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However, the fact that only HA infants 

produced negative vocalizations during these 

conditions suggests that lack of affect 

attunement plays a role in infants’ 

responsiveness. These findings support those 

of Legerstee and Varghese (2001). In that 

study, 2- to 3-month-old infants of HA and LA 

mothers engaged in a live interaction with 

their mothers over TV monitors and also 

viewed a replay of their mothers’ interaction 

from the preceding week (yoked condition). 

The order of the conditions was 

counterbalanced. Infants in both groups 

discriminated between the two conditions 

because they reduced the amount of time they 

gazed at their mother from natural to replay. 

However, the finding that only infants of HA 

mothers reduced their positive affect suggests 

Ωστόσο, το γεγονός ότι μόνο τα ΥΕ βρέφη παρήγαγαν 

αρνητικές φωνήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των συνθηκών, 

υποδηλώνει πως η έλλειψη συναισθηματικής εναρμόνισης 

παίζει ένα ρόλο στη βρεφική αποκρισιμότητα. Τα ευρήματα 

αυτά υποστηρίζουν εκείνα των Legerstee και Varghese (2001). 

Στην παραπάνω μελέτη, βρέφη ηλικίας 2 και 3 μηνών, με 

μητέρες ΥΕ και ΧΕ, ήρθαν σε αλληλεπίδραση με τις μητέρες 

τους, ενώ τους κατέγραφαν κάμερες, και είδαν επίσης σε 

επανάληψη μια αλληλεπίδραση με την μητέρας τους από την 

προηγούμενη εβδομάδα (επιτηδευμένη συνθήκη). Η σειρά 

των συνθηκών αντιστράφηκε. Τα βρέφη και στις δύο ομάδες 

αντιλήφθηκαν τη διαφορά μεταξύ των δυο συνθηκών, καθώς 

μείωσαν τη διάρκεια του χρόνου που κοίταζαν τη μητέρα τους, 

από τη φυσική συνθήκη, στην επανάληψη (replay). Ωστόσο, η 

διαπίστωση ότι μόνο τα βρέφη των ΥΕ μητέρων μείωσαν το 

θετικό συναίσθημα τους, δείχνει ότι ενώ και οι δύο ομάδες 

αντέδρασαν στην αλλαγή συνάφειας, τα βρέφη των ΥΕ 

μητέρων αντέδρασαν στην έλλειψη συναισθηματικού 
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that whereas both groups reacted to a change 

in contingencies, infants of HA mothers 

reacted to a lack of affect sharing by reducing 

their own affective behaviors. These findings 

confirm that infants of affectively attuned 

mothers perceive the yoked interaction as a 

violation of affective sharing present in dyadic 

communication rather than as a function of a 

general lack of activity or contingency. 

One could make a case that because of 

the high rate of maternal behaviors during the 

first 3 months of life, the yoked conditions may 

include a high amount of contingent rather 

than random responses of the mothers. If this 

were true, then there should be no differential 

responsiveness as a function of condition or 

group. However, our findings show that HA 

infants responded differently to the three 

conditions, whereas LA infants did not. Thus, 

the finding that LA infants did not differentiate 

between the natural and yoked conditions 

supports the suggestion by Field (1992) that LA 

μοιράσματος, μειώνοντας τις δικές τους συναισθηματικές 

συμπεριφορές. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα 

βρέφη συναισθηματικά εναρμονισμένων μητέρων, 

αντιλαμβάνονται την επιτηδευμένη αλληλεπίδραση ως μια 

παραβίαση του συναισθηματικού μοιράσματος, το οποίο είναι 

παρόν στην δυαδική επικοινωνία, και όχι ως λειτουργία μιας 

γενικής έλλειψης δραστηριότητας ή συνάφειας. 

 

 

         Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι λόγω του 

υψηλού ποσοστού της μητρικής συμπεριφοράς κατά τους 

πρώτους 3 μήνες της ζωής, η επιτηδευμένη συνθήκη ενδέχεται 

να περιλαμβάνει ένα υψηλό ποσό συνάφειας, παρά τυχαίες 

αντιδράσεις/αποκρίσεις από τις μητέρες. Αν αυτό ήταν 

αλήθεια, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρξει καμία διαφορική 

απόκρισης ως λειτουργία της συνθήκης ή της ομάδας. Ωστόσο, 

τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα βρέφη ΥΕ αποκρίνονταν 

διαφορετικά στις τρεις συνθήκες, ενώ τα ΧΕ βρέφη όχι. Έτσι, η 

διαπίστωση ότι τα ΧΕ βρέφη δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ 

της φυσικής και της επιτηδευμένης συνθήκης, υποστηρίζει την 

πρόταση Field (1992) ότι οι μητέρες ΧΕ παράγουν χαμηλή  

συναισθηματική εναρμόνιση και αποκρισιμότητα και κατά 



 
 

mothers produce low affect attunement and 

responsiveness, and, consequently, their 

natural interactions are similar to their yoked 

interactions. 

To summarize, the results of the present 

study show that infants who experience highly 

attuned interactions with their mothers gazed, 

smiled, and vocalized positively more in 

natural conditions as opposed to imitative and 

yoked conditions. In contrast, infants who 

experience less attuned interactions with their 

mothers did not differentiate between 

maternal behaviors in the natural, imitative, 

and yoked conditions. Thus, maternal affect 

attunement, as defined in this research, 

imposes a significant difference on infants’ 

social competencies. The results support the 

theoretical and empirical writings of those 

who have made a case for the importance of 

affect sharing as a mechanism that connects 

infants with the social world (e.g., Fogel, 1993; 

Izard, 1978; Legerstee, 2005; Reddy et al., 

συνέπεια, οι φυσικές τους αλληλεπιδράσεις είναι παρόμοιες 

με τις επιτηδευμένες τους αλληλεπιδράσεις. 

 

            Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

έδειξαν ότι τα βρέφη που βιώνουν υψηλής εναρμόνισης 

αλληλεπιδράσεις με τις μητέρες τους κοιτούν, χαμογελούν και 

φωνηκοποιούν θετικά περισσότερο, κατά τη διάρκεια της 

φυσικής συνθήκης σε αντίθεση με τη μιμητική και την 

επιτηδευμένη συνθήκη. Σε αντίθεση, τα βρέφη που βιώνουν 

λιγότερο εναρμονισμένες αλληλεπιδράσεις με τις μητέρες 

τους, δεν διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των μητρικών 

συμπεριφορών στη φυσική, τη μιμητική και την επιτηδευμένη 

συνθήκη. Έτσι, η μητρική συναισθηματική εναρμόνιση, όπως 

ορίζεται στην παρούσα έρευνα, επιβάλλει μια σημαντική 

διαφορά στην θεμελίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

βρεφών. Τα αποτελέσματα, υποστηρίζουν την θεωρητική και 

εμπειρική βιβλιογραφία όσων έχουν υποστηρίξει τη σημασία 

του συναισθηματικού μοιράσματος ως μηχανισμού που 

συνδέει τα βρέφη με τον κοινωνικό κόσμο (e.g., Fogel, 1993; 

Izard, 1978; Legerstee, 2005; Reddy et al., 1997; Stem, 1985; 

Trevarthen, 1992; Tronick, 1989). Όπως τόσο έντονα 

υποστηρίχθηκε από τον Stem (1985), η συναισθηματική 



 
 

1997; Stem, 1985; Trevarthen, 1992; Tronick, 

1989). As so profoundly argued by Stem 

(1985), affect attunement, the ability to know 

what the other person is experiencing 

subjectively, underlies not only empathic 

understanding but also is the basis for early 

communication and, most importantly, 

provides a way for mutual appreciation of the 

other’s mental state. 

Emotion states signal information about 

people’s mental life and may be indicative of 

or directive for infants’ own behavior. 

Consequently, social partners who provide 

more information about their own internal 

states are more likely to be reciprocated. For 

example, studies in which the effect of 

maternal responsiveness on infants’ 

development was investigated (Bomstein & 

Tamis- LeMonda, 1989; Brazelton, Koslowski, 

& Main, 1974; Landry et al., 1998; Legerstee, 

Varghese, & van Beek, 2002; Stem, 1985) have 

shown that mothers who are more sensitively 

εναρμόνιση, η ικανότητα να γνωρίζει κάποιος τι βιώνει ο άλλος 

υποκειμενικά, αποτελεί το θεμέλιο όχι μόνο της  συμπονετικής 

κατανόησης, αλλά αποτελεί επίσης και τη βάση της πρώιμης 

επικοινωνίας και ιδιαίτερα, παρέχει τον τρόπο για την 

αμοιβαία εκτίμηση της διανοητικής κατάστασης του άλλου. 

 

 

 

 

Η κατάσταση των συναισθημάτων δίνει πληροφορίες 

σχετικά με την ψυχική ζωή των ανθρώπων και μπορεί να είναι 

ενδεικτική της βρεφικής συμπεριφοράς ή να κατευθύνει την 

ίδια τη βρεφική συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, οι κοινωνικοί 

σύντροφοι, οι οποίοι παρέχουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις δικές τους εσωτερικές καταστάσεις, είναι πιο 

πιθανό να βιώσουν αμοιβαία συναισθήματα από τους άλλους. 

Για παράδειγμα, μελέτες στις οποίες ερευνήθηκε η επίδραση 

της μητρικής αποκρισιμότητας στην ανάπτυξη του βρέφους, 

(Bomstein & Tamis-LeMonda, 1989; Brazelton, Koslowski, & 

Main, 1974; Landry et al., 1998; Legerstee, Varghese, & van 

Beek, 2002; Stem, 1985) απέδειξαν πως οι μητέρες που είναι 

πιο ευαίσθητα αποκρινόμενες στα σήματα των βρεφών τους, 



 
 

responsive to infants’ signals influence infants’ 

social and cognitive competencies. 

As Trevarthen (1992) suggested, 

children’s feelings have particular 

characteristics that facilitate participation with 

a social partner’s feelings in specific ways. In 

this light, it is not surprising that emotions 

shared between communicative partners 

generate sympathy and comfort, whereas the 

lack of emotional sharing and coregulation can 

have profoundly devastating effects on the 

child’s well-being (see, e.g., Field, 1984; Field 

et al., 1988; Fogel, 1993; Kogan & Carter, 1996; 

Rogers & Pennington, 1991). This “emotional 

confluence” (Trevarthen, 1992) may represent 

the key ingredients for recognizing the other as 

“like me” and sensitize infants to others’ 

emotional and behavioral acts that are 

contingent to their own. 

To conclude, the results of the present 

study provide evidence for the importance of 

affect sharing during early mother-infant 

επηρεάζουν τις κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες των 

βρεφών τους. 

Όπως πρότεινε ο Trevarthen (1992), τα συναισθήματα 

των παιδιών φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία 

διευκολύνουν, με συγκεκριμένους τρόπους, τη συμμετοχή στα 

συναισθήματα του κοινωνικού συντρόφου.  Υπό αυτό το 

πρίσμα, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα συναισθήματα 

που μοιράζονται μεταξύ των επικοινωνιακών συντρόφων, 

δημιουργούν συναισθήματα συμπάθειας και παρηγοριάς, ενώ 

η έλλειψη συναισθηματικού μοιράσματος και συρρύθμισης, 

μπορούν να έχουν βαθιά καταστροφικές συνέπειες για την 

ευημερία του παιδιού (see, e.g., Field, 1984; Field et al., 1988; 

Fogel, 1993; Kogan & Carter, 1996; Rogers & Pennington, 

1991). Αυτή η «συναισθηματική συμβολή» (Trevarthen, 1992) 

μπορεί να αντιπροσωπεύει το βασικό συστατικό για την 

αναγνώριση του άλλου ως «σαν κι εμένα» και να 

ευαισθητοποιεί τα βρέφη στις συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές ενέργειες των άλλων που βρίσκονται σε 

εξάρτηση με τις δικές του. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη σημασία του 

συναισθηματικού μοιράσματος κατά τη διάρκεια της αρχικής 



 
 

interactions in addition to contingent 

responding and imitation for the development 

of social understanding in infants. During 

affective interactions, infants recognize the 

social partner as being “with me'’ rather than 

“just like me” or “nearly, but clearly not like 

me.” Merely matching or contingent 

responding to the infant’s behavior and 

expressions seems not to serve 

communicative purposes. Affective 

interactions are comparable to musical duets 

in which, 

the two performers seek harmony 

and counterpoint on one beat to 

create together a melody that 

becomes a coherent and satisfying 

narrative of feelings in a time 

structure that they share completely. 

In a good performance by two or 

more musicians each partakes of, or 

identifies with, the expression of the 

whole piece, the ensemble. 

(Trevarthen, 1992, as cited in 

αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους, επιπρόσθετα με την 

συνάφεια στην απόκριση και τη μίμηση για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής αντίληψης στα βρέφη. Κατά τη διάρκεια των 

συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων, τα βρέφη αναγνωρίζουν 

τον κοινωνικό σύντροφο ως '' με εμένα'' αντί ''σαν εμένα'' ή 

''σχεδόν, αλλά σαφώς όχι σαν εμένα’’. Το απλό συνταίριασμα 

ή η συναφής απόκριση στη συμπεριφορά και τις εκφράσεις 

του βρέφους δεν φαίνεται να εξυπηρετούν επικοινωνιακούς 

σκοπούς. Οι συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις είναι 

συγκρίσιμες με τα μουσικά ντουέτα στα οποία, 

 

 

οι δυο εκτελεστές/ μουσικοί αναζητούν αρμονία και 

αντίστιξη σε ένα ρυθμό για να δημιουργήσουν μαζί 

μια μελωδία που θα μετατραπεί σε μια συνεκτική και 

ικανοποιητική αφήγηση των συναισθημάτων μέσα 

σε μια χρονική δομή που μοιράζονται πλήρως. Σε μια 

καλή μουσική παράσταση, από δύο ή περισσότερους 

μουσικούς, ο καθένας συμμετέχει ή ταυτίζεται, με 

την έκφραση ολόκληρου του μουσικού κομματιού, 

το '''ensemble''. (Trevarthen, 1992, as cited in 

Bomstein & Tamis-LeMonda, 2001, p. 275) 



 
 

Bomstein & Tamis-LeMonda, 2001, 

p. 275) 

More research and detailed theoretical 

models are needed to explain the importance 

of affect sharing and its role in early 

intersubjectivity. 

 

 

       Χρειάζονται περισσότερη έρευνα και λεπτομερή 

θεωρητικά μοντέλα για να εξηγηθεί η σημασία του 

συναισθηματικού μοιράσματος και ο ρόλος του στην ανάπτυξη 

της πρώιμης διυποκειμενικότητας. 

 

 

 

 

 

 


