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Σκοποί ενότητας
• Παρουσίαση των θεμελιωδών πλευρών της
κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των
βρεφών:
– Η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών των
βρεφών με αυτούς που τα φροντίζουν
– Η επίδραση της εμπειρίας στη διαδικασία
δημιουργίας συναισθηματικών δεσμών

Περιεχόμενα ενότητας
• Η συναισθηματική σχέση του βρέφους με αυτόν
που το φροντίζει
• Ενδείξεις δεσμού
• Θεωρίες ερμηνείας δεσμού
• Φάσεις του δεσμού
• Εσωτερικό μοντέλο εργασίας
• Αλληλεπιδράσεις (γονιών-παιδιών) που θέτουν τις
βάσεις για υγιείς ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις
• Πρότυπα δεσμού
– Αίτια των παραλλαγών στα πρότυπα δεσμού
– Συνέπειες των προτύπων δεσμού στη μετέπειτα
ανάπτυξη

• Τα βρέφη έχουν εξαιρετική ικανότητα να
μαθαίνουν από άλλα παιδιά και ενήλικες και οι
συναλλαγές τους με τους άλλους παίζουν κεντρικό
ρόλο στην ανάπτυξη του κοινωνικού και
συναισθηματικού τους κόσμου.
• Οι θεμελιώδεις πλευρές κοινωνικής και
συναισθηματικής ανάπτυξης των πρώτων δύο ετών
τρέφονται και διαμορφώνονται από βιολογικές και
πολιτισμικές διεργασίες που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους.
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Η συναισθηματική σχέση του
βρέφους με αυτόν που το φροντίζει
• Εξερεύνηση & Ασφάλεια
– Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο
ενδιαφέρον και τον φόβο καθώς τα βρέφη
συνεχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο.
– Δεν μπορούν να περάσουν όλη τους τη ζωή
κολλημένα πάνω στους γονείς τους αλλά ούτε να
επιβιώσουν για πολύ αν αρχίσουν να
περιπλανούνται μόνα τους από πολύ νωρίς.

• Δεσμός: συναισθηματική σχέση στη διαδικασία
ισορροπίας εξερεύνησης και ασφάλειας.

Ενδείξεις δεσμού
1. Επιδιώκουν να βρίσκονται κοντά στα άτομα που
τα φροντίζουν
2. Δείχνουν δυστυχισμένα αν χωριστούν από τα
άτομα που τα φροντίζουν
3. Είναι ευτυχισμένα όταν ξαναβρεθούν με το
πρόσωπο με το οποίο έχουν αναπτύξει δεσμό
4. Προσανατολίζουν τις πράξεις τους προς αυτόν που
τα φροντίζει

Ερμηνεία δεσμού
• Οικουμενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της
ανάπτυξης
• Διάσταση απόψεων για:
– Εξελικτικούς λόγους δεσμού
– Αιτίες αλλαγών στις συμπεριφορές δεσμού
– Επίδραση της ποιότητας του δεσμού στη
μετέπειτα ανάπτυξη

Αντικρουόμενες απόψεις περί
δεσμού
• Sigmund Freud: «τα βρέφη δημιουργούν δεσμό με
ανθρώπους που ικανοποιούν την ανάγκη για
τροφή»
• John Bowlby: «τα βρέφη δημιουργούν δεσμό με
εκείνους που τους παρέχουν φροντίδα και
προστασία δίνοντάς τους μία ασφαλή βάση για να
εξερευνήσουν τον κόσμο»

Η ερμηνεία του Freud για την
ελάττωση των ενορμήσεων
• Οι πρώτες αλληλεπιδράσεις παιδιού με
ανθρώπους που τα φροντίζουν θέτουν το
σχεδιάγραμμα για τη μεταγενέστερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη
• Αιτία ύπαρξης δεσμού: οι βιολογικές ενορμήσεις
• Όταν ικανοποιηθούν οι ορμές ελαττώνονται
καθώς η βιολογική ισορροπία αποκαθίσταται
και ο οργανισμός βιώνει την αίσθηση της
ευχαρίστησης
• Αμφισβήτηση προσέγγισης από έρευνες με
πρωτεύοντα θηλαστικά (Harry Harlow)

Η ηθολογική ερμηνεία του Bowlby
• Μελέτες παιδιών χωρισμένων από τις οικογένειές
τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
• Αποσύνδεση: κατάσταση αδιαφορίας προς τους
άλλους που βιώνεται από παιδιά τα οποία έχουν
χωριστεί από αυτούς που τα φροντίζουν για
μεγάλο διάστημα και δεν έχουν δημιουργήσει μια
νέα σταθερή σχέση
• Oι συμπεριφορές των πρωτευόντων είναι η
εξελικτική βάση για την ανάπτυξη δεσμού στα
μωρά των ανθρώπων επίσης

Ερμηνεία του Harlow για τον
δεσμό
• Στα πειράματά του καταδεικνύεται η τεράστια
σημασία της σωματικής επαφής και της άμεσης
ανακούφισης που παρέχει για τη δημιουργία του
δεσμού του βρέφους με τη μητέρα του
• Τα καταπραϋντικά απτικά ερεθίσματα παρέχουν
στο βρέφος αίσθηση ασφάλειας που είναι πιο
σημαντική από την τροφή για τη δημιουργία του
δεσμού
• Όμως αν και οι καταπραϋντικές απτικές αισθήσεις
φαίνονται αναγκαίες για την υγιή ανάπτυξη δεν
είναι επαρκείς

Φάσεις του δεσμού
Χρονική περίοδο

Φάση

Από γέννηση έως 6
εβδομάδων

Προ δεσμού φάση

Από 6 εβδομάδων έως 6-8
μηνών

Φάση του «δεσμού εν
τω γίγνεσθαι»

Από 6-8 μηνών έως 18-24
μηνών

Φάση του «καθαυτού
δεσμού»

Από 18-24 μηνών και
μετέπειτα

Φάση των αμοιβαίων
σχέσεων

Εσωτερικό μοντέλο εργασίας
• Όταν επιτευχθεί ο δεσμός
– Βοηθάει τα βρέφη να διατηρούν συναισθήματα
ασφάλειας για συχνότερα και μεγαλύτερα
διαστήματα χωρισμού
– Λειτουργεί ως εσωτερικό μοντέλο εργασίας
• Νοητικό μοντέλο που κατασκευάζουν τα παιδιά ως
αποτέλεσμα των εμπειριών τους με τα άτομα που
τα φροντίζουν και το χρησιμοποιούν για να
καθοδηγούν τις αλληλεπιδράσεις τους με αυτά και
με άλλους

Αλληλεπιδράσεις (γονιών-παιδιών):
Βάσεις για υγιείς ανθρώπινες
κοινωνικές σχέσεις
• Γενικά πρότυπα αλληλεπίδρασης μητέρας-παιδιού
• Mary Ainsworth: υπάρχουν σταθερά ποιοτικά
διαφορετικά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο
σχετίζονται οι μητέρες με τα βρέφη στη διάρκεια του
2ου και 3ου χρόνου της βρεφικής ηλικίας
• Συνθήκη του ξένου: Διαδικασία σχεδιασμένη για να
αξιολογήσει το δεσμό των παιδιών βάσει των
αντιδράσεών τους μπροστά σε έναν ξένο όταν είναι
με τη μητέρα τους, όταν αφήνονται μόνα τους και
όταν συναντιούνται ξανά με τη μητέρα τους

Πρότυπα δεσμού
1. Ασφαλής δεσμός
2. Αποφευκτικός δεσμός
3. Αμφιθυμικός δεσμός
4. Αποδιοργανωμένος δεσμός

Τα αίτια των παραλλαγών στα
πρότυπα δεσμού
• Πλαίσια που επηρεάζουν την ανταπόκριση και
ευαισθησία της φροντίδας που δέχονται τα βρέφη
1. Οικογενειακό πλαίσιο
2. Πλαίσιο των ιδρυμάτων
3. Πολιτισμικό πλαίσιο

Οικογενειακό πλαίσιο
• Μητρική ευαισθησία και Μητρική κατάθλιψη
• Στρεσογόνοι παράγοντες
1. οι δύσκολες συνθήκες στην οικογένεια είναι
πιθανό να αυξάνουν τη μητρική κατάθλιψη και
να μειώνουν την μητρική ευαισθησία
2. όταν γίνονται μάρτυρες σκηνών που
περιλαμβάνουν βία ή θυμό μεταξύ ενήλικων ή
αν αλλάξει ξαφνικά ο τρόπος παροχής
φροντίδας είναι πιθανό τα παιδιά να νιώθουν
ότι αυτοί που τα φροντίζουν δεν είναι
αξιόπιστες πηγές παρηγοριάς και ασφάλειας

Πλαίσιο των ιδρυμάτων
• Σοβαρότητα στέρησης
• Ηλικία αναχώρησης από το ίδρυμα
• Ποιότητα του προγενέστερου και επόμενου
περιβάλλοντος

Πολιτισμικό πλαίσιο
• Ο δεσμός είναι καθολικό γνώρισμα της ανθρώπινης
ανάπτυξης και οι συναισθηματικές ευαίσθητες
αλληλεπιδράσεις που τρέφουν είναι παρόμοιες σε
όλους τους πολιτισμούς
• Υπάρχουν πολιτισμικές παραλλαγές στο δεσμό και οι
ίδιες οι ιδέες για το τι συνιστά ευαίσθητη φροντίδα και
ασφαλείς ανθρώπινες σχέσεις εξειδικεύονται ανάλογα
με τον πολιτισμό
• Ο δεσμός φαίνεται να είναι οικομενικός, αυτό όμως
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η ανάπτυξη των
συμπεριφορών δεσμού και οι πρακτικές φροντίδας
που επηρεάζουν την ανάπτυξη να διαφέρουν ανάλογα
με την φύση της κοινότητας στην οποία εντάσσεται το
παιδί ως ενεργό μέλος

Συνέπειες των προτύπων δεσμού
στη μετέπειτα ανάπτυξη
• Η εδραίωση μίας ασφαλούς σχέσης δεσμού είναι
ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη συναισθηματική
ευημερία των βρεφών αλλά και για την ποιότητα
των μελλοντικών σχέσεων
• Υπάρχει συνέχεια του δεσμού από τη βρεφική
ηλικία ως την ενηλικίωση
• Η σταθερότητα του πρότυπου δεσμού εξαρτάται
από έναν παράγοντα: πόσο καλά λειτουργεί το
εσωτερικό μοντέλο εργασίας του ατόμου στην
πάροδο του χρόνου και σε κάθε κατάσταση

Παράγοντες αλλαγής δεσμού
• Αιτίες για αλλαγή ταξινόμησης από ασφαλή σε
ανασφαλή δεσμό:
– Απώλεια ενός γονέα
– Διαζύγιο των γονέων
– Επικίνδυνη για τη ζωή αρρώστια ενός γονέα ή
παιδιού
– Ψυχική διαταραχή των γονέων
– Σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση από μέλος της
οικογένειας
• Αίτημα για κρατική πολιτική που θα διευκόλυνε τους
γονείς να μείνουν εκτός εργασίας για έναν χρόνο μετά
τη γέννηση ενός παιδιού.
Τίτλος Ενότητας
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Χρηματοδότηση
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

•

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού
υλικού.

•

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.
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