληξης.  

1.2.7. Άλλος ήχος         

Αφορά κάποιον ήχο που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες  

(π.χ. σφύριγµα )   

 

 

2. Είδος Γονικής Οµιλίας 

Η γονική οµιλία εντάχθηκε σε κάποιες κατηγορίες µε βάση την συντακτική της µορφή. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις ερωτήσεις και επαναλήψεις, καθώς πρόκειται για 

στοιχεία που διαφοροποιούν την προσανατολισµένη προς τα βρέφη οµιλία από την 

οµιλία που απευθύνεται σε ενήλικες. ∆ιακρίνουµε τις εξής κατηγορίες: 

  

2.1. Ερώτηση 

Ο γονέας κάνει µια ερώτηση ή ζητά κάτι από το βρέφος (π.χ. “τί βλέπεις εκεί;”) 

2.1.1. Ερώτηση ανοικτού τύπου 

Ερώτηση που ξεκινάει µε τις ερωτηµατικές λέξεις “ποιός, τί, πότε, πού, γιατί” 

(π.χ. “που είχε πάει η Ρένα”, “ποιός ήρθε;”, “τί είναι αυτό;”) 

2.1.2. Ερώτηση κλειστού τύπου 

Ερώτηση που µπορεί να δεχθεί απάντηση ναι/όχι  (π.χ. “να σου φέρω παιχνιδάκι”, “θες 

να παίξεις;”)        

      

2.2.Προσταγή-Πρόσκληση 

Ο γονέας ζητάει από το βρέφος να κάνει κάτι, ή κατευθύνει την συµπεριφορά του. 

∆ιακρίνουµε τις εξής κατηγορίες: 
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2.2.1.Πρόταση-Πρόσκληση 

Αναφέρεται σε κάποια πρόταση που κάνει ο γονέας (π.χ. “κοίταξε”, “άκου το κοκοράκι”, 

“πες κι άλλο”)       

2.2.2.Προστακτική  

Πρόκειται για την οµιλία που ζητά από το βρέφος µε άµεσο τρόπο να κάνει κάτι (π.χ. 

“γέλα λίγο”, “έλα, γύρνα”)      

 

2.3.Επανάληψη 

∆ύο ή περισσότερες προτάσεις ή λέξεις είναι παρόµοιες ή σχεδόν παρόµοιες. 

Περιλαµβάνει τις παρακάτω υποκατηγορίες: 

2.3.1.Επανάληψη πρότασης  

Επαναλαµβάνεται πρόταση που προηγήθηκε άµεσα στην γονική οµιλία (π.χ. “τί ειναι 

καλή µου, τί είναι καλή µου”)    

2.3.2.Επανάληψη λέξης  (π.χ. “ώπα, ώπα ”) 

2.3.3.Επανάληψη περιεχοµένου  (π.χ. “δώσε µου το χέρι σου, έλα, δώστο ”). 

2.3.4.Επανάληψη ήχου (π.χ. “α,α,α”)       

 

2.4. Άλλο 

Αναφέρεται στα υπόλοιπες δοµές, που όµως δεν κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν 

αναλυτικά. 

 

 

3. Αντικείµενο Προσοχής 

Κατά την αλληλεπίδραση τους µε τα βρέφη οι γονείς χρησιµοποιήσαν κάποια 

αντικείµενα για να τραβήξουν την προσοχή του ή να τα παρασύρουν σε κάποιο παιχνίδι. 

Τις περισσότερες φορές η αλληλεπίδραση βασιζόταν στην απτική και οπτική επαφή του 

γονέα µε το βρέφος. ∆ιακρίνουµε, λοιπόν, δυο κατηγορίες ανάλογα µε το επίκεντρο της 

προσοχής της δυάδας:  

 

3.1. Βρέφος      

3.2. Αντικείµενο (π.χ. βρεφικά παιχνίδια, όπως κούκλες, κουδουνίστρες) 
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4. Συναισθηµατική Κατάσταση 

Ο ορισµός της συναισθηµατικής κατάσταση του βρέφους και του γονέα βασίστηκε στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

4.1. Ευχαρίστηση 

Η ευχαρίστηση ορίστηκε σύµφωνα µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών του προσώπου, 

όπως τα ανοικτά µάτια, το ελαφρύ ή έντονο χαµόγελο και το γέλιο. 

       

4.2. Ενδιαφέρον 

Το ενδιαφέρον ορίσθηκε σύµφωνα µε την βλεµµατική συµπεριφορά του υποκειµένου, 

που συνήθως χαρακτηρίζεται από ανοικτά µάτια, µη χαµογελαστό πρόσωπο, βλέµµα στο 

σώµα ή το πρόσωπο του άλλου, αλλά χωρίς απαραίτητα να υπάρχει βλεµµατική επαφή. 

 

4.3. Ουδέτερο Συναίσθηµα 

Ουδέτερη συναισθηµατική κατάσταση χαρακτηρίζει το υποκείµενο όταν αυτό δεν 

κοιτάζει ή δεν είναι προσανατολισµένο προς το πρόσωπο ή το σώµα του άλλου. Το 

πρόσωπο του χαρακτηρίζεται από ουδέτερη έκφραση, χωρίς σηµάδια φωνοποίησης ή 

πρόθεσης για φωνοποίηση. Ουδέτερη χαρακτηρίστηκε, επίσης, η συναισθηµατική 

κατάσταση του βρέφους όταν αυτό έδειχνε ενδιαφέρον για κάποιο άλλο άτοµο ή 

αντικείµενο εκτός δυάδας.  

        

4.4. Λύπη   

Το αρνητικό συναίσθηµα ορίσθηκε από την έκφραση του προσώπου, που δείχνει ότι το 

βρέφος είναι κακόκεφο, λυπηµένο, έτοιµο να κλάψει ή ιδιαίτερα ενοχληµένο. Στην 

περίπτωση του γονέα, το αρνητικό συναίσθηµα εκφράζεται περισσότερο λεκτικά, παρά 

από τις εκφράσεις του προσώπου του. 

 

 

9. Αποτελέσµατα 

 

9.1. Συχνότητα της γονικής οµιλίας 

 

Κατά την διάρκεια των 18 βιντεοσκοπήσεων οι γονείς µίλησαν, τραγούδησαν και 

φωνοποίησαν ήχους 3,913 δευτερόλεπτα, ποσοστό 36,2% του συνολικού χρόνου 
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αλληλεπίδρασης (10,800 δευτερολέπτα). Η διάρκεια της µητρικής οµιλίας κράτησε 2,419 

δευτερόλεπτα και, εποµένως, υπήρξε 1,6 φορές περισσότερη από την διάρκεια της 

πατρικής οµιλίας που ήταν 1,494 δευτερόλεπτα. Η οµιλία των µητέρων, εποµένως, 

καταλαµβάνει το 61,8 % του συνολικού χρόνου οµιλίας των δύο γονέων, ενώ η οµιλία 

των πατέρων αντιστοιχεί στο 38,2%. 

 Η ποσότητα της γονικής οµιλίας δεν βρέθηκε να διαφοροποιείται µεταξύ του 

φύλου των βρεφών –τα οκτώ αγόρια και δέκα κορίτσια. Ο συνολικός αριθµός της 

γονικής οµιλίας προς τα κορίτσια ήταν λίγο µεγαλύτερος από την οµιλία προς τα αγόρια, 

γεγονός που ερµηνεύεται από τον λίγο µεγαλύτερο αριθµό κοριτσιών στο δείγµα. 

 

 

9.2. ∆οµή και περιεχόµενο οµιλίας 

 

Από τον συνολικό χρόνο γονικής οµιλίας (3,913 δευτερόλεπτα), τα 2,538 δευτερόλεπτα 

(64,9%) αφορούσαν οµιλία µε περιεχόµενο, ενώ τα 1,375 δευτερόλεπτα (35,1 %) 

περιελάµβαν τραγούδι, παιχνίδι, ψίθυρο και διάφορους ήχους (βλ.Σχήµα 1). 

Σχήµα 1. Σχετικές συχνότητες ως προς το περιεχόµενο οµιλίας

35.1%

64.9%

χωρίς περιεχόµενο

 µε περιεχόµενο

 
   

Από την οµιλία µε περιεχόµενο, ο υποστηρικτικός λόγος κυριάρχησε µε συνολική 

διάρκεια 1,099 δευτερόλεπτα (43,3 %). Ο περιγραφικός λόγο είχε διάρκεια 406 

δευτερόλεπτα (16%), η παρακίνηση-έλξη προσοχής κράτησε 349 δευτερόλεπτα (13,8%), 

ο αρνητικός λόγος 47 δευτερόλεπτα (1,9%), η οµιλία που αφορούσε το δυνητικό βρέφος 
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104 δευτερόλεπτα (4,1 %), ενώ τα υπόλοιπα περιεχόµενα οµιλίας (οµιλία προς τρίτο 

πρόσωπο και οµιλία µε διαφορετικό περιεχόµενο) κράτησαν 140 και 393 δευτερόλεπτα 

αντίστοιχα (5,5 % και 15,4%). Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται τα ποσοστά των 

κατηγοριών της οµιλίας µε περιεχόµενο: 

Σχήµα 2. Σχετικές συχνότητες ως προς την οµιλία µε περιεχόµενο

15.5%

1.9%

5.5%

16.0%

13.8%

43.3%

4.1%
άλλο περιεχόµενο

αρνητικός

οµιλία εκτός δυάδας

περιγραφικός

παρακίνηση

υποστηρικτικός

δυνητικός

 
 

Ο υποστηρικτικός λόγος περιελάµβανε τις εξής κατηγορίες και ποσοστά: λόγος 

που ανταποκρινόταν στη µη λεκτική συµπεριφορά (22,1%), στοργικός λόγος (14,4%),  

λόγος που ανταποκρινόταν στη λεκτική συµπεριφορά (13,3%), έπαινος και επιδοκιµασία 

(11,5%), ανακούφιση (10,4%) και άλλος υποστηρικτικός λόγος (28,3%). 

Ο περιγραφικός λόγος αφορούσε τις παρακάτω κατηγορίες: περιγραφή πράξης 

γονέα (35,6%), περιγραφή πράξης του βρέφους (23,6%), περιγραφή γεγονότος (15,1%), 

περιγραφή της φυσικής κατάστασης του βρέφους (10,4%), περιγραφή της ψυχολογικής 

κατάστασης του βρέφους (3,4%), περιγραφή αντικειµένου (3,4%) και άλλη περιγραφή 

(8,6%). 

 Η παρακίνηση αφορούσε κυρίως την έλξη προσοχής σε κάποιο 

αντικείµενο/παιχνίδι (41%), την παρακίνηση σε δραστηριότητα (33%), την παρακίνηση 

σε οµιλία (3,7%) και την έλξη προσοχής σε κάποιο άλλο άτοµο εκτός δυάδας (4,9%). 

Κάποιοι άλλοι τύπο παρακίνησης (17,5%) αφορούσαν την έλξη προσοχή µε την χρήση 

του ονόµατος του βρέφους, την έλξη προσοχής στο ίδιο το βρέφος, στο σώµα ή τις 

κινήσεις του. 
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Η οµιλία χωρίς περιεχόµενο περιελάµβανε διάφορους ήχους διάρκειας 829 

δευτερολέπτων (60,3%), τραγούδι διάρκειας 263 δευτερολέπτων (19,1%), παιχνίδι 

διάρκειας 87 δευτερολέπτων (6,3%) και ψίθυρο 196 δευτερολέπτων (14,3%). Το 

παρακάτω σχήµα περιλαµβάνει τα ποσοστά που καταλαµβάνουν οι κατηγορίες της 

οµιλίας χωρίς περιεχόµενο. 

Σχήµα 3. Σχετικές συχνότητες ως προς την οµιλία χωρίς περιεχόµενο

60.3%

6.3%

19.1%

14.3%

ήχοι

παιχνίδι

τραγούδι

ψίθυρος

 
 

Κοιτάζοντας πιο αναλυτικά την κατηγορία των ήχων, οι ήχοι ενηλίκων 

καταλαµβάνουν την µεγαλύτερη διάρκεια (72,5%). Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται 

από βρεφικούς ήχους (14,5%), κτύπηµα γλώσσας (8,4%) και άλλης µορφής ήχους 

(4,5%). 

Συγκρίνοντας το περιεχόµενο οµιλίας ανάµεσα στους πατέρες και τις µητέρες 

διαπιστώνουµε ότι οι µητέρες αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο για τις περισσότερες 

κατηγορίες γονικής οµιλίας, τόσο για εκείνες που αφορούσαν την οµιλία µε περιεχόµενο, 

όσο και για την οµιλία χωρίς περιεχόµενο (βλ.Παράρτηµα, Πίνακα 1). 

Πιο αναλυτικά, οι διαφορές ανάµεσα σε πατέρες και µητέρες εντοπίζονται στα 

εξής: α) οι µητέρες αφιέρωσαν 1 έως 1,3 φορές περισσότερο χρόνο από τους πατέρες σε 

υποστηρικτικό και περιγραφικό λόγο, σε οµιλία που αφορούσε παρακίνηση και έλξη 

προσοχής, σε αρνητικό λόγο, τραγούδι και παιχνίδι  β) οι µητέρες αφιέρωσαν 3,3 φορές 

περισσότερο χρόνο σε γονική οµιλία χωρίς περιεχόµενο που αφορούσε ήχους γ) οι 

πατέρες αφιέρωσαν 2,5 περίπου φορές περισσότερο χρόνο σε “δυνητικό λόγο” και σε 

οµιλία που απευθύνεται σε πρόσωπο εκτός δυάδας, µε τους πατέρες να µιλούν σε τρίτα 
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πρόσωπα 2,2 φορές περισσότερο χρόνο από τις µητέρες  δ) δεν βρέθηκαν 

διαφοροποιήσεις στην οµιλία των γονέων σε σχέση µε το φύλο του βρέφους. 

Σε σχέση µε την δοµή της γονικής οµιλίας διαπιστώθηκε ότι οι γονείς αφιέρωσαν 

762 δευτερόλεπτα για την επανάληψη λέξεων και προτάσεων (19,5% του συνολικού 

χρόνου οµιλίας), 616 δευτερόλεπτα για την διατύπωση ερωτήσεων (15,7%), 297 

δευτερόλεπτα για την παρακίνηση και πρόσκληση (7,5%). Κοιτάζοντας τις µεταβλητές 

αυτές ξεχωριστά διαπιστώνουµε τα εξής: α) οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν το 

66,2% του συνολικού χρόνου ερωτήσεων, ενώ οι κλειστού τύπου ερωτήσεις κατέλαβαν 

ποσοστό 33,8%  β) η παρακίνηση σε κάποια δραστηριότητα πήρε την µορφή 

πρόσκλησης στο 75,3% των περιπτώσεων και τη µορφή προσταγής στις 24,7%  των 

περιπτώσεων γ) οι επαναλήψεις αφορούσαν κυρίως την επανάληψη ολόκληρων 

προτάσεων (46,7% των επαναλήψεων), την επανάληψη µιας λέξης (31,8%), την 

επανάληψη κάποιο ήχου (15,7%)  και, τέλος, την επανάληψη του περιεχοµένου της 

προηγούµενης πρότασης (5,8%). 

Συγκρίνοντας τη δοµή της οµιλίας ανάµεσα στους πατέρες και τις µητέρες 

διαπιστώνουµε ότι οι µητέρες αφιέρωσαν σχεδόν διπλάσιο χρόνο στην διατύπωση 

ερωτήσεων, επαναλήψεων και προσκλήσεων (βλ.Παράρτηµα, Πίνακα 1). ∆εν βρέθηκαν 

διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο του βρέφους. 

 

 

9.3. Αντικείµενο προσοχής 

 

Κατά την αλληλεπίδραση τους µε τα βρέφη, µερικοί γονείς χρησιµοποιήσαν κάποια 

αντικείµενα για να τραβήξουν την προσοχή του ή να τα παρασύρουν σε κάποιο παιχνίδι. 

Τα αντικείµενα αυτά ήταν κυρίως κάποια βρεφικά παιχνίδια, όπως κούκλες, 

κουδουνίστρες κλπ. Έτσι, βλέπουµε ότι από τον συνολικό χρόνο αλληλεπίδρασης, το 

17,2% αφιερώθηκε στην χρήση κάποιου αντικειµένου, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της 

αλληλεπίδρασης (82,8%) βασιζόταν στην απτική και οπτική επαφή του γονέα µε το 

βρέφος. 

   Η χρήση αντικειµένου φάνηκε ότι γίνεται περισσότερο συχνά από τις µητέρες, 

παρά από τους πατέρες. Συγκεκριµένα, οι µητέρες αφιέρωσαν 1,3 φορές περισσότερο 

χρόνο από τους πατέρες σε αλληλεπίδραση χρησιµοποιώνατς κάποιο αντικειµένο, ως 

ερέθισµα προσοχής και παιχνιδιού. 
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9.4. Συναισθηµατική κατάσταση γονέα και βρέφους 

 

Κατά την αλληλεπίδραση των γονέων µε τα βρέφη τα συναισθήµατα που εκδήλωσαν οι 

γονείς αφορούσαν στην µεγαλύτερη διάρκεια το ενδιαφέρον (47,1% του χρόνου 

αλληλεπίδρασης) και την ευχαρίστηση (43,1%), ενώ ουδέτερη συναισθηµατική 

κατάσταση εκδήλωσαν στο 9,8% του συνολικού χρόνου αλληλεπίδρασης. 

Η συναισθηµατική κατάσταση των γονέων παρουσίασε ενδιαφέρον στα εξής 

σηµεία:  α) Οι πατέρες διαφοροποίηθηκαν έντονα σε σχέση µε τις µητέρες, όσον αφορά 

στην συναισθηµατική τους κατάσταση. Συγκεκριµένα, οι πατέρες εκδήλωσαν µέση 

ουδέτερη συναισθηµατική κατάσταση διάρκειας 115 δευτερολέπτων, σε αντίθεση µε τις 

µητέρες, όπου η µέση ουδέτερη συναισθηµατική κατάσταση διήρκεσε 20 δευτερόλεπτα. 

Η ευχαρίστηση, επίσης, των µητέρων κράτησε 2,5 φορές περισσότερο από την 

ευχαρίστηση των πατέρων. β) Οι πατέρες, από την άλλη, εκδήλωσαν 1,5 φορές πιο 

συχνά το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος.  

Από την άλλη µεριά, τα βρέφη εκδήλωσαν ουδέτερα συναισθήµατα κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της αλληλεπίδρασης (44,8% του συνολικού χρόνου), ακολούθησε το 

ενδιαφέρον (41,8%), η ευχαρίστηση (8,2%) και η λύπη (5,2%). 

 

 

10. Συζήτηση 

 

Όπως διαπιστώσαµε από την βιβλιογραφία, η πατρική οµιλία διαφοροποιείται σε σχέση 

µε την µητρική οµιλία (Clarke-Stewart, 1978, Feldman, 2003) και τα ευρήµατα µας είναι 

σύµφωνα µε τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν. Αρχικά, βρέθηκε ότι η 

ποσότητα της οµιλίας είναι µικρότερη κατά την αλληλεπίδραση των πατέρων µε τα 

βρέφη. Οι µητέρες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν περισσότερο χρόνο µε τα 

βρέφη, σε αντίθεση µε τους πατέρες, οι οποίοι απουσιάζουν τον περισσότερο χρόνο από 

το σπίτι. Σύµφωνα µε τις συζητήσεις που είχα µε τα ζευγάρια, διαπίστωσα ότι οι 

περισσότεροι πατέρες έρχονταν σε µικρή επαφή µε τα βρέφη, συνήθως στο τέλος της 

ηµέρας που επέστρεφαν στο σπίτι. Πιθανόν, λοιπόν, η δεκάλεπτη βιντεοσκόπηση να 

αντανακλά µε αρκετή ακρίβεια την επαφή των συγκεκριµένων πατέρων µε τα βρέφη. 

 Ακόµα και στην περίπτωση των µητέρων, όµως, διαπιστώνουµε ότι ο συνολικός 

χρόνος οµιλίας περιορίζεται στο 1/3 της συνολικής αλληλεπίδρασης. Τόσο οι µητέρες, 

όσο και οι πατέρες, κατά την επαφή τους µε το βρέφος χρησιµοποιούν την οµιλία, αλλά 
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δεν περιορίζονται σε αυτή για να επικοινωνήσουν µαζι του. Όπως γίνεται αντιληπτό 

µέσα από τις βιντεοσκοπήσεις, οι γονείς χρησιµοποιούν διαφορετικά µέσα για να 

αλληλεπιδράσουν µαζί µε το βρέφος. Παράλληλα µε την οµιλία, αγκαλιάζουν το βρέφος, 

το κοιτάνε στα µάτια ή φιλάνε το βρέφος µε στοργή. Οι εκφράσεις του προσώπου και οι 

κινήσεις του σώµατος τους αποτελούν, όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην βιβλιογραφία, 

ισοδύναµες µορφές επικοινωνιακών συµπεριφορών στην αλληλεπίδραση βρέφους-γονέα.  

Εποµένως, αξίζει να ερευνηθεί σε συνδυασµό µε την γλώσσα µια διευρυµένη έννοια της 

γονικής οµιλίας, η οποία θα αναφέρεται τόσο στον λόγο, όσο και στις υπερβολικές 

κινήσεις, τον ενθουσιασµό και την µεγαλύτερη αλληλεπίδραση που τον συνοδεύουν.  

Το περιεχόµενο της γονικής οµιλίας περιλαµβάνει τόσο οµιλία µε περιεχόµενο, 

όσο και ήχους, τραγούδι και άλλες µορφές λόγου (Katz, 1997, Spence & Moore, 2003). 

Οι γονείς, εποµένως, απευθυνόµενοι στα βρέφη τους, κάνουν χρήση µιας ιδιαίτερης 

οµιλίας, η οποία δεν περιορίζεται στις συµβατικές µορφές λόγου που συναντούµε κατά 

την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε ενήλικες. Αντίθετα, η γονική οµιλία αντλεί υλικό από 

όλες τις µορφές λεκτικής επικοινωνίας, όπως το τραγούδι, το σφύριγµα, η µίµηση ήχων 

κλπ. 

Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας η οµιλία που περιλαµβάνει 

περιεχόµενο κυριαρχεί στην γονική οµιλία. Οι γονείς χρησιµοποιούν κυρίως τον 

υποστηρικτικό λόγο για να ανταποκριθούν στη συµπεριφορά του βρέφους 

επιδοκιµάζοντας, ανακουφίζοντας ή απαντώντας στις φωνοποιήσεις του. Βλέπουµε, 

λοιπόν, µέσω του υποστηρικτικού λόγου να επιτελείται µια από τις βασικές λειτουργίες 

της γονικής οµιλίας: η διευκόλυνση και η διατήρηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ γονέα 

και βρέφους. Ο δεσµός που παρέχει αίσθηση ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο 

περιβάλλον δηµιουργείται σταδιακά και ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί είναι η 

προσαρµογή της γονικής συµπεριφοράς στις αντιδράσεις των βρεφών.  

Οι δεκαοκτώ γονείς της έρευνας χρησιµοποίησαν συχνά τον περιγραφικό λόγο, 

ιδιαίτερα για να περιγράψουν την συµπεριφορά που εκδήλωναν ταυτόχρονα µε την 

οµιλία. Μέσα στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας αποτελεί άλυτο πρόβληµα το πως 

πραγµατοποιείται η αντιστοιχία µεταξύ λέξεων και εννοιών. Αν και δεν είναι στόχος της 

παρούσας έρευνας µια τέτοια συζήτηση, διαπίστωνουµε ότι οι γονείς αναφέρονται συχνά 

στην περιγραφή της πράξης τους, µεταφέροντας στο βρέφος αυτό που είναι τελείως 

προφανές για έναν ενήλικα, ότι µια έννοια (π.χ. εγώ αγγίζω) αναφέρεται σε µια εµπειρία 

µου. 
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Η έλξη προσοχής σε κάποιο αντικείµενο/παιχνίδι και η παρακίνηση σε  κάποια 

δραστηριότητα συµπεριλαµβανόταν συχνά στην γονική οµιλία. Όπως συναντήσαµε και 

στην βιβλιογραφία, η επικέντρωση της προσοχής των βρεφών σε αντικείµενα και 

δραστηριότητες αποτελεί µια από τις πιθανότερες λειτουργίες της γονικής οµιλίας 

(Papousek et al., 1991). 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ οι µητέρες χρησιµοποίησαν όλα τα είδη 

γονικής οµιλίας περισσότερο σε σύγκριση µε τους πατέρες, εξαίρεση αποτέλεσε ο 

“δυνητικός λόγος”, στον οποίο οι πατέρες αφιέρωσαν 2,5 περίπου φορές περισσότερο 

χρόνο. Οι πατέρες, επίσης, αφιέρωσαν 2,2 φορές περισσότερο χρόνο σε οµιλία που 

απευθυνόταν σε κάποιο άλλο πρόσωπο εκτός δυάδας, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ερευνητή. Η ερµηνεία των ευρηµάτων αυτών περιορίζεται απο το µέγεθος του δείγµατος. 

Θα µπορούσαµε, όµως, να υποθέσουµε ότι η συχνή αναφορά των πατέρων σε τρίτο 

πρόσωπο οφειλόταν στο αίσθηµα αµηχανίας που δηµιουργούσε η συνθήκη 

βιντεοσκόπησης. 

 Όπως αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία, η γονική οµιλία χαρακτηρίζεται από την 

επανάληψη των προτάσεων, την συχνή χρήση ερωτήσεων και αιτήσεων, την 

περιορισµένη αναφορά δηλώσεων και εντολών (Fernald, 1989). Πράγµατι, κατά την 

ανάλυση της δοµής της γονικής οµιλίας διαπιστώθηκε ότι οι γονείς αφιέρωσαν 19,5% 

του συνολικού χρόνου οµιλίας για την επανάληψη λέξεων και προτάσεων, 15,7% του 

συνολικού χρόνου για την διατύπωση ερωτήσεων και 7,5% σε παρακίνηση και 

πρόσκληση.  Η παρακίνηση τις περισσότερες φορές πήρε την µορφή πρόσκλησης και όχι 

την µορφή προσταγής. Οι επαναλήψεις αφορούσαν κυρίως την επανάληψη ολόκληρων 

προτάσεων και λέξεων.  

Το αντικείµενο προσοχής της δυάδας ήταν το ίδιο το βρέφος, και σε λίγες 

περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε κάποιο αντικείµενο, κυρίως από τις µητέρες. 

∆ιαπιστώνουµε ότι η απτική και οπτική επαφή µεταξύ βρέφους και γονέα αποτελεί τον 

κανόνα στην αλληλεπίδραση βρεφών-υποκειµένων. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση 

µε την βιβλιογραφία, όπου υποστηρίζεται ότι οι πατέρες χρησιµοποιούν πιο συχνά το 

πλαίσιο παιχνιδιού κατά την επαφή τους µε τα βρέφη (Brown, 1979).  

Αναφορικά µε τα συναισθήµατα, το γενικό αίσθηµα κατά την καταγραφή των 

συναισθηµάτων των δύο µελών της δυάδας ήταν ότι οι γονείς τις περισσότερες φορές 

βρίσκονταν ένα επίπεδο υψηλότερα στην συναισθηµατική κλίµακα. Αν υποθέσουµε ότι 

το συναίσθηµα αντιπροσωπεύεται σε κλίµακα τεσσάρων σηµείων, ξεκινώντας από τον 

αριθµό ένα µε το συναίσθηµα της λύπης και καταλήγοντας στον αριθµό 4 µε το 
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συναίσθηµα της ευχαρίστησης, τότε διαπιστώνουµε ότι το συναίσθηµα του γονέα 

βρίσκεται πάντα ένα ή δύο βαθµούς υψηλότερα στην κλίµακα. Από την άλλη µεριά, η 

συναισθηµατική κατάσταση του βρέφους βρίσκεται ένα ή δυο βαθµούς χαµηλότερα στην 

κλίµακα, και συνήθως µεταβάλλεται προς τα πάνω πλησιάζοντας την συναισθηµατική 

κατάσταση του γονέα. Όταν, για κάποιο λόγο, το βρέφος εκφράζει δυσαρέσκεια, 

παρασέρνει προς τα κάτω το συναίσθηµα του γονέα. Συνήθως, όµως, ο γονέας είναι 

αυτός που επηρεάζει περισσότερο την συναισθηµατική κατάσταση του βρέφους, 

καταβάλλοντας προσπάθειες να µεταβάλει το συναίσθηµα του βρέφους προς την 

κατάσταση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης στην οποία και ο ίδιος βρίσκεται. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα βρέφη της έρευνας αυτής, µε µέση ηλικία 4,7 µήνες, 

είναι ικανά να διακρίνουν τις συναισθηµατικές εκφράσεις των γονέων τους, είτε από την 

φωνή, είτε το πρόσωπο και άλλα ερεθίσµατα. Επίσης, ανταποκρίνονται στις 

συναισθηµατικές εκφράσεις των γονέων τους, όχι καθρεφτίζοντας τα συναισθήµατα των 

γονιών τους, αλλά ανταποκρινόµενα στο µήνυµα κάθε έκφρασης συναισθήµατος. Με 

αυτό τον τρόπο µεταβάλλουν το συναίσθηµα τους σε πιο ευχάριστο και, ταυτόχρονα, 

βελτιώνουν την επικοινωνία µε το γονέα, αφού στην κλίµακα των συναισθηµάτων όσο 

περισσότερο θετικό συναίσθηµα βιώνει το άτοµο, τόση περισσότερη προσπάθεια 

αφιερώνει σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 

Οι γονείς εκδήλωσαν κυρίως ενδιαφέρον και ευχαρίστηση, αλλά υπήρξαν 

διαφοροποίησεις ανάµεσα στους δύο γονείς. Η ευχαρίστηση των µητέρων κράτησε 

περισσότερο από την ευχαρίστηση των πατέρων. Οι πατέρες, από την άλλη, εκδήλωσαν 

περισσότερο ουδέτερο συναίσθηµα από τις µητέρες. Επιβεβαιώνοντας την προηγούµενη 

σκέψη, οι πατέρες που εκδήλωσαν το περισσότερο ουδέτερο συναίσθηµα ανάµεσα στους 

γονείς, κατά την αλληλεπίδραση τους µε τα βρέφη χρησιµοποιήσαν από 1 έως 4 φορές 

λιγότερο υποστηρικτικό και περιγραφικό λόγο, ερωτήσεις, πρόσκληση και επανάληψη. 

 Η έρευνα αυτή περιορίσθηκε από τον µικρό αριθµό του δείγµατος σε τέτοιο 

βαθµό ώστε δεν µπόρεσε να απαντήσει κάποιες από τις βασικές της υποθέσεις: α) η 

συναισθηµατική κατάσταση του γονέα και του βρέφους επηρεάζουν την ποσότητα και το 

περιεχόµενο οµιλίας  β) οι συναισθηµατικές καταστάσεις γονέα και βρέφους σχετίζονται 

µεταξύ τους. Η ανάλυση των δεδοµένων, λόγω του περιορισµένου δείγµατος, δεν έδωσε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, αφού δεν ήταν δυνατή η χρήση συσχετίσεων. 

Εντούτοις, τα αποτελέσµατα που βγήκαν από την περιορισµένη αυτή έρευνα µπορούν να 

αποτελέσουν το έναυσµα για περισσότερη διερεύνηση της ελληνικής γονικής οµιλίας. 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  

Πίνακας 1. Μέσοι όροι της διάρκειας της µητρικής και πατρικής οµιλίας 
                 (σε δευτερόλεπτα)    
     
1=µητέρα 2=πατέρας     
     
  Φύλο N Μέσος όρος  
Οµιλία µε περιεχόµενο     
∆υνητικός λόγος              1 9 3.11  
 2 9 8.44  
Υποστηρικτικός λόγος      1 9 70.22  
 2 9 51.89  
Παρακίνηση                     1 9 20  
 2 9 18.78  
Περιγραφικός λόγος         1 9 25.67  
 2 9 19.44  
Αρνητικός λόγος              1 9 3.89  
 2 9 1.33  
Άλλο περιεχόµενο 1 9 27.44  
 2 9 16.22  
Οµιλία χωρίς περιεχόµενο     
Ήχοι 1 9 70.89  
 2 9 21.22  
Ψίθυρος 1 9 20.67  
 2 9 1.11  
Παιχνίδι 1 9 5.22  
 2 9 4.33  
Τραγούδι 1 9 16.89  
 2 9 12.33  
∆οµή γονικής οµιλίας     
Ερώτηση 1 9 41.89  
 2 9 36.56  
Πρόσκληση 1 9 23  
 2 9 10  
Επανάληψη 1 9 55.22  
  2 9 29.44  

 

 

 

 

 


