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ASMENINIS BENDRAVIW-AS KŪDIKYSTI::JE

l. Čepėnaitė - U�girienė
Paskutiniu metu JAV psichologai vis daugiau do
misi vaiky ankstyvu socialiniu vystymusi. Ne tik
kCldikių gebėjimai reikalingi bendravimui su kitais,
bet ir suaugusių bendravimo su kCtdikiaia ypatybės
susilaukė intensyvilj tyrimų ir davė nauj� bendro.;..
vimo vyksmo supratim�. Domesys bendravimu· iš
plaukia iš esminit.Į pa�iur-ų į �mogirtk� bCltj. Britų
filosofas D. Makmurėjus savo knygoje 11Persons
in Relation" (11Bendraujantys asmenys") [ 25] asme
nini santykį laiko centrine �mogiškos egzistencijos
ir vystymosi ašimi. Todėl aiškinimasis dėl bendra
vimo teikiamos patirties jgyja didesnę reikšmę anks·vojo. vystymosi diskusijose. Taeiau susidomėjimas
kCtdikiy bendravimo patirtimi ne tik iškelia daug
naujy klausimlJ, bet taip pat reikalauja tinkamos
metodikos, kad būty galima j juos atsakyti. Čia
mėginsiu paliesti kelet� svarbesnilJ temy, iškylan
eiy �velgiant j bendravim� asmenini1.4 santykiy po
�iūriu ir nurodyti kelet� kryp�iy tolimesniam darbui.

Kintanti

pa�iūra

j ankstyv�jj vystynuisi

Pati socialinio bendravimo tema, t. y. socialiniy
ryšių tarp vaikų ir juos auginaneių suaugusiųjų,
da�niausiai tėvlJ, prad�ia ir raida rodo, kad bend
ravimo supratimui reikia �inoti tiek tėvų Įtak� vai
kams, tiek vaikl.j jtak� tėvams. Taeiau dar visai
neseniai toks abipusiškas po�iūris neatsispindėjo
vykdomuose tyrimuose. Net tokie didelio . masto dar
bai, kaip antai tyrimai, aprašyU knygc;>je 11Patterns
of Child Rearing" (11Vaikų a uginimo stiliai") [36]

79

vertino motino,; pažiūrtJ ir jos vaiko auginimo prak
tikos poveikj vaiko asmenybei visai neatsižvelgiant
j pa�io vaiko ypatybes. Buvo priimta tėVl.J elgesj
skirstyti pagal tokias dimensijas kaip draugiškumo
priešiškumo ar autonomijos-kontrol�s. nekreipiant
dėmesio j vaiko jnaš� tokio elgesio susidarymui.
Tevt,t elgesio stilius buvo laikomas tėvlJ charakte
rio savybe.
PančlSiai žiūrėta ir j vaiko asmenybės ypatybes.
Vaiko agresyvumas ar prieraiSumas buvo laikomi
vaiko charakterio savybėmis, nebūtinai prigimtomis,
bet pastoviomis vaiko elgesio ypatybėmis. Socia
lizuotas po�iuris j tėv1.i1-vaiky santykius skatino
vienpusišk� tėvų su vaikais bendravimo supratimq;
buvo teigiama, kad savo meile ir pabaudimais tevai
formuoja vaiko "'.isuomenei priimtiną elgesj, o vai
kas lengviau ar sunkiau paklusta tėVLĮ auklėjimui
pagal savo jgimtus asmenybės bruožus. Tevai ir
vaikas buvo suvokiami kaip du atskiri vienetai, san
tykiaujantys veiksmo-atoveiksmio būdu, kuris lei
džia jų poveikj vienas kitam nustatyti pagal prie
žastingumo dėsnius.
Dėl negalėjimo rasti tvirto ryšio tarp tevų auklė
jimo stiliaus ir vaiko asmenybės, taip pat ir paste
bėto tevų auklėjimo stiliaus nevienodumo atskirų
vaiky atžvilgiu, buvo atkreiptas dėmesys j vaiko
vaidmenj. tėVLĮ santykiuose su vaikais [ 4, 31, 56] .
Jtaka tokių faktori1.4 kaip vaiko lytis, išvaizda ir
reagavim'°s j tevLJ nurodymus buvo pastebėti pir
miausia. Atsirado siCllymli tirti vaiko poveikj tevų
auklėjimo stiliui [ pvz., 5, 23] . Šis posūkis j abi
pusišk9 tėVL,! santykiLĮ su vaikais suvokim� buvo
taip pat skatinamas besikaupian�i'-.! duomenli apie
voiko sugebėj imus pažinti, pajusti,reaguoti ir aktyviai
paveikti savo aplinką nuo ankstyviausiy kūdikystės
dienų [ 42]. Ta�iau tėvų ir vaikų santykiai vis tiek
buvo suvokiami kaip dviejų atskirt.Į bCltybių vienos
j kit� poveikiai laiko tėkmėje, nors tėvų auklėjimo
jtakos tyrimai ir buvo pavadinti 11tevy bendravimo
su vaikais tyrimais".
Paskutiniame dešimtmetyje motiny bendravimo su
kūdikiais stebėjimai parodė, kad motinos i r kūdikio
·
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santyki LJ raida yra sąlygojama ne tik jLJ individua
litJ savybiLĮ, bet ir jų tarpusavio bendravimo ypa-
lumų, kurie atsiranda jiems bendraujant [33]. Uu
vo pradėta ieškoti naujo
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Kūdikio bendravimo su tėvais tyrimai. I< okie
duomenys vertė keisti kC1dikio bendravimo su tė
vais suvokimą? Svarbiausia labai detalūs motin'c!
su kndikiais bendravimo stebėjimai en face, arba
veidas-j-veidą susitikimuose ir šiaip �aidimo metu.
T1;:dp pat prisidėjo ir jvairūs kūdikil.J gebėjimų ty
rimai, rodantys, kad net ir visai mažas kūdikis pa
j ėgt LJ būti tikras bendravimo dalyvis. Teigimas, kad
ir maži kūdikiai skirtingai reaguoja j žmones ir j
negyvqj"l aplink�, leid�ia manyti, jog kūdikiai turi
socialinio potraukio pradmenis ar bent užuomazgą
sugebėjimo komunikuoti [ 3, 6, 4.3 ]. Komunikacija
dažnai yra- laikoma asmeninio santykio šerdim ir
kūdikiy pilnaver�io bendravimo jrodyrdu.
Kad motinos ir kūdikio bendravimas yra abipu
si�kai reguliuojamas tarpasmeninis pasikeitimas,
rodo kai kurie tokio bendravimo bruožai. Visų pir
ma tvarkingas abiejl.J pagal eil� jsitraukimas j bend
ravim� taip, kad vienam veiksmui pasibaigus, pra
sideda kitas, o jam sustojus, vėl pradeda pirmasis,
buvo pastebėtas daugelio tyrinėtojų [ 3, 19, 37,
44J. Ar tai butų jausminės išraiškos, ar �iauSkėji
mai, ar motoriniai judesiai, jie paprastai vyksta
gerai reguliuotu ritmu, dalyviams sklandžiai kei�ian
tis veikėjo ir stebėtojo va idmenimis. Nors būna vie 
nalaikių veiksmų, ypa� vokaliniuose pasikeitimuose
[ 41], bet dažniausias bendravimas - tai vienas ki
tą papildantis atsiliepimas, laikantis eilės ir tvarkos.
Abu dalyviai tiek kūnu, tiek žvilgsniu reguliuoja
bendravimo eig�.
·

·
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Antra, akivaizdu, kad motinos ir kūdikio veiksmai
yra abiem prasmingi, suprantami. Ne tik motina lai
ko jausmines iJ:;raiJ:;kas, judesius ir vokalizacijas
prasmingomis ir parodan�iomis vaiko būs ėn�, bet
ir kudikis, atrodo, prasmingai reaguoja j motinos
panašhis ve iksmus: Gal dramatiškiausiai tai buvo
par odyta tyrimuose, kuriu ose motinos buvo papra
šytos dalj laiko bendrauti ne jprastai, bet žiūrėti
j kndikj nekei�iant veido išraiškos ir neats iliepiant
j vaiko bandymus jtraukti m otin� j s ocialinj be ndra
vim �. Paaiškėj o, kad net 2 mėn. kūdikiai iš karto
n ustemba, suaktyvina savo pastangas motinai i!�ju
dinti, o jei nepavyksta, nusime ne, nusisuka nuo
motin os, ir tik retker6ais posi�iurėdami seka, ar
ji dar vis te n pat sėdi sustingusiu ir neišraiškingu
veidu [ 16, 4 6 J. Jeigu motina ir nelieka pasyvi, o
tik judesio l lėti ir bėjeusmiai, taip, kaip elgiasi
depr esijos apimtas �mogus, kūdikio nuotaika taip
pat pasikei�ia, veido išraiška pasidar o liūdna, ir
bendravimo e iga suyra [ 10]„ Mes savo tyrimais
jrodėme, kad bendravimo eiga irgi skiriasi, jeigu
kūdikiui tenka bendrauti ne su savo motina, bet
su nepažjstama m oterimi [ 11 ] . Tai rodo, kad kū
dikis aktyviai dalyvauja bendravime, prasmingai
atsiliepdamas j savo partnerio vėiksmus, nur�taikq
ir draugiškum�.
Detali bendravimo eigos analizė taip pat par odė,
kad jvairių veiksmų prad�ios, galo ir trukmės tiki
mybė yra s�lygojama einamljjŲ arba ankstesnių
bendravimo partnerio veiksmų. R e alu manyti, kad
veiksmLJ trukmė ir· ritmes s udaro labai svarbLJ bend
ravimo struktūros pagrind4, nes ir ma!li kūdikiai
gerai jau�if laiko trukm� [38, 40].
Ar Sie kūdikio ir motin" o s bendravimo po�ymiai
leid�ia teigti, kad tarp jų vyksta tam tikro pobūd�io
komunikacija? Atsakymas j šj klaus im� i� dalies
priklauso nuo to, k aip k omunikacija suprantama ir
kaip aiškinamas sklandaus bendravimo reguliavi
mas [ 24J. Nors. komun ikacija parkastai apibrė�ia
ma plal!iau .negu informa cijos pasikeitimas kalbiniu
bCidu, yra dvejojama, ar kCldikiai galė tLJ suge bėti
komunikuoti su kitu asmeniu, nes jie ribotai s uvo·
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kitus, me nk ai s kiria savo vei ksmLJ tiks
n a udoj a mlj pri e m onilj j am pa sie kti. T odėl
kar t a i s t e i giama, kad tėvy su kCld ik i ai s b e ndra vi
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kad k o mu n ik a c ij ai mini mali a i r eikia
dalintis su ki tu, k okio n or s abi 
pusiai ap�iuopiamo turin io ir k okil.J n or s pri e m oniL,J
tuo turi niu pasidalinti. Tiek turi gebėti abi b e n drau
janči os pusės� Taip suprant ant k o mu nikacij� , m a n
atr od o, k a d k ūdiki ai gali d alyvauti k o m u nikacijos
vyksme. Jie siekia dalintis savo pojCH�iais ir j aus
mais, pakankamai išskiria kit� žmogL,J kai p ti nkam�
tokio pasidalinimo objekt�, ir t uri veido išraiškų b ei
k ūn o j udesi"L,J savo jausmams bei būsenai išreikšti.
Tiesa, tos išraiškos priemonės yra arba bi ol oginė s
prigimties, arba individuali6s; t rūksta bendrai priim
tt,1. sutartinil;t iSraiSkos būd1.4 , bendro gestų arba
kalbinio k od o. T ač iau balso tonas, veido išraiška,
judeSitJ tempas s udaro tuos ab iem pusėms supranta
mus pradmenis, kuriais remiantis k o munik a cija gali
plėtotis toliau.
-Be ·abej o, ankstyvoji komunikacija yra labai ri
bota. T ačiau jeigu pripa�jsteme, kad ji jmanoma,
tai leid�ia manyti, kad ankstyvasis ikikalbinis bend
ravimas sudaro pagrinde; pilnavertės komunikacijos
formavimuisi [11, 20 ]. Patirtis, kyla nti i!& a nkstyvojo
bendravimo ir komunikacijos su atsiliepianr:iu, be
sidoinin�iu . asmeniu, gali duoti pama tinj komunikaci
jos suv okim�, kuris leid�ia ilgainiui jvaldyti tiksles
nes komunikacijos priemones ir veiksmingesnius
M a n atrodo,

s i e kim o

kuo

n or s
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bendravimo būdus [ 49]. Ši galimybė ir skatino šiuo
ankstyvu bendravimu domėtis.
Bendravimo sutrikimai. Ankstyvojo bendravimo
abipusiškumct, taip pat rodo jo kitimai, kai vienas
iš dalyviy dėl kokit� nors prie�aseiy skirtingai jsi traukia j bendr� veikl�. Jau buvo minėti tyrimų me
tu sukelti bendravimo poky�iai, motinai nustojus
atsiliepti j savo kūdikio jausmines išraiškas. Pana
SC1s poky�iai įvyksta .natūraliai, kai motina apimta
depresijos po gimdymo arba dėl bendro asmenybės
sutrikimo. Bendravimo pobūdis taip pat skiriasi, kai
kndikis dėl jgimtLJ trūkumy negaH pilnai jsitraukli j
bendravimq. Daugiausia buvo tyrinėtas bendravimas
·su prieš laikq gimusiais kūdikiais, , nes šie ne tik
sunkiau valdo savo veiksmus, bet ir ilgesnj laik�
būna ligoninėje, taigi tuo metu reeiau bendrauja su
saviškiais. Taeiau ir kitaip pa�eistt.A kūdikių (pvz.,
su veido, regėjimo defektais) bendravimas skiriasi
nuo jprastinio [ 4 5].
Gerokai prieš laikq gim� kūdikiai ilgai nepasive.,..
ja laiku gimusių, ypae kalbos ir socialiniu išsivys
tymu [17]. Todėl jdomu, kad jų ankstyvasis bend
ravimas su motina taip pat skiriasi. Antai JAV bu
vo palyginta prieš laik� gimush-1 kūdikių grupė su
laiku gimusiais ir po laiko gimusiais kūdikiais, kai
jiems buvo 3 mėf'l. nuo numatytos gimimo dienos
[12]. Bendraudami su motina, prieš lai'k� gimusieji
ma�iau žiurėjo j j� ir reeiau suderindavo savo
�vilgsnj su jos �vilgsniu; galima sakyti, kad jie ne
taip tikslingai žvilgsniu reguliavo bendravimq, o jų
motinos veikė dažniau ir jkyriau. Galima spėti, kad
jos stengėsi patraukti savo kūdikiLJ dėmesj ir prie
jlj prisiderinti, bet jų paeių per gyva veikla kaip
tik vertė vaikus dažniau nusisukti ir atsikvėpti nuo
stimuliacijos antplūd�io. Tik kai šios motinos buvo
pap rašytos pamėgdžioti savo kudikio veiksmus, jos
pristabdė save, atspindėjo kūdikio jau reiškiam�
bt1sen� ir tada jLJ bendravimas priartėjo prie bend
ravimo molinLĮ su laiku gimusiais kC1dikiais. Ir kiti
stebėjimai parodė, kad prieS laik� gimusių vaikų
motinos ma�iau jautrios, o jtJ klldikiai rocto mažiau
dėmesio, susiderit1irno ir i1·1iciatyvos bendravimo

metu [ 22, 57]. Atrodo, kad organizmo nesubrendi-
mas iš pradžių neleid�ia kūdikiui tinkamai valdyti
savo veiksmi,_�. sutelkti dėmesj, o tai daro motinai
kC1dikio veiksmus sunkiau suprantamus, jos stengia
si su kūdikiu bendrauti, bet nerasdamos supranta
mo atsako, perkrauna savo indėlj ir netyt:iomis ska
tina kūdikj nuo bendravimo atsiriboti. Tokiu bl!du
sunkėja abipusiško, suderinto bendravimo formavi
masis, galbūt turintis neigiamos jtakos ir vaiko as
me11it.1iams santykiams ateityje.
Motinos depresija mažina asmeninio bendravimo
kiekj ir motinos jnaSo po būdj. Kūdikis prje moti
nos nuotaikos prisitaiko ir ją atspindi. Stebėjimai
parodė, kad kai motina yra apimta depresijos, ji
ir jos kl1dikis mažiau žiūri vienas j kitą, mažiau
kei�ia veido išraišk:ls, mažiau kalba arba �i:auška
ir mažiau sartykiauja motoriniais judesiais [ 13].
Motinos nuotaika persiduoda vaikui ir šis ima veng
ti bendravimo, nusisuka nuo �monių, retai būna
džiugios nuotaikos [ 9]. Kyla klausimas, kaip tai
veikia kūdikių santykj su kitais asmenimis? Jrody
ta, kad net ir su svetimu asmeniu jų veikla yra
mažiau gyva [ 14]. Kita moteris (ne motina) bend
raudama su tokiais kūdikiais irgi pasidarė ne tokia
aktyvi negu bendraudama su normalilJ motinl.J kūdi
kiais, nors- ji ne�inojo, kokiai motinlJ grupei kūdi
Įdai priklausė. Atrodo, silpniau atsiliepdami' j kito
veiklą, tokie kūdikiai veikia bendravimo pobūdj.
Tai kaip tik rodo abiejy dalyvil.J jtakq b endravimo
eigai. Tokie stebėjimai patvirtina bendravimo sutri
kimy galimum� jau ankstyvoje kūdikystėje ir vert:ia rūpintis jl.4 ryšiu su vėliau išryškėjusiais as
meniniy s:rntykiy su.trikimaLs.
Po�iūriai j bendr9 veikl9- Kaip jau rrinėta, gali
būti jvairi1.3 po�iūri1.3 j bendravim� kūdikystėje. Kai
bendravimas keliamas j pirm� vietl'jl, tai kiekvieno
dalyvio jnašo analizė subordinuojama jų bendros
veiklos analizei. Bendra veikla interpretuojama ne
kaip atskirų individų pastangų išdava, bet kaip
jungtinių veiksm1.3 ir abipusio noro dalintis padari
nys, s�lygojantis kiekvieno atskirus veiksmus. Ki
tu metu, su kitu partneriu, kitokiose aplinkybėse
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abiejų veiksmai galėtų būti visai skirtingi ir sukurti
kitokj bendravimo pobūdj. Tas pats asmuo, tas
pats kCtdikis gali atrodyti turjs skirtingų ypatybių
ar skirtingų gebėjimų priklausomai nuo to, su kuo
ir kokiomis aplinkybėmis bendrauja.
Ja_u prieš daugelj metų L. Vygotskis [53, 54 J tei
gė, kad bendra suaugusiojo ir vaiko veikla yra
svarbi vaiko vystymuisi. Ši� pažiūr� dabar atgai
vina kai kurie JAV psichologai [32, 55]. L. Vygots
kio tezės, kad visuomenė s�lygoja žmonitt mąsty
mo vystym�si ir kad supratimas pirma atsiranda
tarpasmeninėje plotmėje ir tik vėliau individualiai
jvaldomas, tapo Vakaruose pla�iai ž inomos. Jos
gerai derinasi su �ia iškeltu po�iuriu j bendravim�.
Kai vaiko laimėjimai suvokiami kaip aktyvumo ir
patirties ugliai, tada suprantama, kad bendra veik
la su kitu, kai gaunama individualiai nejgyjamos
patirties, turi bCtti itin svarbi. Bendravimas su kitu
asmeniu, ki...1ris veiksmais perduoda visuomenės su
kauptas žinias ir pažiuras, gali turėti ypatingos
svarbos ne tiek dėl išmokstamos specifikos, kiek
dėl pa�ios sutartinės veiklos jgud� ių, kurie formuo
jasi bendraujant.
Amerikie�ių psichologas D. Bruneris [ 7] taip pat
pabrėžia bendros veiklos svarb� vaiko vystymuisi.
Jis vartoja termin� 11scaffolding", t. y. 11pastolių sta
tyba", suaugusiojo paremian�iai veiklai jvardin�i.
Vaikas domisi suaugusiojo veikla, jgalinan�ia vaik�
pasiekti tokių tiksl'-i!, kurių jis vienas pats, be su
augusiojo paramos, negalėtt.t pasiekti. ·Ta 11pastolių
statyba" yra ne kas kita, o suaugusiojo geresnis
supratimas, kaip reikia jungtinj tiksi� pasiekti, jga
linantis jj me�inti ·klydimo galimybes, išryškinti tei
sir1gta pasirinkim� tarp keU't,1 kitų, suteikti fizinę
pagalb�, kol vaikas jvaldo reikalingus veiksmus.
D. Eruneris su bendradarbiais atskleidė, kaip to
kia 11pastoliLJ talka" teikiama vaikui, besin)oken�iam
žaisti jvairius žaidimus, jvardinti daiktus iliustruo
tose knygose, statyti iš trinkelilJ jvairius statinius
[ 8, 28, 30].' Nors D. Brunerio tyrinėta suaugusio
jo parama ir nėra visai tas pat, kaip L. Vygotskio
iSrySkinta veikla tarpasmeninėje plotmėje, vis dėlto
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iš jtJ abiejų darb� matyti, kad bendra veikla ne
tik atskleid�ia turimus dalyvi� potraukius bei su
gebejimus, bet yra svarbi tolesnei vaiko psichikos
raidai.
Grjžtant prie bendravimo kūdiky-steje, ligšioliniai
stebejimai leidžia apibendrinti kelet� tokios veiklos
lJ ruo�ų. Pirmiausia akivaizdu, kad ir tėvai, ir kiti
suaugusieji kreipiasi j kttdikj kaip j asmenj turintj
jausmus, norus ir potraukius, kurie atsiskleidžia
bei 1dravimo metu [ 21]. Kalbėdami su kūdikiu, jie
išsako kūdikio išraiškLJ, judesių ar t'.:iauškėjimo in
terpretacijq. Kiek ta interpretacija yra teisinga, tai
kitas klausimas, bet svarbu yra tai, kad jie laiko
kūdikj panašia j save būtybe, kuri stengiasi su
jais bendrauti ir adekvat'.:iai elgiasi. Nors skirtingo
se kultūrose gyvenan�il.J suaugusiLJ bendravimo su
kūdikiais specifika ir skiriasi, bet visur kūdikiai
pradeda savo žmogišk� vystymqsi dalyvaudami san
tykiuose, paženklintuose atsiliepimo, abipusiškumo,
lygybės galimumo po�ymiais [15].
'Taip pat aišku, kad tėvt,1 ir kudikiLJ bendravimas
turi panašiq struktūr� kaip socialinis bendravimas
apskritai; jų veikla yra prasminga, nuosekli, sklan
džiai padalinta tarp abiejų veikejų, turinti būdus
kiekvienam veikėjui ženklinti savo veiksmų pradžiq
ir pabaigą.· Nors tokia bendro veikimo struktūra
. gali remtis jgimtais vaiko veiklos ritmais, jįg alinan
t'.:iais suaugusjjj tinkamai jterpti savo dalj j vaiko
veil<$mus, bet gana tikslus net ir labai trumpai
trunkant'.:ilJ veiksmlJ suderinimas l'Odo , kad abipuse
reguliacija prasideda gana anksti. Be to, kai bend
ravimas apima ne tik biologiškai sqlygot� veiklą
( pvz., maitinimq, verksmą ) , bet ir kitas sritis ( su
derint� aplinkos stebėjim� ) , tokio bendravimo abi
pusiškas reguliavimas pasidaro nebepaneigiamas.
Suaugusiojo jautrumas vaikui palengvina tokio abi
pusio bendravimo vystymqsi, bet jau pirma1s1a1s
meta is kOdikiai aktyviai dalyvauja bendravimo regu
liavime.
KCldikio su tėvais bendravimas taip pat rodo, kad
jLJ veiksmai kyla iš bendros patirties ir yra abiem
prasmingi. Iš pradžiLJ dėmesys telkiamas j vienas
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kitQ, vėliau j abiem matomus daiktus. Panasios jaus
minės israiskos, vienas kitam atliepiantys veiksmai,
drauge nustatoma veiklos kryptis rodo abipusj iš
gyvenamos patirties . pana.Sum�. Vėlgi iš prad�ių ta
jungtis gali daug priklausyti nuo suaugusiojo jaut
rumo ir sugebėjimo prisiderinti, bet netrukus ir kū
dikiai aktyviai dalyvauja bendros veiklos nustalyme.
Isry.Skėja abipusis derinimasis siekiant skland�ios
bendravimo eigos.
Šie trys tėvų su kuciikiais bendravimo po� ymiai
rodo, kad jau kūdikystėje yra patiriami tarpusavio
santykiai, duodantys pagrind� tikrai �mogiskam
bendravimui. Iš prad�it.J kūdikio vaidmuo neprilygs
ta suaugusiojo vaidmeniui, bet pirmaisiais am�iaus
metais jLJ jnaSai pasidaro simetriškesni. Ir, kaip
minėta, pats dalyvavimas bendroje veikloje skatina
jos struktūros jvaldym9 ir sėkmingesnj joje daly
vavim�.
Bendravimo tyrimy metodika. Susidc.mėjimas kū
dikio su tėvais bendravimu vertė pakeisti ir tėvt4vaikų santykių tyrimo metodik�. Ankseiau vartotas
anketas ir stebėtojų jvertinimus pagal is anksto
numatytas kategorijas pakeitė vaizdajuostes, jrasy
to.s kiek galima vienodesnėmis aplinkybėmis. Pra
dėta orientuotis j patj bendravimQ, o ne j bendra
vimo išvadas. Ta�iau ne visi bendravimo fiksa vi
mai laikytini bendravimo. tyrirriais. Reikėtų skirti
bendravimo vyksmo tyrimus nuo tų, kuriuose ana
lizuojamos kurio nors vieno is ·dalyvi'-' ypatybės
bendravimo metu. Pvz., kai domimasi vokalizacijos
kiekybe ar net kokybe, atsi�velgiant j vaiko lytj,
ar gimimo aplinkybes, ar motinos išsilavinimči, tai
u�rasomi motinos posakiai ir kūdikiu �iauškėjimai
jiems būnant drauge. Jeigu tokie duomenys anali
zuojami nurodant vidutinj skirtingų grupitt vaikų
· c.ijų skai6ų arba jų motinų vidutinj voka
vokaliza
lizacijLJ kiekį per minut�, tai nieko tiesiogiai ne
su�inoma apie motinos su vaiku bendravimą, jų
dviej� poveikj vienas kitam. Stebėjimai turi būti
taip u�fiksuojarni, kad butq, galima r.ustatyti veiks
mtj sek9 ir i.Sskaieiuoti vieno veiksmo priklausomu
mq nuo kito; tokie duomenys leid�ia pradėti kalbėti
apie veiksmtJ s�veik� ir dalyvitJ bendravim�.
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Bendravimo tyrimams reikalinga tam tikra stebe
jimų metodika, jskaitant veiklos skirstym9, j tinka
mas kategoriJdS ir jų tolesnę analizę. I'-:et kai da
lyvių veikla tiksliai užrašoma laiko atžvilgiu ir ga
lima nustatyti veiksmų sek�, ne visada d1:wg suži
noma apie bendrrvim�. Jeigu užraSomi tik kiekvie
no dalyvio elementarus veiksmai, gali būti nejmano
ma nustatyti tų veiksm\$ tarpasmeninę reikSm� ir
iSanalizuoti bendravimo eig�.
Antai jeigu, motinai ir vaikui bendraujant, užrašo
mi vaiko �ypsniai, �vilgsniai ir čiauškėjimai bei mo
tinos prisilietimai, žvilgsniai ir kalbinimai, vargu
bus galima rasti šių veiksmų tokj derinj, kur.is bū
t'! būdingas tik pasisveikinimui, raminimui ar pažai
dinimui. Motinos prisilietimas vaik� raminant turi ki
t� reikšmę, negu jos prisilietimas žaidimo metu.
Bendravimo vyksmui atskleisti reikia kitokio lygio
kategorijų, tokių, kurios H�reikštų santykiavimo reikš
mę abiem dalyviams. 'I'iesa, galima kritikuoti, kad
tokios kategorijos būty ma�iau visuotinos, nuspal
vintos tyrinėtojo ir dalyvit.; kultūrinės patirties. Ta
čiau ir pats bendravimas vyksta .tam tikroje kultūri
nėje aplinkoje ir j� atspindi, tad turbūt būtų verta
šj bendravimo aspekt� ne neigti, o dalykiškai ana
lizuoti.
Nesigilinant j duomeny analizes problemos, reikia
.
pa�ymėti, kad jvairūs sekos analizės būdai, lei
džiantys nustatyti veiksm';i s�ryšius laike ir jli pa
sikartojimo tikimybes, jgalina priartėti prie pačio
bendravimo · vyksmo apibūdinimo ir nustatyti jo for
mas skirtingomis aplinkybėmis. Kai analizės objek
tu imama ne individai, o jy sudarytas vienetas, kai
atskiri veiksmai yra vertinami iS jungtinio pradinio
taško, kai siekiama išryškinti jungtin� veiklos di
namik�, tada aiškinamas pats bendravimo vyksmas.
Abipusis bendravimo vyksmo reguliavimas remia
si susipratimu ir susiderinimu. Nors kūdikystėje
komunikacijos galimybės yra ribotos, bet. pats
bendravimas gali padėti plėtoti sutartines išraiš
kos priemones ir formuoti taiklesnius susiderinimo
būdus. Suaugusiojo dalyvavimas tarpusavio reikš
mingoje veikloje suteikia t� pamatinę patirtį, iš ku89

rios va ik as ima suvokti veikl� bei asmen1n1us san
tykius. IV!CtsLJ atlikti motinl..J su kūdikiais bendravimo
tyrimai nuSvie�ia ji.a santykil..J didėjantj ab i pusi �ku
mą, tolygumą, s ime tri S kum Q vaikui augant. Ypač


daug dėmesio mes sk y rėme imitacijos arba pana�a
po b r1 d ž io veiksmams, nes jie atspindi Siuos
uendravinio pasi ke itim u s
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Abipusė imitacija
Imitacija, arba vienas kito mėgdžiojimas, ž mo il.J
bendravime yra seniai patrauk�s psichologl.4 dėme
sj [ 1, 2, 18, 27, 29, 52]. Šis reiškinys buvo jvai
riai aiškinamas ir nemažai tyrinėtas [ 48]. M ėgd ž i o
jimui, arba imitacijai, teikiama svarba s prantamai
siejasi su imitacijos suvokimu; vieni šio reiškinio
esm� sieja su naujLJ veiksm'4 išmokimu, kiti - su
prisitaikymu prie visuomenės nuostėtų, treti - su
bereikšmiu aplinkos mėgd�iojimu. Nenoriu t:ia gilin
tis nei j teorini us imitacijos aiškinimus, nei j jos
tyrimų metod ik os gin�us. Mane imitacija domina
kaip tarpasmeninio bendravimo forma, ypa� anksty
vaisiais gyvenimo metais. J ši � bendravi m o form �
galima žvelgti kaip j ankstyvojo bendravimo veid
rodj .
Imitacija bendravimo po�iOriu. Imituojama, kai bend
raujant vienas dalyvis tuojau pat pakartoja kito da
lyvio veiksmus. Tokiu atveju nebtltina, kad vienam
iš hJ tie veiksmai būttĮ n6uji, anks�iau ne�inomi ar ne 
atliekami. Imitacija nebūtinai r,eiSkia mokym�si, nors
aktyvus veiksmo kartojimas specifinėmis aplinkybė mis rerina jo jvaldym� ir gilina supratimą. Žvelgiant
j imitacij� bendravimo po�iDriu, išry�kėja keli ma
žai svarstyti jos po�ymiai.
Imitacija yra socialinio bendravimo reiSkinys. Ir
tas asmuo, kurio veiksmai laikomi m odeliu kitam,
ir tas, kuris tuos veiksmus kartoja, paprastai vei
kia drauge, stebi vienas klt<l ir atliepia vienas ki
tam. Asmuo, kurio veiksmai yra kartojami, mato tq
kartojim� ir gali J jj reaguot.L Net kai imituojama
ne tuoj pat, o vėliau, da�nai tai vyksta panaSiomis
n
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aplinkybėmis, kai abu dalyviai vėl yra drauge. Imi
taciją sudaro vyksmas laike, taigi ji turi· savo eigč,!.
Daž nai imitacija nesibaigia vienu pakartojimi bet
t�siasi. Stebėtojo imituojančius veiksmus g al i v(?l
kartoti pirmasis, o po to - vėl stebėtojas. Taip
vaidmenys gali '. eisHs, stebėtojas pasidaro mode
liu ir priešingai . Kaip ir jvairiose S9,veikose, s1
ku nustatyti, kas kurj veikia. Imitacija pasirodo
jdomi kaip bendravimo forma, kurios turinj po tru
putj gali keisti abu dalyviai.
Kai imituojama bendraujant, tai pati bendravimo
situacija riboja imituotinus veiksmus. Tokie veiks
mai nėra atsitiktiniai, bet derinasi su dalyvių po
traukiais ir tikslais. Taip pat tiek tų veiksmų mo
delis, tiek jld kartotojas veikia s�moningai ir gali
imituoti pasirinktinai, k� nors paryškindamas ar
praleisdamas. Ypač kūdikystėje imitacijai yra bū
dingas toks temos ir variacijld bruo�as.
Aišku, imitacija yra tik vienas jungtini'-l papildo
mų veiksmld aspektas. Kūdikystėje ji sudaro gana
mažą jvairil..J bendravimo veiksmld dalj. Sekant su
augusiųjų su kūdikiais bendravimą, galima pastebė
ti jvairitz jungtihitJ veiksm1.4, kuriuose vienas daly
vis atliepia kito veiksmus, juos papildo, paremia,
bet jų nepakartoja. Antai motina, bendraudama su
kūdikiu, į jo vokalizaciją paprastai atsako taip pat
vokalizacija, bet dažniau kitokia negu panašia, ar·
ba j kudikio rankos judesj motina dažniau atliepia
balsu negu judesiu. Bet imitacijos svarbos nele
mia jos daž numas.
Imitacija yra viena iš priemonhiJ, jgalinant;ių pasi
dalinti patirtimi su kitu, ypač su kalbėti nemokan
t;iu kūdikiu. Šiuo būdu galima konkrečiai jrodyti,
kad abiejų išgyvenimai yra panašCts, nes imitacija
sukuria išoriniia veiksmy panašum9, kurj abu da
lyviai gali pastebėti ir jvaldyti. Geriau jsB:iūrejus
gaHma pastebėti, kad ir kiti papildomi jungtiniai
veiksmai turi imitacijos atspalvj. Antai jei partnerio
vokali:t"acija ir nebrma tiksliai pakartojama, tai jos
tonas, jausmingumas arba ritmes da�nai yra pana
šus [ 39]. Vis dėlto nereikia· pamiršV, kad net ir
motinos su kūdikiu ne visi jungtiniai veiksmai yra
1,
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draugiški, vienas kitą papildantys; pasitaiko ir aiš
priešiškų, manipuliuojanči�, arba tiesiog netin
karn1Į veiksmLJ. Imitacija nėra ankstyvojo. bendravi
mo viršCmė, bet tik padeda suprasti bendravimo
kC1dikystėje svarbą vaiko vystymuisi.
Imitacija tarp kūdikio ir motinos. Paskutiniu metu
pradėta intensyviau tirti labai mažų kūdikiLJ suge
Lic jirnas imituoti
veido i!5raiškas ir judesius. Ta
t:iau daug11ma lLĮ tyrimų si-ekė parodyti kūdikio su
gebėjimus jungti regimą ir juntamą informaciją bei
ją atsiminti, todėl tyrimai buvo atliekami labai su
v�r?tytomis aplinkybėmis [ 26]. Imitacija bendravimo
metu yra labai mažai tyrinėta.
Čia noriu tik trumpai paminėti mūSl.J darbą tiriant
rnotiriLJ ir kūdikiLJ bendravimą pirmaisiais amž iaus
metais [ 50]. Stebėta universiteto vaik� tyrimo pa
talpoje, pritaikytoje vaikams ir jLJ motinoms. Kiek
viena motina buvo prašoma su savo kūdikiu bend
rauti taip, lyg ji būhĮ savo namuose ir turėtų mi
nutėl� la iko vaiką paža id inti. Kūdikis buvo pasodin
tas jo amžiui pritaikytoje kėdutėje, o motina papra
šyta atsisėsti veidu j kūdikj ir stengtis tos padė
tie$ kiek imanoma nekeisti, bet kitais atžvilgiais
elgtis, kaip jai patinka. Visk� sutvarkius, motina
su kūdikiu liko kambaryje vieni. Jų bendravimas
vidutiniškai truko apie 11 min ir buvo jrašytas
vaizdajuostėn dviem atskirais fotoaparatais. Vie
nas fotografavo motiną, kitas - kūdikj. TQkiu būdu
vėliou buvo galima detalia i analizuoti abiejLJ veido
išraiškas, judesius, veiksmus ir juos sugretinti lai
ke„ Čia paminėsiu tik kelet� šio darbo rezultaty.
Vidutiniškai truputj daugiau kaip pus� laiko (64%)
moti"IOS ir kūdikiai praleido aktyviai bendraudami.
IV!es sužymėjome visas imitacijos sekas bendravi
mo metu. Tokia imitacija prasidėjo, kai vienas da-
lyvis visiškai ar iš dalies pakartojo kito veiksm�
per 2 sek. Pirmojo veiksmas ir antrojo· to veiksmo
k�utojimas sudarė vienc'.2 imitacijos rat�. Kiekviena
imitacijos seka apėmė bent vien9 tokj rat�, bet ji
galėjo būti ir ilgesnė, nes pirmasis dalyvis galėjo
t9 veiksm9 vėl pakartoti, o antrasis - atsakyti tuo
pa�iu Mes jskai�iavome motorinj bei garsinj pa
našavim� ir jy junginius.
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Stebėjome keturias amžiaus grupes, po 20 portJ
kiekvienoje. KCtdikiai buvo 2-3 mėn., 5-6 mėn. ,
8-9 mėn. ir 11-12 mėn. Visi šie vaikai augo šei
mose, o tėvl.4 iSsilavinimas buvo aukštesnis, jLĮ
socialinė padėtis buvo geresnė negu JAV vidurkis.
Kta mes nusta'ėme? Imitacija vyko kiekvienoje
amžiaus grupėje, bet imitacijos sekų skaitius di
dėjo ir trukmė ilgėjo su vaiko amžiumi. Taip pat
ryšku, kad motinos dažniau kartojo savo kCtdikiLJ
veiksmus, negu jie kartojo savo motinLJ veiksmus
( žr. 1 lentelę ) . Galima sakyti, tai nieko nuosta
baus, nes maži kCtdikiai nesugeJ?a gerai kito veiks
mus pakartoti. Ta�iau kai kCtdikiai pradėjo dažniau
imituoti savo motinas, jos taip pat dažniau kartojo
savo kCtdiklų veiksmus. Dažnesnė imitacija vyres
nėse amžiaus grupėse buvo abiejų dalyvių ·imitaci
jos išdava. Tai rodo, kad imitacija išreiškia daly
vių tarpusavio ryši„ ir atliepimq j vienas kit�.
Jų bendravimo abipusiškumas bei simetrija taip
pat atsispindi imitacijos sek1.4 struktūroje ( žr. 2 len
telę ) . Dauguma tokiy sekų· buvo sudarytos tik iš
vieno imitacijos rato, bet vyresnėse grupėse pasi
taikė dviejų, trijų ir daugiau ratų ilgio seklJ. Ne
paisant �o, motinų ir kCtdikiy imitacijos kartojimlJ
skai�ius buvo beveik lygus visose amžiaus grupė
se, t. y. dažniausiai imitacija buvo simetriška. Tik
retais atvejais po pirmojo rato vienas dalyvis vėl
kartojo tq patj veiksm�, t�sdamas sek�, o kitas
tuo po�iu neatliepė. Tokių papildom\$ kartojimų
ypa� nema?t·a pasitaikė iš motinos puses. Bet taip
pa t idomu pastebėti, k"d su am�iumi ir š iuo po?tiūriu
motinos ir kCtdikio Įnašai pasidarė lygesni, nes ku
dikiai taip pat kai kada ėmėsi papildomy kartojim1l.
Vis dėlto tokitG kartojimų buvo nedaug.
l lentelė,
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Sumuojant galima sakyti, kad šie duomenys rodo,
jog imitacija dažnėja ir pasidaro tolygesnė pirmai
siais vaiko am�iaus metais. Bend ravimo metu imi
tacija yra priemonė abipusiam supratimui išreikšti.
l1artnerio veiksmo kartojimas patvirtina t� veiksm'a
kaip tiksling� bendravimo priemonę ir didina tarpu
savio ryšio simetriškumq. Kūdikiui bendraujant su
s u au g u siu , toks veiksmi.a pakartojimas rodo, kad
kai kurie bCJViai ir potraukiai yra bendri abiem ir
kad speci f i ški veiksmai gali tuos būvius supranta
mai B�reikšti, tuo sudarant pagrind� sutartini'-' ko
munikacijos bCld'if išmokimui.
Mano nuomone, vaiky su suaugusiais bendravi
mo tyrimai gali pagerinti vaiklJ psichikos vystymo
si samprat._. Juk vaikai ne tik jsitraukia j visuo
men�, bet pažjsla ir negyv.;aj� aplink.; daugiausia
bendraudami su vyresniaisia is, kurie išryškina ap
linkos daikttj padėtj bei reikšm�. 'I'odėl posClkis j
bendravimo vyksmo tyrimus taip pat reiškia savitq
teorinę bei metodin� kryptj vaiky psichikos tyrimui.
·

VystJ masis bendravimo po�iuriu
ŽiClrint j žmoglj bendravimo po�iūriu, reikia api
būdinti atskirlj individlj ypatybes bei po�ymius, at
sHtvelgti j tuos tarpasmeninius santykius, kuriuose
jie dalyvauja, ir jvertinti tų santykių kitime; kartu
su bendravimo veiklos dinamika. Šio po�iūrio pers
pektyvumui būtina, kad ei;npirinių darbų metodika
derinb.4si su teorinėmis prielaid omis.
Vystymqsi kūdikystėje bendravimo po�iūriu pra-
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dėta tirti ne taip semat. Motinl.J su k ). d ikiais bet 1d
ravimo mūsų stebėjimai yra tik vienas pavyzdys
tokili tyrim�. Apskritai jie išryškina tris kūdikystės
amžiaus tarpsnio raidos bruožus.
Svarbiausia tai, kad kCtdikiLĮ ir suaug·..1sių bend
ravimas remiasi .... bipusiu supratimu. Nors jLJ jung-
tiniai veiksmai ankstyvaisiais mėnesiais neparodo
komunikacijos pilna to žodžio prasme, vis dėlto
jie išreiškia jausmų bei veiksmy pasidalini.11�. Jei
gu tėvai nesielgtų _su prielaida, kad jų kC1dikiLJ iš
raiškos ir veiksmai yra prasmingi ir interpretuotini
jprastinėje reikšmių sistemoje, tarpasmeninis ry�ys
negalėty užsimegzti. Musų tyrimai rodo, kad imita
cijos veiksmai buvo dalis bendravimo vyksmo nuo
pirm'-tjŲ amžiaus mėneS itJ. Jie leido abiem dalyviams
konkre�iai patirti j'-' veiksmų bendrum�. Su 'amžiumi
tokių _imitacijos seklj jtraukimas j bendravim� pa
sidarė abipusiškesnis, bet imitacija kaip susideri
nimo bCtdas pastebimo gana anksti.
Nors onkstyv�jĮ bendrovim� galima laikyti ma
� iau simetrišku, nPs suaug�s žmogus daugiau pri
siderina prie kūdikio riboto pažinimo ir sugebėjimlJ
negu priešingai, bendravimo raida pasižymi dides
nės simt:trijos susiformavimu. Bendravimo turiniu,
kryptimi, eiga kūdikiai su amžiumi vis daugiau su
silygina su savo partneriais. Tai buvo būdinga ir
imitacijos sekoms. Antrojoje pirm1.4jų mety pusėje.
kūdikiai pradėjo dažniau kartoti savo motin4 veiks
mus ir taip pat dažniau pakartoti Njų atkartojimus,
tuo prailgindami tokias imitacijos sekas. Apskritai
didesnj imitacijos dažnum� galimo laikyti bendravi
mo didesnio simetriškumo išraiška, nes veikSmlJ
tapatumas yra lygybės atsiradimo priemonė.
Pagaliau vystymosi raida yra perėjimas iS bend
ros veiklos, kurioje vaiko jnaSas nera visiškai pa
tikimas, i tokj etap�, kuriame abiejų dalyvių
lygiavertis veiklos formavimas yra neabejoti
nas. Šie perėjimai laikomi jrodymu, kad vai
kas tųri pakankamai subręsti arba jgyti tam likr�
supratiro� pirma, negu jis gali juo naudotis, kartu
ir jspėjimas nepriskirti vaikui' jvairiy, sugebėjirr.tž
per anksti. Tuo tarpu jeigu bendravimas· yra
i
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komas s ą lyga įvairiems sugebėjimams, tai priešin
tie sugebėjim� pradmenys, matomi bendravimo
melu, tampa jrodymu, kad suaugusių ir visuomenės
patirlj jau perėmusių vyresniųjų· globojantis bend
ravimas jrėmina !tmogaus vystymosi raid�. Tokics
pa�iftros laikėsi ir L. Vygotskis [ 54].
AS 11oriu ties šiuo reiškiniu sustoti, nes man
atrodo, kad, pabrė�dami suaugi 1si'-.jjt4 vadovaujam�
jj vaidmcnj, galime nepastebėti pat:io vaiko veiks
nllJ s v ar b os Tiesa, vaikas veikia tam tikru bCidu
tik todėl, kad jis yra j jj nukreipiamas ir susilau
kia iš S1Ja1Jgusiojo ta lk o s Bet nereikėti� p15miršti,
kad pats vaikas berrdraudamas veiki a s� moningai
ir jgy j a tokios veiklos patirtj. Jis gali mokytis tie
siog iš .savo ve iksmtĮ. Jmanoma, kad pats svarbiau
sias dal::kas, kurj vaikas išmoksta, yra ne tos
gai,

.

.

veiklos specifika, bet jos apibendrinta struktūra,
k•lria vadovaudamasis jis jau gali veikti ir n aujo
mis s�lygomis. Bendra veikla gali padėti vaikui
suvokti kurio nors užsiė mimo ar darbo visumq,
nes tik ber idrai veikdamas jis iš. pradžiu� gali joje
ištisai dalyvauti. Toks visumos suvokimas gali
būti reikalingas perėjimui iš silpno j neabejotin�
sugebėjimo jvaldym�.
Šitaip manant, imitacija iškyla kaip svarbus bend
ravimo būdas, nes kartodamas kito veiksmus, vai
kas pats juos atlieka ir tuo būdu gali juos geriau
įvaldyti. Ilgos imitacijos sekos, kuril.J metu vaikas
gali pakartotinai stebė ti kito veiksmus ir pakarto
tinai pats mėginti juos atlikti, turėt'.! ypae padėti
vaikui išmokti ne tik atskirus veiksmus, bet ir su
vokti paeios veiklos struktūr�.
Bt=-ndravimo kompetencija gali buti nei kiek ne
mažiau svarbi� kaip kalbėjimo ar komunikacijos
kompetencija. Išaiškinimas tų bendravimo nuostatų,
kurie atsispindi visų �monių tarpusavio santykiuo
se, galėttj bClti vaiki.; psichologijos uždavinys. Cia
paminė ti tyrimai yra tik prad�ia pa�io bendravimo
vyksmo analizė s kūdikystės metais.

9&

LITERATŪRA
1. B a l d w i n J. M. M e n tal Development in the
Child and the R a c e . N. Y.: M ac M il l an , 1985.
B a n d u r a A. Social Foundations of Thought
an d Action. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall,

2.

1986.

3. B a t e s o n M. C. M other-infant exchanges:
The epige11esis o f co11versational interaction//Ann.
N. Y. Acad. of Sciences. 1975. Val . 263. P. 1 0 11 1 3.
4. B e l l R. G. A reinterpretation of the direc
ti on of effects in studies of socialization// Psycho
logical Review. 1968. Val. 75. P. 8 1-95.
5. B e 11 R. G., H a r p e r L. V. Child Effects

on Adults. N. Y.: Wiley, 1977.
B r a z e l t o n T. E., K o s l o w s k i B. ,
M a i n M. The origins of reciprocity 'T'he Effect
of the Infant on Its Caregiver/Ed. M. Lewis,
L.
Rosenblum,
Y.; Wiley, 1974.
7 . B r u n e r J. S. Learning how to do things
with words Human Growth and Development Ed.
J. S. Bruner, A. Garton. Oxford: Clarendon Press,

6.

//

A.

N.

//

/

19 78.
8. B r u n e r J. S.,

S h e r w o o d V. Peek-a
boo and learning of rule structures Play-lts Role
in Deve opment and Evolution Ed. J. Bruner, A.

i

//

/

K. Sylva. N. Y.: Basic Books, 1976 .
C o h n J. E., M a t i a s R., T r o n i e k E.Z.,
C o n n e l l D., L y o n s-R u t h K. Maternal De

J oll y,

9.

/

pression and In fant Disturbance Ed. E. Z. Tronick,
,
T. Field. San Francisco! Jossey-Bass, 1 9 8 6.
10. C o h n J. F., T r o n ia k E. Z. Th ree
month-old-infants' reaction to simulated maternal
depression Child Development. 1 9 8 3. Vol. 54.

P.

//

1 85-193.
11. F a f o u t i-M i l e n k o v

i � M., U ?t g i r i s l. č. The mother-infant communication sys
tem S ocial Interaction and Communication d uring
lnfancy Ed. l. č. U?tgiris. San Francisco: Jossey
Bass, 1 9 7 9 .
12. F i e l d T. M. Effects of early separation,

//

//

97

interactive deficits, and experimental manipulations
on infant-mother face-to-face interaction//Child
Development. 1977. Vol. 48. P. 76 3- 771.
13. F i e l d T. Early interactions between in
fants and their postpartum depressed mother//In
fant Behavior and Development. 1984. Vol. 7,
P. 517·- 522.
14. F i e l d T., H e a l y B., G o l d s t e i n S.,
P e r r y S. et al. lnfants of depressed mothers
show "depressed" behavior even with nondepres
sed adults//Child Developm ent. 1988. Vol. 59.
P. 1569.-1579.
15. Culture and Early lnteractions/Ed. T. M . Field,
A. M. Sostek, P. Vietze, P. H. Leiderman. Hills
dale; N. J.: L. Erlbaum, 1981.
16. F o g e l A., D i a m o n d G. R., L a n g h o i· s t B. H., D e m o s V. Affective and cognitive
aspects of 2.-months old's participation in face
h.>-face interaction with the mother//s ocial lnter
change in lnfancy/'Ed. E. Z . Tronick. Baltimore:
University Park Press, 1982.
17. G o l d b e r g S. Prematurity: Effects on pa
rent-infant interaction//J. Pediatr. Psychol. 1978.
Vol. 3. P. 137-144.
18. G u i l l a u m e P. Imitation in Children. Chi
cago: University of Chicago Press, 1971(1926).
19. K a y e K. Toward the origins of dialogue//
Studies in Mother-lnfant In teraction//Ed. H. R. Sha
caffer. N. Y.: Academic Press, 1977.
20. K a y e K. The Mental and Social Life of
Babies. Chicago: University of Chicago Press,
1982.
21. K r u p e r J. e., U ž g i r i s t č. Fathers'
and mothers' speech to y'Oung infants//J. Psycho
ling. Res. 1987. Vol. 16. P. 597-614.
22. L e s t e r B. M., H o f f m a n J., B r a z e I
t o n T. B. The rhythmic structure of mother-in
fant interaction in term and preterm infants//Child
Development. 1985. Vol. 56. P. 15-27.
23. L e w i s M., R o s e n b l u m L. A. The Ef
fect of the !ritant on lts Caregiver. N. Y.: Wiley
and Sons, 1974.
·

98

24. L i s i n a M. L Child-Adults-Peers: Patterns
of Communication. JVToscow: Progress, 1985.
25. M a e m u r r a y J. Persons in Relation. L.:
Faber and Faber, 1961.
26. M e l t z o f f A. N., M o o r e :iv::. K. New born
infants imitate adult facial gestures// Child Develop
rne1�t. 1983. Vol. 54. P. 702- 709.
27. M i l l e r N., D o 11 a r d J. Social Learning
a11d lmitation. New Haven: Yale University Press,
1941.
2�t l" i n i o A., B r u n e r J. S. The achieve
rnent and antecedents of labelling//J. Child Lan
guage. 1978. Vol. 5. P. 1-15.
29. P ia g e t J. Play, dreams and imitation in
childhood. N. Y.: Norton, 1962 (1945).
30. R a t n e r N., B r u n e r J. S. Games, social
exchange, and the acquisition of language //J. Child
Language. 1978. Vol. 5. P. 391-401.
31. R h e i n g o l d H. L. The social and socia
lizing infant // Handbook of Socialization Theory
and Research/Ed. D. A. Goslin. Chicago: Rand
McA!ally, 1969.
32. R o g o f f B., W e r t s e h J. V. ( Ed. ) Chil
dren's Learning in the "Zone of Proximal Deve
lopment". San Francisco: Jossey-Bass, 1984.
33. S a m e r o f f A. G. Early influences on de
velopment: Fact or fancy? //Merrill-Palmer Quarterly.
1975. Vol. 21. P. 267-294.
34. S e h a f f e r H. R. ( Ed. ) Studies in Mother
Infant lnteraction. N. Y.: Academic Press, 1977.
35. S e h a f f e r H. R. The Child's Entry into
a Social World. L.: Academic Press, 1984.
36. S e a r s R. R., M a e e o b y E. E., L e v i n H. Patterns of Child Rea ring. Evanston: Row,
Peterson, 1957.
37. S t e r n D. N.. Mother and infant at play:
The dyadic interaction involving facial, vocal, and
gaze behaviors //Th e Effect of the Infant on its
caregiver /Ed. M. Lewis, L. A. Rosenblum. N. Y.:
Wiley, 1974.
3 8 . S t e r n D. N. The First Relationship. Cam
bridge: Harvard University Press, 1977.
99

39. S t e r n D. N. The I nterpersonal w· orld of
the lnfant. N. Y.: Basic Books, 1 9 85.
4 0. S t e r n D. N., G o b b o n J. Temporal ex
pectancie s of s ocial behaviors in mother- infant
play // Origins of the infant's social responsiveness /
Ed. E. B. Thoman. Hillsdale; N. J.: L. E rlbaum,
197 9 .
4 1.

S t e r n D. , J a f f e J . , B e e b e B . , B e n.n e t t S. L. Vocalizi ng in unison and in alterna
tion //Ann. N. Y. Acad. of Sciences, 1 9 7 5. Vol. 26 3.

P. 8 9 .- 1 0 0 .

į;�;�· The
4 2.

S

t o n e L. J. , S m i t h H. T. , M u r p h y L.E.
C ompeten t l nfant. N. Y.: Basic .Books,

4 3 . T r e v a r t h e n e. C onversa tion w ith a two
month old // New Scientis t. 1 9 7 4 . Vol. 6 2. P. 230-

235.

4 4 . T r e v a r t h e n C . D es c riptive analyse s of
infant c ommunic ative be havior// Studies in mother
infont interoction /Ed. H. R. Schaffer. N. Y.: Acade
mic Press, 19 7 7.
4 5. T r o n i c k E. Z. ( E d. ) . Social Ir.terc hange
in lnfancy. Baltim ore: University Park Press, 1 982.
4 6 . T r o n i e k E . , A l s H., A d a m s o n L. et
al. The infant's response to e ntrapment betwee n
c ontradict ory messages i n face-to-face interl'<ction//
1978. Vol. 17.
J. Am. Acad. of C hild Psychiatry.
.
•

� �11

4 7 . U �g i r i s l. č. { E d. ) . Social lntera ction
and C ommunication during Infancy. San Francis c o:
Jossey-Bass, 1979
4 8. U � g i r i s l. č. l mitation in infancy: Its in. terpers onal aspects //Th e Minnesota Symposia on
C hild Psychclogy /Ed : M. Perl mutter. Vol. 17. Hills
dale; N. J.: L. E rlbaum, 1 �84.
4 9. U � g i r i s l. č. lnfants in relati on: Perf or
mers, pupils� and partners // C hild Development To
day and Tomorrow /E d. W. Damon. San Francis c o:
Jossey- Bass, 19 8 9.
50. U � g i r i s l. č., B e n s o n J. B., K r u p e r J. e., V·e. s e k M. E . C ontex tual influences
on imitative interactions between mothers and in
fants //Action in S ocial C ontext / Ed. J. J. L ockman,
:--.:. L. Hazen. :-.J. Y.: Plenum, 1 9 89,
.•

·

100

S 1.
v i l::
rie

U � g i r i s

IVI .

b ij

Over

onderz o e k

Wi t , H. J.

!J 2 .
!> 3.

B.

oude rkind

het
V. ,

A.

V i n t e r

D el a c haux
M IT

V y g o

t

M.

J.

kind.

me thode

van

Vol.

en

intera ktie

the o
de

( R e d. ) .

Meel

8.

// J.

Lis s e :

Sw e ts

1985.

L ' l mitation
a nd

c he z

Niestle,

V y g o t s k y L.

C a m liridge:
54.

n aa r

ove r

Z e itlinge r

Paris:

F a f o u t i - M i l e n k o --

G r o e n e n d a al,

Psyc h ol oge n
and

Č.,

l.

het v e r b a n d tudde n

S.

Press,

s k y L.

le

n ouve a u - n e .

1985.

Thought a n d

Language.

196 2.
S.

M ind

in

S oc iety.

C a m

bridge: Harv a rd U n iversity P re s s , 1978 . .
5 5 . W e r t s e h J. V. Vygots ky a nd the S oc ial
F o rmation of Mind.
Pres s , 1985.
56.

Y a r r o

of e a rly
1 9 6 3.

w

C am b r idge:

L. J.

R e s e a rch

maternal care

Vol. 9.

P.

Harvard

in

//M errill - Palmer

1 0 1- 1 1 4.

U n ivers ity

d im e n s ions
Q u a rterly.

J.,

57. Z a r l i n g C. L. , H i r s e h B.
L a n dr y S. Ma te rn a l s oc ial n e tw orks and m othe r - i n fant
i nt e ractions i n full-te rm and very l ow birthweight
preterm
P.

infa nts

1 7 8- 1 8 5.

//C hild

Fra n c e s L. Hiatt

D evelopment.

1988,

Vol.

59.

S c hool of

P s y chology C lark U n iv e rs ity
W or c ester, MA 0 1 6 1 0 , USA

Jteikta
1 9 89 0 3 2 2

ME)l(JlHI.JHOCTHOE B3AHMOllEfiCTB11E
B MflAllEHI.JECKOM B03PACI'E
11. I.J eneua RTe-Y>Krapeue
P e 3 10 M e
H ecMOTpa ua To

'ITO B38HMoneAcTBHe ponHTenb-pe6eHOK HC

cnenosanocb y>Ke nponon>KHTenbuoe speMSI , no HeaaBHHX nop ouo
ae paccMaTpHBanocb B Me>KnH'lHOCTHOR nepcneKTHBe. Me>KnH'lH<X:T
eas >Ke nepcneKTHBB paCKpbIBBeT KOMMYHHK8THBHblR acneKT Me)l{
nH'lHOCTHOro B38 HMoneR:CTBHSI.

B

uaweR pa60Te paccMaTpHBaeTCSI

pollb HMHT8UHH BO speMSI 838HMO.QeRCTBHSI ponHTenb-pe6eHOK B
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Mna)leH'lOCKOM B03paCTe H npe)lOCT8BJISIJOTCSI Jl8HHbie o nocne)lo
BaTenbHbI X HMHT8UHSIX B KOMM)'HHKBUHH M8Tb-pe6eHOK. 0Jca3brna
eTCSI, '!TO HMHT8UHSl ne TOnbKO BblnonHSleT KOMMYHHKBTHBHylO

cl>YHKUHIO,

HO H cnoco6cTByeT T8K>Ke C03Jl8HHIO 6onee cnO>KHbIX

Me>KnH'IHOCTHbIX o6MeHOB.

y 'i8CTHe B 3THX o6Meeax B CBOIO oąe

pe)lb JlBeT B03MO>KHOCTb pe6euKy C03Jl8Tb ce6e cxeM)' 6onee
cnO>KHOro naTepua B38HM0Jl0ACTBHSI.

I NTE R PE R SONAL INTERACTION IN INFANCY
l. Č epėnaitė-U�girienė

S u m � ary
Although parent-child intera ction has bee n stu
died for a long time, it has n ot been viewed from
an interpers onal pers pe ctive until re ce ntly. An
interpersonal perspe ctive reveals the c ommunicati
ve aspect of interpers onal interaction. The present
paper c onsiders the role of imitation during pare nt
child intera ction in infancy a nd pres e nts data on
imitative seque nces in mother- child c ommunicati on.
It is argued that imitation n ot only serves a c om
municative fun ction, but also facilitates the c on
struction of m ore complex int�rperson� l exchanges.
Participation in these exchanges, in turn, e n ables
the child to build sche mata for more c omplex in
teraction patterns.
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