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Παράγοντες ανάπτυξης γνωστικής 

ανάπτυξης παιδιών 

 Ένα ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον υπάρχει σχετικά με την

υπόθεση ότι οι πρώιμες εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις των

παιδιών με τους γονείς τους, σχετίζονται σημαντικά με την

νευρογνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Nelson & Bloom, 1997).

 Η αναγκαστική σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα των σχέσεων

γονέα-παιδιού και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού θεωρείται ότι

υπάρχει λόγω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους γενετικούς

παράγοντες & το κοινωνικό περιβάλλον στην διαμόρφωση της

πρώιμης εγκεφαλικής ανάπτυξης (De Bellis, 2001; Schore, 1996).



Εκτελεστικές δεξιότητες

o Μια πλευρά της γνωστικής ανάπτυξης που εξαρτάται ιδιαίτερα από

την ωρίμανση του εγκεφάλου είναι οι εκτελεστικές δεξιότητες.

o Οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι οι ανώτερες γνωστικές

λειτουργίες και είναι αυτές που είναι κυρίως υπεύθυνες για την

ρύθμιση της συμπεριφοράς ενός ατόμου.

o Χαρακτηρίζονται ανώτερες για να διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες

βασικές γνωστικές δεξιότητες της μνήμης, της προσοχής, της

αντίληψης κ.ά., καθώς αυτές δεν έχουν ρυθμιστικό ρόλο.



Εκτελεστικές δεξιότητες

o Οι εκτελεστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την ικανότητά

επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων, αντίληψης και διόρθωσης

λαθών, σχεδιασμό συμπεριφοράς σύμφωνα με ένα στόχο και

προσαρμογή αντιδράσεων με βάση τις κοινωνικές συνθήκες.



Εκτελεστικές δεξιότητες

Περιλαμβάνουν και συνδέονται με μια σειρά από σύνθετες δεξιότητες,

με πιο βασικές τις παρακάτω:

 Μνήμη εργασίας: η ικανότητα συγκράτησης και διαχείρισης

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

 Ευλυγισία: η ικανότητα για ταχεία αλλαγή στο κατάλληλο νοητικό

πλαίσιο

 Ενσυναίσθηση: γνώσεις αναφορικά με τον εσωτερικό κόσμο του

εαυτού και των άλλων ατόμων (πχ. συναισθήματα, ανάγκες,

επιθυμίες, αποστροφές).



Εκτελεστικές δεξιότητες

 Πρόβλεψη: αναμονή με βάση την αναγνώριση προτύπων.

 Επίλυση προβλημάτων: καθορισμός του προβλήματος με τον

κατάλληλο τρόπο για να προκύψουν στη συνέχεια λύσεις και

επιλογή της καλύτερης.

 Λήψη αποφάσεων: η ικανότητα να λαμβάνονται αποφάσεις με

βάση την επίλυση προβλημάτων.

 Συναισθηματική αυτορρύθμιση: η ικανότητα διατήρησης και

αναγνώρισης συναισθημάτων για καλύτερη απόδοση



Εκτελεστικές δεξιότητες

 Αλληλουχία: η ικανότητα αποσύνθεσης πολύπλοκων πράξεων σε

διαχειρίσιμες μονάδες και η προτεραιοποίηση αυτών σε κατάλληλη

σειρά.

 Αναστολή: η ικανότητα αντίστασης σε περισπασμούς

(Hagger, 2010; Garon, Bryson & Smith, 2008; Hughes, 2002; Ruff &

Rothbart, 1996)



Αυτορρύθμιση

 Η ικανότητα της αυτορρύθμισης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις

ιδιότητες των εκτελεστικών δεξιοτήτων.

 Η αυτορρύθμιση έχει οριστεί με πολλούς τρόπους από τις διάφορες

θεωρητικές προσεγγίσεις και είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μια

πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει συνιστώσες γνωστικές,

συμπεριφορικές, συναισθηματικές.



Αυτορρύθμιση

 Η αυτορρύθμιση σύμφωνα με τον Bandura (1986), είναι ο όρος

που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του

ατόμου να ελέγχει την συμπεριφορά του ώστε να κατακτήσει

τους στόχους του. Τα βασικά σημεία θεωρούνται η ικανότητα του

ατόμου να θέτει τους δικούς του στόχους, να επιστρατεύει τις

κατάλληλες στρατηγικές ώστε να εκπληρώσει αυτούς τους

στόχους και να αξιολογεί το αποτέλεσμα.



Αυτορρύθμιση

Για τον Bandura, η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει τρείς επιμέρους

διαδικασίες:

α) αυτοπαρατήρηση (self-observation),

β) αυτοαξιολόγηση (self-evaluation) και

γ) αυτοαντίδραση (self-reaction).



Αυτορρύθμιση

 Η αυτορρύθμιση ορίστηκε από την Kopp (1982) ως «η ικανότητα

κάποιου, να συμμορφώνεται με μια απαίτηση, να ξεκινά και να

σταματά δραστηριότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των

καταστάσεων, να προσαρμόζει την ένταση, τη συχνότητα και τη

διάρκεια των λεκτικών και κινητικών ενεργειών του στα κοινωνικά

και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, να αναβάλλει τη δράση του σε

σχέση με αντικείμενα ή στόχους που επιθυμεί και να παράγει

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, κατά την απουσία

εξωτερικού ελέγχου».



Παρούσα εργασία 

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τον ρόλο της πρώιμης σχέσης

γονέα-παιδιού στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης κατά την βρεφική

ηλικία, στοχεύοντας να φανεί χρήσιμη στην περαιτέρω κατανόηση των

ατομικών διαφορών στην ανάπτυξη αυτορρύθμισης των παιδιών.



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης 

Η αυτορρύθμιση αναπτύσσεται πολύ πιο σύντομα από όσο νόμιζαν

παλιότερα, ήδη από την νηπιακή, προσχολική ηλικία (Diamond et al.,

2007).

Στην πραγματικότητα, πολλές πλευρές της αυτορρύθμισης

εμφανίζονται ήδη από τον πρώτο χρόνο ζωής (Kopp, 1982; Diamond

& Goldman-Rakic, 1989).



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τα βρέφη δεν

θεωρούνται πια αβοήθητα, χαοτικά ή απρόβλεπτα. Αντίθετα τους

αναγνωρίζεται ότι είναι εξοπλισμένα με προβλέψιμες αντιδράσεις,

τόσο σε θετικά όσο και αρνητικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

 Έχει γίνει πλέον φανερό πως τα βρέφη έχουν ένα ανθρώπινο είδος

συνείδησης, με την οποία μπορούν να αντιληφθούν ένα άλλο

πρόσωπο ως σύντροφο στην επικοινωνία (Trevarthen, 1979, 1982).



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Τα νεογνά λοιπόν έρχονται στον κόσμο με ικανότητες να

ρυθμίζουν τις εσωτερικές τους καταστάσεις, καθώς και τα

περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Beebe & Lachmann, 1998)

 Μερικά παραδείγματα στρατηγικών αυτορρύθμισης κατά την

βρεφική ηλικία αποτελούν τα αυτό-αγγίγματα, η αποστροφή του

βλέμματος και ο περιορισμός του εύρους των εκφράσεων του

προσώπου.

 Στην βρεφική ηλικία, η αυτορρύθμιση είναι ένας σημαντικός

παράγοντας της ικανότητας του βρέφους να δίνει προσοχή και να

εμπλέκεται με το περιβάλλον (Freedman, Barosso, Bucci, &

Grand, 1978)



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Όταν γεννιέται ένα παιδί στηρίζεται στην εξωτερική παρεχόμενη

ανακούφιση της έντασή του, δηλ. στο πρόσωπο αναφοράς. Δεν

μπορεί να «αυτοπαρηγορηθεί», ούτε να «αυτοανακουφιστεί».

 Το βρέφος χρησιμοποιεί το κλάμα για να δείξει το βαθμό της

εσωτερικής του έντασης κ χρειάζεται εξωτερική ενίσχυση

(μητρική ανταπόκριση, μεταβατικό αντικείμενο) για ανακούφιση.



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Σύμφωνα με τον Winnicott (1951), ο οποίος εστιάζει στην έννοια

του εαυτού, η σχέση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί,

περιγράφεται σε 3 διαδοχικές φάσεις.

 Η 1η φάση αντιστοιχεί στους πέντε πρώτους μήνες και είναι η

φάση της «απόλυτης εξάρτησης» από τις μητρικές φροντίδες. Το

παιδί βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από την μητέρα, η οποία οφείλει

να αντιλαμβάνεται ακριβώς τις ανάγκες του βρέφους.



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Η 2η φάση είναι αυτή της «σχετικής εξάρτησης» από τον 6ο

μήνα μέχρι το τέλος του 1ου χρόνου. Το παιδί διαφοροποιείται

προοδευτικά από την μητέρα του. Γίνεται ικανό να εγκαταστήσει

μια σχέση και μπορεί να δίνει εκείνο το πρώτο σήμα για να

καλέσει την μητέρα του.

 Στην αρχή του 2ου χρόνου, το παιδί απομακρύνεται από την

μητέρα του και οδεύει προς την «ανεξαρτησία».

(Σακελλαρόπουλος, 2001)



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Κατά την διάρκεια των πρώτων 2-3 μηνών της ζωής του βρέφους,

το πρόσωπο φροντίδας παίζει έναν ουσιώδη ρόλο στην ενίσχυση

των περιορισμένων ικανοτήτων των βρεφών για ομοιοστατική

ισορροπία και ρύθμιση, επιτρέποντας στα βρέφη να

προσαρμοστούν στον εξωτερικό κοινωνικό κόσμο (Chappell &

Sander, 1979; Collis, 1979; Fogel, 1982; Korner, 1974; Stern,

1974).

 Μετά τους πρώτους μήνες ζωής, το αυτόνομο νευρικό σύστημα των

βρεφών σταδιακά αναλαμβάνει τις λειτουργίες της βιολογικής

ρύθμισης (Brazelton, 1984; Emde et al., 1976; Field, 1985;

Kraemer, 1992; Stern, 1985).



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Σύμφωνα με το μοντέλο της Kopp, ανάμεσα στους 12 και στους 18

μήνες τα παιδιά γίνονται ικανά για έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει

ενημερότητα των κοινωνικών απαιτήσεων και ικανότητα για

συμμόρφωση με όσα ζητούν οι γονείς.

 Στην ηλικία των 24 μηνών τα παιδιά έχουν αναπτύξει πια

αυτοέλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τις ικανότητες να αναστέλλουν

και να ρυθμίζουν συμπεριφορές ακόμη και όταν οι γονείς δεν είναι

παρόντες.

(Kochanska et al., 2001; Kopp, 1982)



Ανάπτυξη αυτορρύθμισης στην βρεφική 

ηλικία 

 Οι αλληλεπιδράσεις υπηρετούν ένα σημαντικό πλαίσιο για την

πρώιμη ανάπτυξη. Μέσω αυτών τα βρέφη καθοδηγούνται να

προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους, ώσπου να επιτύχουν

ικανοποιητικά επίπεδα διέγερσης από εσωτερικά και

εξωτερικά ερεθίσματα.



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Θεωρείται όλο και πιο διαδεδομένο ότι οι πρώιμες

περιβαλλοντικές εμπειρίες έχουν άμεση επιρροή στην

ανάπτυξη του εγκεφάλου (Gunnar et al., 2006).

 Τα 2 πρώτα χρόνια ζωής ειδικά, μαρτυρούν μια έκρηξη στην

ανάπτυξη του εγκεφάλου με υπερ-παραγωγή συνάψεων (Nelson

et al., 2006)



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

https://www.youtube.com/watch?v=M89VFIk4D-s



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Σε αυτήν την ηλικία, η εμπειρία θεωρείται ότι καθορίζει το ποιες

συνάψεις θα παραμείνουν και ποιες θα εξαφανιστούν λόγω έλλειψης

χρήσης (Nelson & Bloom, 1997).

 Θεωρείται ότι ευνοϊκές περιβαλλοντικές εμπειρίες, ειδικά αυτές που

αφορούν τις πρώιμες σχέσεις γονέα-παιδιού, θα έχουν θετική

επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου (Schore, 1996, 2001).

 Η Kopp (1982) πρότεινε ότι η πρώιμη γονεικότητα είναι ένας

κεντρικός μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων αυτορρύθμισης στα

παιδιά.



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Ο Tronick (1989) τονίζει πως ο συγχρονισμός αποτελεί ένα δυαδικό

χαρακτηριστικό και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο

αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου φροντίδας και του βρέφους

όπου χαρακτηρίζεται από δυαδική επικοινωνία, μοιρασμένη

προσοχή, αμοιβαία ρύθμιση και αρμονία.



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Επιπλέον, ο συγχρονισμός γονέα βρέφους κατά τους πρώτους μήνες

της ζωής, έχει βρεθεί ότι προβλέπει έναν ασφαλή δεσμό των βρεφών

(Jaffee et al., 2001).

 Η Ainsworth (1969), διαπίστωσε ότι όταν οι μητέρες, ερμήνευαν τα

σήματα των βρεφών με ακρίβεια και ανταποκρίνονταν κατάλληλα στις

επιθυμίες ή στις ανάγκες τους, τα βρέφη επιδείκνυαν θετικές

συμπεριφορές δέσμευσης και χαρακτηρίζονταν ως έχοντα ασφαλή

δεσμό.



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Όταν επιβαρύνεται η αυτορρύθμιση ή όταν υπάρχει έντονη

ενασχόληση με την αυτορρύθμιση των βρεφών, δημιουργείται ένας

πόλος ανισορροπίας, όπου το βρέφος αγωνίζεται με μη επιθυμητά

επίπεδα προσοχής, διέγερσης και συναισθήματος (Beebe & Mc

Crorie, 1997; Jaffe et al., 1998).



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Για πχ υπερβολική αυτορρύθμιση, σε βάρος της αμοιβαίας

ρύθμισης, είναι εμφανής σε κάποια βρέφη των οποίων οι μητέρες

εμφανίζουν κατάθλιψη, καθώς τα βρέφη είχαν την

ολοκληρωτική μέριμνα για κατευναστικές συμπεριφορές

ρύθμισης (πχ. αποστροφή, απώλεια ελέγχου του μυϊκού τόνου,

προφορική αυτό-παρηγόρηση, αυτο-αρπάγματα, κινήσεις μπροστά-

πίσω) (Tronick, 1989).

  Ανασφαλής δεσμός και υποχώρηση αυτορρύθμισης (Jaffe et al.,

1998; Sander, 1995)



Πρώιμες περιβαλλοντικές εμπειρίες 

 Έρευνες δείχνουν πως στα πρώτα αυτά χρόνια, οι σχέσεις γονέα-

παιδιού μπορεί να έχουν επιρροή στην βιολογική ανάπτυξη,

αλλάζοντας τις φυσιολογικές ή ορμονικές απαντήσεις (Gunnar &

Donzella, 2002), την γενετική δραστηριότητα (Capsi et al., 2003)

και την νευρική δικτύωση στον εγκέφαλο (Schore, 1996).

 Οργανισμοί με παρόμοιο γενετικό υλικό μπορεί να υποστηρίξουν

πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις ποικίλες

εμπειρίες στην ζωή τους (Capsi et al.2002; Heim et al., 2000).



Θεωρίες δεσμού

 Οι ερευνητές της θεωρίας δεσμού έχουν προτείνει ότι οι

φροντιστές αρχικά λειτουργούν σαν εξωτερικοί ρυθμιστές στους

ρυθμούς και στο συναίσθημα του βρέφους, βελτιώνοντας

σταδιακά την ικανότητα του βρέφους για αυτορρύθμιση

(Grossmann & Grossmann, 1991; Hofer, 1995).

 Πολλές έρευνες βρίσκουν συνδέσεις ανάμεσα στην ποιότητα

φροντίδας & στην αυτορρύθμιση των παιδιών (Gunnar &

Donzella, 2002).



Ποιότητα γονεικότητας

Ο Carlson (2003) πρότεινε 3 διαστάσεις γονεικότητας που

λειτουργούν θετικά στην ανάπτυξη αυτορρύθμισης παιδιού.

 Μητρική ευαισθησία (=τον βαθμό που η μητέρα αναγνωρίζει και

ανταποκρίνεται στα επικοινωνιακά σήματα του παιδιού, παρέχει

ζεστασιά, ενίσχυση και είναι ανοιχτή στις ανάγκες και τα

συναισθήματα του παιδιού) (Ainsworh et al., 1978; Hirsh-Pasek &

Burchinal, 2006)

 Scaffolding (= προσφορά αναπτυξιακά κατάλληλων στρατηγικών

επίλυσης προβλημάτων)

 Mind-mindedness (=χρήση νοητικών όρων κατά την ομιλία με το

παιδί)



Ποιότητα γονεικότητας

 Παράλληλα σύμφωνα με την θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, οι

Grolnick and Farkas (2002), πρότειναν 3 διαστάσεις

διευκολυντικών περιβάλλοντων.

 Η πρώτη διάσταση είναι η αυτονομία (γονεικές συμπεριφορές που

υποστηρίζουν στόχους και επιλογές των παιδιών και την αίσθηση

της βούλησης), η δεύτερη διάσταση είναι η δομή και η τρίτη η

θετική ενασχόληση.



Ποιότητα γονεικότητας

 Σύμφωνα με την θεωρία κινήτρων, υπάρχουν 3 περιβαλλοντικοί

παράγοντες που διευκολύνουν την αυτορρύθμιση:

1. η υποστήριξη της αίσθησης της αυτονομίας,

2. η υποστήριξη της αίσθησης της επάρκειας και

3. η ενίσχυση της αίσθησης της σχετικότητας (Grolnick & Farkas,

2002). .



Ερευνητικά δεδομένα

 Έρευνες που εξετάζουν τις συνδέσεις ανάμεσα στην ευαισθησία

των γονέων και την αυτορρύθμιση προτείνουν πως τα μικρά

παιδιά που έχουν έναν ευαίσθητο φροντιστή έχουν πιο

ανεπτυγμένες δεξιότητες αυτορρύθμισης (Keller, 2008;

McElwain, Notoro & Herera, 2002).

 Ενώ παιδιά με ελεγκτικούς, έντονους και ασυνεπείς γονείς

παρουσιάζουν μικρότερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη

παρόρμηση και χαμηλότερη αυτορρύθμιση (Colman et al.,

2006; Gustafsson et al., 2012).



Ερευνητικά δεδομένα

 Παρομοίως, παιδιά που οι γονείς τους διατηρούν ένα διεγερτικό

περιβάλλον, ενθαρρύνουν την προσοχή σε συγκεκριμένα

αντικείμενα, παρέχουν θετική ανατροφοδότηση όταν τα παιδιά

είναι συγκεντρωμένα, αναμένουν στο να δώσουν βοήθεια, μέχρι

το παιδί πραγματικά να την χρειαστεί, τείνουν να έχουν πιο

ανεπτυγμένες γνωστικές δεξιότητες στην νηπιακή ηλικία (Carr

& Pike, 2012).



Ερευνητικά δεδομένα

 Οι Kogan και Carter (1995) μελέτησαν κατά πόσο η ανταπόκριση

της μητέρας βοηθάει την συναισθηματική ρύθμιση ενός

βρέφους, με τη συμμετοχή 29 μητέρων και των τεσσάρων μηνών

βρεφών τους στην έρευνα.

 Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι τα βρέφη των περισσότερο

συναισθηματικά διαθέσιμων μητέρων ήταν πιθανότερο να εκλάβουν

την επιστροφή της μητέρας τους στο κάλεσμά τους ως βοήθεια στη

ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Επομένως, ένα ευαίσθητο και

συνεπές γονικό περιβάλλον διευκολύνει την ικανότητα του

βρέφους να ελέγξει τα συναισθήματά του.



Ερευνητικά δεδομένα 

 Οι Grolnick, Kurowski, McMenamy, Rivkin και Bridges (1998)

εξέτασαν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς

προκειμένου να ρυθμίσουν την θλίψη των παιδιών τους.

 Εκατόν σαράντα (140) μητέρες με τα παιδιά τους έλαβαν μέρος σε

αυτήν την έρευνα. Οι μητέρες έμαθαν να χρησιμοποιούν

ενεργητικές και παθητικές στρατηγικές, όπως ενεργητικό παιχνίδι,

ανακατεύθυνση της προσοχής, εφησυχασμός, απλή

παρακολούθηση, εστίαση της προσοχής στο επιθυμητό αντικείμενο

και άλλες φυσιολογικές συμπεριφορές.



Ερευνητικά δεδομένα

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μητέρες που χρησιμοποίησαν

περισσότερο ενεργητικές στρατηγικές προκαλούσαν μεγαλύτερη

ανησυχία στα παιδιά τους. Το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι

αν οι γονείς δίνουν στα παιδιά τους περισσότερο χώρο για

αυτονομία, τα παιδιά είναι πιθανότερο να μπορέσουν να

ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους.



Ερευνητικά δεδομένα

 Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν συσχετίσει τη γονική υποστήριξη της

αυτονομίας σε αντιδιαστολή με το γονικό έλεγχο της συμπεριφοράς

των παιδιών, με την ανάπτυξη της ρύθμισης των συναισθημάτων των

παιδιών. Έτσι, σε έρευνες που περιελάμβαναν δίχρονα παιδιά,

βρέθηκε, ότι η αποτελεσματική ρύθμιση συναισθημάτων των

παιδιών συνδεόταν με τη θετική καθοδήγηση από την πλευρά της

μητέρας – μια έννοια πολύ κοντινή με την υποστήριξη της αυτονομίας

– και όχι με την ελεγκτική συμπεριφορά της μητέρας (Calkins, 1997;

Calkins & Johnson, 1998. οπ. αναφ στο Grolnick & Farkas, 2002).



Ερευνητικά δεδομένα

 Οι Grolnick et al. (1998) εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους

οι μητέρες βοηθούσαν τα παιδιά τους να ρυθμίσουν την ήπια λύπη

τους. Βρήκαν ότι οι μητέρες που αναλάμβαναν την ευθύνη να

ρυθμίσουν τη λύπη των παιδιών τους, ανεξάρτητα από ότι

απαιτούσαν τα επίπεδα λύπης που παρουσίαζαν τα παιδιά,

υπονόμευαν τις ικανότητες των παιδιών να ρυθμίσουν τη λύπη

τους τα ίδια.



Ερευνητικά δεδομένα

 Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και σε έρευνες όπου το

συναίσθημα που έπρεπε να ρυθμιστεί ήταν ο φόβος. Οι Nachmias

et al. (1996, οπ. αναφ στο Grolnick & Farkas, 2002) βρήκαν ότι οι

μητέρες που επέβαλαν στα παιδιά τους να εστιάσουν την

προσοχή τους σε ένα καινούριο συμβάν, προκειμένου να

ξεπεράσουν το φόβο, είχαν παιδιά που παρουσίαζαν λιγότερο

αποτελεσματική ρύθμιση του συναισθήματος του φόβου.



Ερευνητικά δεδομένα

 Σύμφωνα με τους Kochanska & Aksan (1995), οι γονείς, που

συντονίζουν τη συμπεριφορά τους με τις ενέργειες του παιδιού,

όπως επίσης και οι γονείς που συμπεριφέρονται με τρόπο που

δείχνει θέρμη και αποδοχή απέναντι στο παιδί τους, μπορεί να

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συναισθηματικής αλληλεπίδρασης,

μέσα στο οποίο το παιδί αισθάνεται άνετα και το οποίο προωθεί

την εσωτερίκευση και μ’ αυτό τον τρόπο την αυτορρύθμιση.



Ερευνητικά δεδομένα

 Στην έρευνα τους οι Bernier et al. (2010) μελετούν τις συνδέσεις

ανάμεσα στην ποιότητα της πρώιμης αλληλεπίδρασης μητέρας-

βρέφους και την επακόλουθη ανάπτυξη εκτελεστικών

δεξιοτήτων.

 Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 80 δυάδες μητέρων και

βρεφών ηλικίας 12-13 μηνών. Πραγματοποιήθηκαν 3 επισκέψεις

κατ’ οίκον και 1 στο εργαστήριο.

 Η ποιότητα αλληλεπίδρασης μετρήθηκε με βάση τα

χαρακτηριστικά του Carlson (2003) και με το ερωτηματολόγιο

Maternal Behavior Q-Short (MBQS).



Ερευνητικά δεδομένα

 Η αξιολόγηση των εκτελεστικών δεξιοτήτων των βρεφών

πραγματοποιήθηκε στους 18 και στους 24 μήνες της ζωής τους με

χορήγηση κλιμάκων του Bayley test και με δραστηριότητες που

αξιολογούσαν την εργαζόμενη μνήμη, τον έλεγχο αναστολής και την

προσοχή.

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά

γονεικότητας συσχετίστηκαν θετικά με την ανάπτυξη των

εκτελεστικών δεξιοτήτων των παιδιών, με την αυτονομία να

είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας.



Ερευνητικά δεδομένα

 Στην έρευνα τους οι Widstrom et al. (2011) αναλύουν την συμπεριφορική

αλληλουχία του βρέφους, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την γέννηση και

ολοκληρώνεται με την αρπαγή της θηλής, το πιπίλισμα και τον ύπνο. Στην

έρευνα αυτή 28 νεογνά βιντεοσκοπήθηκαν αμέσως μετά την γέννησή τους.

 Με βάση τα αποτελέσματα, δημιουργείται η υπόθεση πως όταν δίνεται στο

βρέφος η επιλογή του να περάσει «ειρηνικά» από τις 9 συμπεριφορικές

φάσεις – κλάμα γέννας, χαλάρωση, ξύπνημα, δραστηριοποίηση, σύρσιμο,

ανάπαυλα, οικειότητα, πιπίλισμα και ύπνο- καθώς είναι σε σωματική

επαφή με την μητέρα του (δέρμα με δέρμα), αυτό έχει ως αποτέλεσμα

την πρώιμη επιθυμητή αυτορρύθμιση.



Ερευνητικά δεδομένα

 Η έρευνα της Chu (2014), έφερε τα αντίθετα από τα αναμενόμενα

αποτελέσματα της ερευνήτριας σχετικά με την σχέση της

συγκοίμισης γονέων-βρεφών και της αυτορρύθμισης στην

βρεφική ηλικία.

 Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η συγκοίμιση στα πρώτα χρόνια, έχει

διαπιστωθεί πως επηρεάζει θετικά την σωματική και νοητική

ανάπτυξη, καθώς και την σχέση γονέα-παιδιού και έχει θετική

επιρροή στην ανάπτυξη αυτορρύθμισης.



Ερευνητικά δεδομένα 

 Στην έρευνα αναλύθηκαν δεδομένα από το Early Childhood

Longitual-Birth Cohort (ECLS-B) και το δείγμα περιελάμβανε 1130

υποθέσεις με παιδιά 2 και 3 ετών.

 Τα αποτελέσματα πρότειναν πως η θέση ύπνου δεν ήταν

σημαντικός παράγοντας για τον κοινωνικο-συναισθηματικό

έλεγχο των παιδιών.

 Τα παιδιά που κοιμόντουσαν μόνα είχα υψηλότερη

αυτορρύθμιση από τα παιδιά που βρισκόντουσαν σε συγκοίμιση

με τους γονείς τους.



Συμπερασματικά

 Ολοκληρώνοντας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν

σημαντικές αποδείξεις, ότι η συναισθηματική αυτορρύθμιση των

παιδιών διευκολύνεται από τις γονικές τακτικές που περιλαμβάνουν

θετική διαπροσωπική γονική εμπλοκή και ανταποκριτικότητα, όπως

επίσης και από γονικές πρακτικές που ανέχονται και υποστηρίζουν

την έκφραση των συναισθημάτων και επιτρέπουν στο παιδί να έχει

ευκαιρίες να ρυθμίσει αυτόνομα τα συναισθήματά του.



Συμπερασματικά

 Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν σημαντικά ότι

η αυτορρυθμιστική ικανότητα των παιδιών προωθείται από γονείς

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών τους.

 Ωστόσο, οι παραπάνω έρευνες δείχνουν την πολυπλοκότητα της

ανάπτυξης της αυτορρυθμιστικής ικανότητας στα παιδιά. Οι

γονεικές πρακτικές είναι σημαντικές αλλά πολλοί επιπλέον

παράγοντες (ιδιοσυγκρασία, λοιποί περιβαλλοντικοί

παράγοντες) θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αντίστοιχες έρευνες.



Συμπερασματικά

 Θα ήταν επίσης σημαντικό να διερευνηθεί σε μελλοντική έρευνα,

το κατά πόσο παρεμβάσεις κατευθυνόμενες προς την σχέση μητέρα

βρέφους, θα μπορούσαν να κατευνάσουν τα αρνητικά

συναισθήματα των βρεφών, να ενισχύσουν τα θετικά και συνεπώς

να αναπτύξουν την ικανότητα αυτορρύθμισης, παρέχοντας στα

βρέφη μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά αποτελέσματα.



Συμπερασματικά

 Σε μελλοντική έρευνα, από την πλευρά του παιδιού θα ήταν

σημαντικό να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες σχετικά με την

σύνδεση του ταπεραμέντου, της αυτορρυθμιστικής ανάπτυξης και

της αλληλεπίδρασης γονέα παιδιού. Από την πλευρά των γονέων,

θα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο η γονεική ανταποκριτικότητα

για πχ. οι προσωπικοί γονεικοί παράγοντες που μπορούν να

ενδυναμώσουν την αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού.

 Επιπλέον, η έρευνα της αυτορρύθμισης, θα ήταν σημαντικό να

περιοριστεί σε συγκεκριμένες αυτορρυθμιστικές ικανότητες.



Συμπερασματικά

 Η μελλοντική έρευνα, θα μπορούσε να βοηθήσει του γονείς να

έχουν μια καλύτερη κατανόηση της αυτορρυθμιστικής ανάπτυξης

των παιδιών και πιθανά να μπορούν να λάβουν περαιτέρω

πρακτικές για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτούν υψηλά

επίπεδα αυτορρύθμισης.


