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Περίληψη  
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης της πατρικής εμπλοκής 

και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

των νηπίων. Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά φαίνεται να αποτελεί μια καίριας 

σημασίας διάσταση της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Πρόσφατα ερευνητικά 

δεδομένα έχουν δείξει τον ιδιαίτερο ρόλο της πατρικής εμπλοκής στην πρώιμη 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. Παρά την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά με τη σημασία της πατρικής εμπλοκής και των επιδράσεων της 

στην ανάπτυξη του παιδιού, δεν υπάρχουν μελέτες, από όσο γνωρίζουμε, αναφορικά 

με τις επιδράσεις της πατρικής εμπλοκής και φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Οι κύριες υποθέσεις της παρούσας έρευνας 

ήταν πως: 1) η πατρική εμπλοκή και φιλοκοινωνική συμπεριφορά σχετίζονται θετικά 

με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού και 2) η πατρική εμπλοκή και 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά προβλέπουν από κοινού τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

του παιδιού, παρέχοντας ένα καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης. Στην έρευνα συμμετείχαν 

139 πατέρες παιδιών ηλικίας 24-36 μηνών, οι οποίοι αξιολογήθηκαν με τη χρήση δυο 

ερωτηματολογίων και μιας κλίμακας αυτο-αναφοράς. Η πατρική εμπλοκή μετρήθηκε 

με το ερωτηματολόγιο Father-Child Activities. Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

πατέρα αξιολογήθηκε με τo Prosocialness Scale for Adults, και η φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού μετρήθηκε με το Early Prosocial Behaviour Questionnaire. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα και η 

πατρική εμπλοκή τείνουν να έχουν άμεση σχέση με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

του παιδιού. Επίσης, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα και η πατρική εμπλοκή 

από κοινού προβλέπουν τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Τα 

αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της πατρικής εμπλοκής και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα ως ζωτικής σημασίας παράγοντες για την 

κοινωνική και συναισθηματική ζωή των νηπίων.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλοκοινωνική συμπεριφορά, πατρική εμπλοκή, νήπια, μοίρασμα  
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Abstract 

 

Aim of this study was the examination of effects of paternal involvement and its 

prosocial behavior on infants’ prosocial behavior. Prosocial behavior seems to consist 

a crucial dimension of social development of the child. Recent research findings have 

shown the core role of the father’s involvement on child’s early prosocial behavior. 

Despite the existing literature on the importance of paternal involvement and its effects 

on child development, there are no studies, to the best of our knowledge, on the effects 

of paternal involvement and prosocialness on the infant’s prosocial behavior. The main 

hypotheses of the present study were that: 1) father’s prosocial behavior and his 

involvement correlate positively with the infant’s prosocial behavior and 2) father’s 

prosocial behavior and his involvement, both of them, predict infant’s prosocial 

behavior, providing a best model for predicting infant’s prosocial behavior. One 

hundred thirty-nine fathers of 24-36-month-old infants from Greece were assessed 

using two questionnaires and an assessment self-report. Paternal involvement was 

measured by the Father-Child Activities Questionnaire. Paternal prosocial behavior was 

measured by the Prosocialness Scale for Adults, and infants’ prosocial behavior was 

measured by the Early Prosocial Behaviour Questionnaire. The results show that 

father’s prosocial behavior and involvement have direct association with infant’s 

prosocial behavior. Also, father’s prosocial behavior and his involvement predict 

together the infant’s prosocial behavior. Our findings highlight the paternal prosocial 

behavior and involvement as crucial factors for the social and the emotional life of the 

infants.  

 

Keywords: prosocial behavior, parental engagement, infants, sharing 
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1. Εισαγωγή 

 

To μικροσύστημα της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

παιδιού, καθώς το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια σειρά δυναμικών διαδικασιών και 

ένα εύρος επιδράσεων που αντανακλούν σε όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξής του 

(Πετρογιάννης, 2003). Μέσα από την αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού φαίνεται να 

προωθούνται και να τίθενται οι βάσεις της ανάπτυξης των θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών του παιδιού (π.χ. φιλοκοινωνική συμπεριφορά), που συνδέονται με 

διάφορες ψυχολογικές λειτουργίες (Ferreira et al., 2016· Gryczkowski, Jordan, & 

Mercer, 2018). Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά αποτελεί μια καίριας σημασίας 

διάσταση της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και έχει απασχολήσει πάρα πολλούς 

ερευνητές, οι οποίοι εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην επίδραση του πατέρα στη 

θετική κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο της 

εργασίας. 

Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της ύστερης νεωτερικότητας, την εποχή των 

ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων, τόσο το ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας, της 

οικογένειας όσο και το άτομο ειδικότερα, δεν θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν από 

την διαχρονική μεταβολή των πραγμάτων. Διάφοροι κοινωνιολόγοι επιστήμονες έχουν 

χαρακτηρίσει την νεωτερικότητα ως εποχή ρευστότητας και μεταβαλότητας που οι 

σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται από τις παραδοσιακές, ως προς το ρυθμό αλλαγής 

της σχέσης του χώρου και του χρόνου (Bauman, 2000· Giddens, 1990). Από τις 

αλλαγές που προκύπτουν στον κόσμο που ζούμε, αυτές που σχετίζονται με την 

προσωπική μας ζωή τείνουν να είναι οι πιο ιδιαίτερες, όπως είναι η σεξουαλικότητα, 

οι σχέσεις, ο γάμος και η οικογένεια. Ο ρυθμός ανάπτυξης των αλλαγών φαίνεται να 

διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό και από περιοχή σε περιοχή, καθώς υπάρχουν και 

οι ανάλογες αντιστάσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο θεσμός της οικογένειας, 

κυρίως στις Δυτικές κοινωνίες, αποτελεί δίπολο μεταξύ της παράδοσης και της 

νεωτερικότητας. Αρκετοί κάνουν λόγο για τη φθίνουσα πορεία της οικογένειας, ως εκ 

τούτου να γίνονται, όλο και περισσότερο, αναφορές για μεταστροφή στην 

παραδοσιακή μορφή της (Giddens, 1999).  

 Μέσα από το πέρασμα των χρόνων, οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν 

δημιουργήσει πάρα πολλές διαφορετικές μορφές οικογενειακών και συγγενικών 

συστημάτων. Ξεκινώντας από την προ-νεωτερική περίοδο (17ο και 18ο αιώνα), η 

οικογένεια αποτελούσε οικονομική μονάδα, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν   
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υπήρχε, ο γάμος ήταν ανέκκλητη οικονομική σύμβαση και τα παιδιά δεν λαμβάνονταν 

ως ανθρώπινες υπάρξεις. Ο άνδρας-πατέρας είχε κυρίαρχο ρόλο στην οικογένεια, ενώ 

τα υπόλοιπα μέλη της, ανήκαν σε εκείνον. Επίσης, ο χαρακτήρας της οικογένειας δεν 

ήταν παιδοκεντρικός (δεν εστίαζε στην ανατροφή του παιδιού), αφού τα παιδιά έτειναν 

να συνεισφέρουν στην οικονομική κατάσταση της οικογένειας, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται υψηλοί δείκτες τόσο στη γεννητικότητα όσο και στη παιδική 

θνησιμότητα στην Αμερική και Ευρώπη της περιόδου εκείνης (Giddens, 1999). 

Μεταβαίνοντας στην νεωτερική περίοδο (19ο και αρχές 20ου αιώνα), η οικογένεια 

άρχισε να αποβάλλει τον κέντρο-οικονομικό χαρακτήρα της, η ισότητα σε πολλές 

κοινωνίες επήλθε μεταξύ των ανδρών-γυναικών, ο γάμος πραγματοποιούταν με 

κριτήριο τη ρομαντική αγάπη, και όχι τον οικονομικό παράγοντα. Η θέση της γυναίκας 

άλλαξε στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην οικογένεια, αναλαμβάνοντας  αποκλειστικά 

τη φροντίδα των παιδιών, ενώ ο πατέρας απέκτησε τον ρόλο του βιοπαλαιστή 

(Giddens, 1999). Φτάνοντας στην ύστερη νεωτερικότητα (μέσα 20ου αιώνα έως 

σήμερα), οι αλλαγές στην οικογένεια πραγματοποιούνται με πάρα πολύ γρήγορους 

ρυθμούς, στον ίδιο βαθμό, αλλά με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις από πολιτισμικό 

πλαίσιο σε πλαίσιο. Το κύριο γνώρισμα της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί η μορφή 

της και όχι ο οικονομικός της προσανατολισμός. Αρχικά, πολλές οικογένειες αποκτούν 

και ζουν με παιδιά χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει γάμο, καθώς επίσης πολλά παιδιά 

μπορεί να ζουν με τον ένα γονιό. Τα διαζύγια και οι συνεχόμενοι γάμοι έχουν αυξηθεί 

με ραγδαίους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές κοινωνίες (Giddens, 1999). 

Επιπρόσθετα, εναλλακτικές μορφές οικογένειας, όπως είναι η μονογονεϊκή, η 

εκτεταμένη, η παραδοσιακή, οι οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου και οι 

οικογένειες μέσω σύμφωνου συμβίωσης εκτός γάμου, έχουν καθιερωθεί (Giddens, 

1999· Golombok, 2017). 

 Η διαμάχη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της παραδοσιακής και σύγχρονης 

οικογένειας δεν περιορίζεται μόνο στη μορφή και τη σύνθεσή της, αλλά επεκτείνεται 

στη θέση και το ρόλο του πατέρα ως προς την ανατροφή των παιδιών του. Τους 

τελευταίους αιώνες στις Δυτικές κοινωνίες προβαλλόταν ο τύπος του αμέτοχου πατέρα, 

ο οποίος έτεινε να περιορίζεται στο ρόλο του ως βιοπαλαιστή και ως πρότυπο άνδρα, 

παραχωρώντας εξ’ ολοκλήρου την φροντίδα των παιδιών στην μητέρα (Gillis, 2000). 

Ωστόσο, η βιβλιογραφία δείχνει μια μεταστροφή του ρόλου του στον 21ο αιώνα, 

παρουσιάζοντας τον πατέρα εξίσου συμμετοχικό στην φροντίδα των παιδιού του, στον 

ίδιο βαθμό όπως και τη μητέρα, αποστασιοποιημένο από τα στερεότυπα του 
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παρελθόντος (Raley, Bianchi, & Wang, 2012). Επίσης, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως 

ο ρόλος του πατέρα είναι αξιοσημείωτος σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης και της ζωής 

του παιδιού του, όπως είναι η συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και γλωσσική 

ανάπτυξη (Keown, Franke, & Kaur, 2018). 

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως το μικροσύστημα της οικογένειας 

περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία μορφών, έτσι και ο ρόλος του πατέρα απαρτίζεται 

από αρκετούς τύπους, οι οποίοι διακρίνονται βάσει του βαθμού εμπλοκής του με το 

παιδί σε σχέση με τους διάφορους παράγοντες, γενετικούς και περιβαλλοντικούς, που 

επιδρούν σε αυτόν. Ορισμένοι πατέρες συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα και 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, άλλοι τείνουν να την αναλαμβάνουν πλήρως (στα 

πλαίσια της μονογονεϊκής οικογένειας), άλλοι απουσιάζουν, ενώ υπάρχουν και οι 

αμέτοχοι (Coles, 2015· Pacholok & Gauthier, 2010· Waller, 2012). Οι απαιτήσεις της 

σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, μέσα από τις ριζικές καθημερινές αλλαγές σε διάφορους 

τομείς και διαστάσεις της (τεχνολογία, ιδεολογικές πεποιθήσεις), οδήγησαν στην 

ανάγκη για την αναστοχαστική προσέγγιση του πατρικού ρόλου. Στις μέρες μας, η 

πυρηνική οικογένεια βρίσκεται σε κρίση, οι μητέρες εργάζονται στο ίδιο ποσοστό με 

τους άνδρες, τα διαζύγια κυριαρχούν, η φροντίδα των παιδιών δεν μπορεί να παρέχεται 

πλήρως από τη σύγχρονη μητέρα, όπως δεν υπάρχει η δυνατότητα στήριξης από τους 

παππούδες και γιαγιάδες, στις περισσότερες οικογένειες. Έτσι, ο πατέρας ανέλαβε έναν 

πιο ενεργό ρόλο στην φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών του προκείμενου να 

υπάρχει η λειτουργικότητα, η ισορροπία και η συνέχεια εντός του οικογενειακού 

πλαισίου (Αρχοντίδου, 2010), δημιουργώντας ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για 

τη διερεύνηση των διαστάσεων του πατέρα που συμβάλλουν στη ζωή και την ανάπτυξη 

του παιδιού του. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια διαλεύκανσης της 

συμβολής του πατέρα στην ανάπτυξη της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού. Μέσα από την ερευνητική μας μελέτη θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε 

την επίδραση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και εμπλοκής του πατέρα στην 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς παιδιών νηπιακής ηλικίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και 

το εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια (1ο και 2ο 

κεφάλαιο), ενώ το εμπειρικό μέρος από τρία (3ο, 4ο και 5ο κεφάλαιο). Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρατίθενται και αναλύονται οι διάφορες ψυχολογικές προσεγγίσεις, 

θεωρητικά μοντέλα και έρευνες γύρω από τον πατρικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
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παιδιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στο παιδί και το ρόλο του πατέρα στην ανάπτυξη της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού του. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφεται σε βάθος η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως είναι η 

συμμετέχοντες της έρευνας, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και η ερευνητική 

διαδικασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Ολοκληρώνοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση στην οποία και γίνεται 

η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναγράφονται οι μεθοδολογικοί 

περιορισμοί και διατυπώνονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1ο  

2. Πατρικός ρόλος: ψυχολογικές προσεγγίσεις, θεωρητικά μοντέλα και 

εμπειρικά δεδομένα 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση και η κριτική συζήτηση των πρώιμων 

θεωριών, των σύγχρονων μοντέλων και των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη 

θέση του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού του. Στα ψυχολογικά ρεύματα του 20ου 

αιώνα το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζει περισσότερο στον ρόλο της μητέρας στην 

ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με αυτόν του πατέρα, είτε ως φυσική απόρροια του 

ιδιαίτερου βιολογικού δεσμού μητέρας-βρέφους είτε ως απόρροια των εκάστοτε 

κοινωνικών συνθηκών (Lamb, 2000, 2013). Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, 

παρατηρήθηκαν οι πρώτες εστιασμένες προσπάθειες για να μελετηθεί σε βάθος ο ρόλος 

του. Έτσι, από τα τέλη του 20ου έως και τις ημέρες μας έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

έρευνες ώστε να διερευνηθούν οι επιδράσεις του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού 

του (π.χ. Baker, 2017, 2018· Duursma, 2014· Lamb, 1977a, 1977b· MacDonald & 

Parke, 1984· Poon, Zeman, Miller-Slough, Sanders, & Crespo, 2017· Tamis-LeMonda, 

Baumwell, & Cabrera, 2013).  

 Στο πρώτο υποκεφάλαιο θα πραγματοποιήσουμε μια σύντομη προσέγγιση της 

έννοιας του πατέρα και των διαστάσεών του. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τις 

κλασικές ψυχολογικές θεωρίες και τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα αναφορικά με τη 

θέση του πατέρα στη ζωή του παιδιού του. Ακόμα, θα καταγράψουμε δεδομένα 

ερευνών σχετικά με τον ρόλο του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. Τέλος, το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια κριτική σύνοψη των θεωριών και των ερευνητικών 

δεδομένων.  

 

2.1. H έννοια του «πατέρα» 

 

Η ενσάρκωση του πατρικού ρόλου αποτελεί μια καθολική εμπειρία, μια βιολογική 

κατάσταση, και μια πολιτισμικο-κοινωνική κατασκευή στους ανθρώπους (Griswold, 

1999). Επίσης, ο πατέρας αποτελεί ένα αντικείμενο που έχει μελετηθεί από πολλούς 

επιστημονικούς κλάδους, προσδίδοντάς του ποικίλες διαστάσεις και ερμηνείες (π.χ. 

Giddens, 1999· Gillis, 2000· Gray, Parkin, & Samms-Vaughan, 2007· Julien, 1993· 
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Lamb, 2010· Rypma, 1976). Αξίζει να σημειώσουμε πως οι έννοιες του πατέρα, της 

πατρότητας και της πατρικής φροντίδας συχνά συγχέονται λανθασμένα (Huttunen, 

2006). Η έννοια του πατέρα συνδέεται με το άτομο που ενσαρκώνει την ταυτότητα 

αυτή· η πατρότητα προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις καταστάσεις και τα 

δικαιώματα των ατόμων που ορίζονται ως πατέρες, είτε καλοί είτε κακοί, ενώ η 

πατρική φροντίδα ταυτίζεται με τους όρους της μητρικής και γονικής φροντίδας, 

δηλαδή των πρακτικών εκείνων που ακολουθούνται για την ανατροφή και 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Huttunen, 2006). 

Αρχικά, ο όρος πατέρας προκύπτει ετυμολογικά από την αρχαιοελληνική λέξη 

πατήρ,-τρός (> πατέρας: αρχηγός της οικογένειας), καθώς έχει κοινή ρίζα με όλες τις 

γλώσσες που ανήκουν στην κατηγορία των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών (π.χ. pater στα 

Λατινικά, pitár στα Σανσκριτικά, père στα Γαλλικά, vater στα Γερμανικά, padre στα 

Ισπανικά, και father στα Αγγλικά· Μπαμπινιώτης, 2012). Όσον αφορά τις διάφορες 

διαστάσεις της πατρότητας, από μελέτες στις Σκανδιναβικές χώρες, οι πατέρες 

μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις τύπους (βιολογικός, νόμιμος, κοινωνικός, 

ψυχολογικός), οι οποίοι έγκεινται στο ρόλο που διαδραματίζει εντός του οικογενειακού 

πλαισίου, και ιδιαίτερα στη σχέση του με το παιδί (Huttunen, 2006). Ο βιολογικός 

πατέρας συνδέεται με την προέλευση του παιδιού, δηλαδή είναι εκείνος που δίνει το 

σπέρμα για να γονιμοποιηθεί το γυναικείο ωάριο και να διαιωνιστεί το είδος. O νόμιμος 

πατέρας είναι ο άνδρας που διαθέτει τη νόμιμη πατρότητα στη ζωή του παιδιού. 

Επιπλέον, ο κοινωνικός πατέρας είναι εκείνος που μοιράζεται τη ζωή του με ένα παιδί, 

χωρίς να είναι ούτε ο βιολογικός ούτε ο νόμιμος πατέρας του, προσφέροντας του 

οτιδήποτε χρειάζεται για τη καθημερινή του φροντίδα. Ενώ, ο ψυχολογικός πατέρας 

είναι ο άνδρας που έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό και σχέση με ένα παιδί, 

ανεξαρτήτως αν ζει μαζί του, ο οποίος όμως τείνει να λειτουργεί ως βιολογικός πατέρας 

του. Επιπρόσθετα, ο πατέρας και η πατρική φροντίδα διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

οικογενειακό πλαίσιο (τύποι οικογένειας, όπως είναι πυρηνική οικογένεια, ύπαρξη 

θετού πατέρα κ.α.) στο οποίο ασκείται η πατρότητά του (Huttunen, 2006). 

 

2.2. Κλασικές ψυχολογικές προσεγγίσεις γύρω από τον ρόλο του πατέρα    

 

Πάρα πολλές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, έχουν 

διατυπωθεί προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την έννοια και τον ρόλο του πατέρα στην 

οικογένεια και στην ζωή του παιδιού του. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα 
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εστιάσουμε στη ψυχολογική προσέγγιση. Η έννοια και ο ρόλος του πατέρα έχει 

διαφοροποιηθεί και μελετηθεί σε βάθος χρόνου σε σχέση με τις ραγδαίες αλλαγές που 

επήλθαν στην οικονομία, πολιτική, κοινωνική διάσταση του εκάστοτε πολιτισμικού 

πλαισίου (Gillis, 2000· Griswold, 1999· Lamb, 2013· LaRossa, 1998).  

 Στις αρχές του 20ου αιώνα τα περισσότερα ψυχολογικά ρεύματα παράβλεπαν 

τον ρόλο του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού του, δίνοντας κατά κόρον έμφαση στη 

δυαδική αλληλεπίδραση μεταξύ μητέρας-παιδιού. Αυτό διαφαίνεται από την εστίαση 

των θεωριών στη θέση της μητέρας σχετικά με την άμεση επιρροή της στο παιδί, και 

ελάχιστα στον ρόλο του πατέρα. Από το 1950, όπως θα δούμε παρακάτω, γίνεται μια 

σταδιακή μεταστροφή προς την ιδιαίτερη συμβολή του πατέρα στη ζωή του παιδιού 

του. Παρόλα αυτά, ο δεσμός του παιδιού με τον κάθε γονιό του είναι σημαντικός για 

το παιδί, καθώς εκείνο μπορεί να έχει μια θετική πορεία ανάπτυξης όταν ζει και 

μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό πλαίσιο που του παρέχει αγάπη, σταθερότητα, 

ασφάλεια και εμπιστοσύνη, καλύπτοντάς του  όλες τις ανάγκες (Sanders & Turner, 

2018).  

 

2.2.1. Η θέση του πατέρα στις ψυχοδυναμικές θεωρίες 

Στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, από τη γέννηση του παιδιού δίνεται βαρύτητα 

στον κύριο ρόλο της μητέρας στη φροντίδα του αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση αγάπης 

που αναπτύσσεται μεταξύ τους (Freud, 1940/2011). Η υπόσταση και ο ρόλος του 

πατέρα δεν γίνεται εμφανής πριν το παιδί εισέλθει στο φαλλικό στάδιο κατά την ηλικία 

των 3 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με το 

οιδιπόδειο σύμπλεγμα, μια κατάσταση κατά την οποία το μικρό αγόρι έλκεται ερωτικά 

ασυνείδητα από τον γονιό του αντίθετου φύλου (μητέρα), και συγκρούεται με τον γονιό 

του ίδιου φύλου (πατέρα), τον οποίο θεωρεί αντίζηλό του (Freud, 1905, 1910/2011). 

Το παιδί τρέφει ερωτική αγάπη για τη μητέρα, ενώ φόβο για τον πατέρα (Birns & Ben-

Ner, 1988). Προς το τέλος του φαλλικού σταδίου επέρχεται η επίλυση της σύγκρουσης, 

η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή του, αφού ταυτίζεται με το 

γονιό του ίδιου φύλου (πατέρα), εσωτερικεύοντας τα χαρακτηριστικά του (Freud, 

1924/2011).  Ωστόσο σε διάφορα έργα του Freud  διαφαίνεται η σημασία που έδινε 

στον ρόλο του πατέρα στη σχέση του με το παιδί του, χαρακτηρίζοντας τον ως 

προστάτη (αφού εκείνο αναζητάει την προστασία μέσα από την αγάπη του πατέρα του· 

Freud, 1927/2011), φροντιστή (καθώς ο πατέρας του, του παρέχει την φροντίδα από τη 

βρεφική ηλικία· Freud, 1909/2011) και ιδεατή φιγούρα για εκείνο (επειδή εκείνο 
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επιθυμεί να μοιάσει στον πατέρα του, έχοντας τον ως ιδεατό πρότυπο· Freud, 

1921/2011).  

Σύμφωνα με τη θεωρία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του Erikson (1963) το 

άτομο διέρχεται από οχτώ σταθερά στάδια,  καθένα από τα οποία εμπεριέχει μια κρίση 

την οποία πρέπει να επιλύσει προκειμένου να κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις 

απαιτήσεις του επόμενου αναπτυξιακού σταδίου. Ο Erikson (1963) υποστήριζε πως οι 

γονείς, κατά βάσιν η μητέρα,  θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν τις ανάγκες του 

βρέφους  τους, ώστε να μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, και όχι εκείνα της ανασφάλειας και της δυσπιστίας εξαιτίας της 

παραμέλησης (Βασικής Εμπιστοσύνης ή Δυσπιστίας). Ακόμα, καθώς μεγαλώνει το 

παιδί, οι γονείς, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα, θα πρέπει να το στηρίζουν, να 

εκδηλώνουν αναγνώριση, και να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτό να εξερευνάει το 

περιβάλλον του χωρίς να το περιορίζουν και να το επικρίνουν, ώστε να μπορεί να 

αισθάνεται ότι είναι αυτόνομο και μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία (Αυτονομίας ή 

Αμφιβολίας, Πρωτοβουλίας ή Ενοχής). 

Επιπρόσθετα, η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού που εκφράστηκε από τον 

Bowlby (1958) πρέσβευε πως το βρέφος αναπτύσσει, κατά το πρώτο έτος της ζωής του, 

ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το άτομο που το φροντίζει, και ιδιαίτερα με 

τη μητέρα του. Συγκεκριμένα, τα βρέφη τείνουν να επιδιώκουν την επαφή και να 

αναζητούν εγγύτητα από τους σημαντικούς άλλους (μητέρα, πατέρας, γιαγιά, 

παππούς), με απώτερο σκοπό την κάλυψη των βιολογικών και συναισθηματικών 

αναγκών τους. Ο ίδιος έτεινε πως ο συναισθηματικός δεσμός που διαμορφώνεται 

μεταξύ μητέρας-βρέφους αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του (Bowlby, 1958). Όσον αφορά τη λειτουργία του πατέρα κατά την 

βρεφική ηλικία, θεωρούσε πως «οι πατέρες έχουν τη χρησιμότητά τους, αλλά συνήθως 

παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη μητέρα. Πρωταρχικός ρόλος τους είναι να παρέχουν 

συναισθηματική υποστήριξη στην μητρική φροντίδα των συζύγων τους» (Bretherton, 

1992, σελ. 762).  

Αξίζει, επίσης, να παραθέσουμε τη θεωρία της Mahler σχετικά με το ρόλο του 

πατέρα στην ανάπτυξη και στη ζωή του παιδιού του. Σύμφωνα με την Mahler (1963, 

1967, 1974), η πατρική φιγούρα γίνεται σημαντική για τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, 

περίπου στο πρώτο μισό του δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Η συμβολή του πατέρα 

σχετίζεται με τη διαδικασία αποχωρισμού-εξατομίκευσης στην οποία λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής με την εμπλοκή του σε αυτή, αφού μπορεί να βοηθήσει στην 
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αποτροπή της προσκόλλησης του βρέφους προς τη μητέρα του, ενισχύοντας την 

ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία του στον κόσμο (Mahler, 1963, 1967, 1974· Mahler 

& Goslinger, 1955).  

 Επιπρόσθετα, ο Winnicott (1960) έδινε ιδιαίτερη σημασία στη δυαδική σχέση 

μητέρας-βρέφους, καθώς η μητέρα τείνει να καλύπτει τις ανάγκες του εξαρτώμενου 

από αυτή βρέφους. Επομένως, «το βρέφος και η μητρική φροντίδα μαζί διαμορφώνουν 

μια οντότητα» (Winnicott, 1960, σελ. 587). Επίσης, εστίασε στο λειτουργικό ρόλο του 

πατέρα, τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί του, αφού εκείνος φαίνεται να συμβάλει 

στη φυσική, συναισθηματική και ηθική υποστήριξη της μητέρας αλλά και στην 

προώθηση των θετικών χαρακτηριστικών του (π.χ. ζωντάνια) προς το παιδί του 

(Winnicott, 1987). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Winnicott (1987), ο πατέρας 

παρέχοντας βοήθεια και υποστήριξη στη μητέρα, διαμορφώνει μια ιδιαίτερη σχέση με 

εκείνη, την οποία τείνει να αντιλαμβάνεται το βρέφος. Κατά αυτόν τον τρόπο, η στενή 

σχέση μεταξύ πατέρα-μητέρας φαίνεται να δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και της 

σιγουριάς στο βρέφος, και να λειτουργεί ενισχυτικά στον τρόπο που εκείνο βιώνει και 

διαχειρίζεται τη ζωή του.  Ακόμα, ο ίδιος σημείωσε πως ο πατέρας μπορεί να έχει μια 

ουσιαστική σχέση με εκείνο, έτσι «εάν ο πατέρας είναι εκεί και επιθυμεί να γνωρίσει 

το δικό του παιδί, το παιδί είναι τυχερό, και στις πιο χαρούμενες περιστάσεις ο πατέρας 

εμπλουτίζει ευρέως τον κόσμο του παιδιού του» (Winnicott, 1987, σελ. 116)  

 

2.2.2. Η θέση του πατέρα σε άλλες ψυχολογικές θεωρίες  

Παρόλο που οι ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις μελέτησαν τον ρόλο του πατέρα από μια 

συγκεκριμένη σκοπιά, άλλες κλασικές ψυχολογικές θεωρίες δεν εστίασαν καθόλου σε 

εκείνον, παρά μόνο έμμεσα, μέσα από την επίδραση των γονιών ευρύτερα στην 

ανάπτυξη του παιδιού (π.χ. Bandura, 1977· Bronfenbrenner, 1979, 1989· Vygotsky, 

1997· Wood, Bruner, & Ross, 1976).  

 Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης του Bandura 

(1977), τα παιδιά μαθαίνουν από την άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς των άλλων 

ατόμων, που λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης για εκείνα σε διάφορες καταστάσεις. 

Τέτοια πρότυπα μίμησης αποτελούν οι γονείς, τα αδέλφια, οι συνομήλικοι και οι 

εκπαιδευτικοί. O Bandura (1977) υποστήριζε πως οι γονείς αποτελούν την πιο 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την εκμάθηση των θετικών και επιτρεπτών 

συμπεριφορών από το παιδί, καταλήγοντας πως η αλληλεπίδραση μεταξύ γονιού-

παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας διεργασία για την κοινωνικοποίησή του. Έτσι, οι 
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γονείς φαίνεται να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση διαφόρων διαστάσεων της 

ανάπτυξης των παιδιών τους (π.χ. κοινωνική και ηθική ανάπτυξη· Bandura, 1977).  

 Επιπλέον, στην κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία της ανάπτυξης του Vygotsky 

(1997), το παιδί μαθαίνει μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με κάποιον έμπειρο 

καθοδηγητή. Έτσι, εάν υποθέσουμε άμεσα τους γονείς ως έμπειρους καθοδηγητές 

φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού τους. 

Οι γονείς λειτουργώντας ως πρότυπα συμπεριφοράς και παρέχοντας λεκτικές 

καθοδηγήσεις στο παιδί τους (συνεργατικός διάλογος) ενισχύουν την ικανότητά τους 

για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης). Κατά αυτόν 

τον τρόπο, τα παιδιά τείνουν να εσωτερικεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, ώστε 

σε μετέπειτα καταστάσεις να μπορούν να ελέγχουν και να  αξιολογούν την ίδια τους 

την απόδοση (Vygotsky, 1997). Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε ο Bruner 

(Wood, Bruner, & Ross, 1976), ο οποίος επηρεαζόμενος από το έργο του Vygotsky 

(1997) διατύπωσε την θεωρία της σκαλωσιάς. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, τα παιδιά 

μαθαίνουν με την υποστήριξη και τη βοήθεια των πιο έμπειρων ενηλικών (π.χ. γονείς, 

εκπαιδευτικοί) με σκοπό να οδηγηθούν στην αυτοματοποιημένη μάθηση (Wood et al., 

1976). 

 Επιπρόσθετα, η βιο-οικολογική θεωρία της ανθρώπινης ανάπτυξης του 

Bronfenbrenner (1979) υποστηρίζει πως τα παιδιά ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε 

ένα σύνθετο σύστημα σχέσεων σε διάφορα επίπεδα του περιβάλλοντός τους, που το 

κάθε επίπεδο, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, επιδράει διαδοχικά στο επόμενο 

(μικροσύστημα, μεσοσύστημα, εξωσύστημα, μακροσύστημα, χρονοσύστημα· 

Bronfenbrenner, 1989). Το μικροσύστημα αναφέρεται στο άμεσο περιβάλλον του 

παιδιού, όπως είναι οι γονείς, τα αδέλφια, οι συνομήλικοι και οι εκπαιδευτικοί. Κατά 

τον Bronfenbrenner (1979), η επίδραση των γονιών στο παιδί τους φαίνεται να 

εξαρτάται σημαντικά από την επιρροή που τους ασκούν οι διάφοροι εξω-οικογενειακοί 

παράγοντες (οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες).  

 

2.3. Πρώιμα και σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα για τον ρόλο του πατέρα 

  

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, από το 1950 εμφανίζεται μια στροφή προς τον ρόλο του 

πατέρα. Σύμφωνα με τον Lamb (2000), μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου 

πολέμου, αρχίζει να σκιαγραφείται ένας ιδιαίτερος προβληματισμός γύρω από την 

θέση του πατέρα στη ζωή του παιδιού του, εστιάζοντας σε δυο θέματα. Το πρώτο 



21 

 

αναφερόταν στο πλήθος των παιδιών που ανατρέφονταν και μεγάλωναν στα 

ορφανοτροφεία και στα νοσοκομεία, και το δεύτερο στην απουσία του πατέρα από τη 

ζωή τους (π.χ. θάνατος στον πόλεμο, παραμέληση κ.α.). Το ερευνητικό ενδιαφέρον, 

κατά τη δεκαετία του 1970, περιορίστηκε στην παρουσία και το χρόνο που διέθετε ο 

πατέρας στο παιδί του (Lamb, 2000). Μετέπειτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι 

ερευνητές στράφηκαν στη φύση του πατέρα σχετικά με τις ραγδαίες αλλαγές που 

προκλήθηκαν στην οικογενειακή ζωή, διαμορφώνοντας ευρεία μοντέλα πατρότητας 

(Lamb, Pleck, Charnov, & Levine, 1985). Η απότομη εμφάνιση των γυναικών στο 

εργασιακό χώρο, οι αλλαγές στα προγράμματα των γονέων, η απουσία των πατέρων 

από την οικογένεια, εξαιτίας της αύξησης των γεννήσεων χωρίς γάμο και των 

διαζυγίων, αποτελούν μερικές από αυτές τις αλλαγές, οι οποίες οδήγησαν στην ανάγκη 

για διερεύνηση της πατρικής εμπλοκής στην ανάπτυξη,  τη ζωή και την ευημερία του 

παιδιού (Cabrera, Tamis-LeMonda, Bradley, Hofferth, & Lamb, 2000· Fagan, Day, 

Lamb, & Cabrera, 2014). 

 Από τα πρώτα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την ερμηνεία της 

πατρικής εμπλοκής στην ανάπτυξη και στην ζωή του παιδιού, αποτελεί εκείνο του 

Lamb και των συνεργατών του (1985). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η πατρική 

εμπλοκή υποστυλώνεται από τρία στοιχεία, την αλληλεπίδραση-εμπλοκή (την 

αλληλεπίδραση που έχει ο πατέρας με το παιδί του μέσα από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη φροντίδα και τη μάθηση), τη διαθεσιμότητα (τον χρόνο που παρέχει 

ο πατέρας στο παιδί του, περιλαμβάνοντας ή όχι ουσιαστική αλληλεπίδραση), και την 

υπευθυνότητα (την ευθύνη που έχει ο πατέρας για τη διασφάλιση της κάλυψης των 

αναγκών του παιδιού του) (Lamb et al., 1985).  

Κατά τον Pleck (2010), το στοιχείο της εμπλοκής του πατέρα απασχόλησε 

ιδιαίτερα τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με την πατρότητα, οι οποίοι εστίαζαν στον 

χρόνο αλληλεπίδρασης του πατέρα με το παιδί του, και όχι στην ποιότητά της. Στη 

συνέχεια, οι έρευνες εστιάσθηκαν στην πατρική εμπλοκή συνδυαστικά με τις 

διαστάσεις της ζεστασιάς, της αποκριτικότητας και του ελέγχου, αλλά σε σχέση με τις 

γονικές πρακτικές (δημοκρατικός τύπος). Ακόμα, το μοντέλο των Lamb και 

συνεργατών του (1985) δεν βασιζόταν σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Ως απάντηση, ο 

Pleck στηριζόμενος στις παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες αλλά και στις θεωρητικές 

προσεγγίσεις των Bronfenbrenner (1986) και Coleman (1988), πρότεινε ένα 

αναθεωρημένο μοντέλο σχετικά με τη πατρική εμπλοκή. Αυτό το μοντέλο απαρτιζόταν 

από πέντε στοιχεία, τρία βασικά και δυο επιμέρους. Τα πρώτα τρία στοιχεία συνιστούν 
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οι θετικές δραστηριότητες εμπλοκής (οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται ο 

πατέρας με το παιδί του με κύριο σκοπό την ενίσχυση της θετικής του ανάπτυξης), η  

ζεστασιά και η αποκριτικότητα (ο βαθμός εκδήλωσης ζεστασιάς και ανταπόκρισης στις 

ανάγκες του παιδιού του) και ο έλεγχος (ο βαθμός επίβλεψης και έκφρασης αποφάσεων 

που σχετίζονται με τη ζωή του παιδιού). Επιπλέον, τα επιμέρους δυο στοιχεία, είναι 

εκείνα της έμμεσης φροντίδας (η φροντίδα που παρέχεται στο παιδί χωρίς να υπάρχει 

αλληλεπίδραση, όπως η παροχή ειδών φροντίδας καθώς και η προώθηση κοινωνικών 

σχέσεων, π.χ. παιδί-ομήλικοι) και της διεργασίας της ευθύνης (η πατρική επίβλεψη 

γύρω από την πλήρη κάλυψη των αναγκών του παιδιού όσον αφορά τα παραπάνω 

τέσσερα στοιχεία) (Pleck, 2010).   

 Οι Cabrera, Fitzgerald, Bradley και Roggman (2007, 2014) επικεντρώθηκαν 

στα κενά των προηγούμενων μοντέλων (π.χ. Lamb et al., 1985· Palkovitz, 2002· Pleck, 

2010), υποστηρίζοντας πως δεν αποτελούσαν συνεκτικά θεωρητικά μοντέλα πάνω στα 

οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι μελλοντικές έρευνες γύρω από τις επιδράσεις της 

πατρικής εμπλοκής στην ανάπτυξη του παιδιού του. Έτσι, πρότειναν το αναπτυξιακό, 

ευρετικό μοντέλο της δυναμικής της γονικής συμπεριφοράς και επίδρασης στα παιδιά 

διαχρονικά. Το μοντέλο αυτό στηρίχθηκε στις θεωρητικές ιδέες της οικολογικής 

θεωρίας του Bronfenbrenner (1995) και του εξελικτικού μοντέλου του Belsky (1984), 

για να απεικονίσει τους τρόπους με τους οποίους οι πατέρες μπορούν να επηρεάσουν, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα, την ανάπτυξη των παιδιών τους από τη βρεφική έως εφηβική 

ηλικία (Cabrera et al., 2014). Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε περαιτέρω, από 

τους ίδιους ερευνητές το 2014, με σκοπό να συμπεριλάβουν σε αυτό πολύπλοκα 

δυναμικά συστήματα εννοιών αλλά και διεργασιών με αμφίδρομες συναλλαγές μέσα 

στις οποίες ενσωματώνονται οι αλληλεπιδράσεις γονιού-παιδιού (κατά κόρον πατέρα-

παιδιού) που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τις Cabrera, Volling 

και Barr (2018), το διευρυμένο μοντέλο προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

παρατηρούνται αλλαγές διαχρονικά (π.χ. στους γονείς, στα παιδιά). Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με αυτό οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται από τον πατέρα συνδέονται, 

άμεσα και έμμεσα, με τις συμπεριφορές του παιδιού σε αλληλεπίδραση με άλλες 

οικογενειακές σχέσεις και άλλους παράγοντες (εντός του οικογενειακού πλαισίου ή 

όχι) (Cabrera et al., 2018· Cabrera et al., 2014). 
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2.4. Εμπειρικά δεδομένα: Ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού του 

 

Ένα πλήθος ερευνών έχει διενεργηθεί γύρω από την επίδραση του πατρικού ρόλου 

στην ανάπτυξη του παιδιού, υπογραμμίζοντας όλο και περισσότερο την ιδιαίτερη 

συμβολή της αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού στις διάφορες διαστάσεις αυτής, όπως 

είναι η γνωστική, η γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη (Keown et al., 

2018).  

 

2.4.1. Γνωστική ανάπτυξη 

Αρχικά, η γνωστική ανάπτυξη αναφέρεται στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών 

του ατόμου, δηλαδή στις ικανότητες που σχετίζονται με το πώς το άτομο μαθαίνει, 

θυμάται, αντιλαμβάνεται και επιλύει προβλήματα και οι οποίες «περιλαμβάνουν 

διαστάσεις της αντίληψης, της μνήμης, της μάθησης, της προσοχής, της λήψης 

αποφάσεων, και των γλωσσικών ικανοτήτων» (Kiely, 2014, σελ. 975). Οι 

συγκεκριμένες λειτουργίες φαίνεται να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς κατά 

την παιδική ηλικία που ο εγκέφαλος των παιδιών είναι ιδιαίτερα εύπλαστος και μέσα 

από την αλληλεπίδραση των παιδιών με τους γονείς, τα αδέλφια και τους συνομηλίκους 

τους (Shonkoff, Phillips, & National Research Council, 2000). Επομένως, όσον αφορά 

την επίδραση της πατρικής εμπλοκής στα γνωστικά αποτελέσματα  του παιδιού, 

υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνουν τη συσχέτισή τους κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία (Baker, 2017, 2018· Coley, Lewin-Bizan, & Carrano, 2011· 

Duursma, 2014· Fagan & Lee, 2012· Jeynes, 2015· McWayne, Downer, Campos, & 

Harris, 2013).  

 Ειδικότερα, έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένες διαστάσεις της πατρικής 

εμπλοκής, όπως είναι θετικές διαστάσεις της γονικής φροντίδας (π.χ. ζεστασιά, 

αποκριτικότητα· Coley et al., 2011· McWayne et al., 2013), και η συχνότητα εμπλοκής 

σε θετικές δραστηριότητες (π.χ. ανάγνωση βιβλίων, παιχνίδι, διδασκαλία· McWayne 

et al., 2013) τείνουν να προωθούν τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών (π.χ. 

ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, ακαδημαϊκή ικανότητα). Για παράδειγμα, η 

διαχρονική έρευνα της Duursma (2014) εξέτασε τις πατρικές και μητρικές επιδράσεις 

της ανάγνωσης βιβλίου στα γνωστικά αποτελέσματα (γλωσσική ανάπτυξη και 

ανάπτυξη γραμματισμού) των παιδιών στους 14, 24, 36 και 60 μήνες της ηλικίας τους. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μητέρες τείνουν να διαβάζουν συχνότερα στα παιδιά 

τους συγκριτικά με τους πατέρες, ωστόσο η πατρική ανάγνωση κατά τους 24 και 36 
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μήνες συνδέεται θετικά με τα γνωστικά αποτελέσματα του παιδιού κατά τους 36 μήνες 

της ηλικίας του. Ακόμα, ευρήματα ερευνών έχουν επισημάνει πως η εθνικότητα και 

κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του πατέρα άλλοτε συνδέονται θετικά με την 

επίδραση της πατρικής εμπλοκής στα γνωστικά αποτελέσματα των παιδιών (Baker, 

2017· Cabrera, Hofferth, & Chae, 2011· Jeynes, 2015) και άλλοτε αρνητικά (Baker, 

2018· McBride, Dyer, & Laxman, 2013), γεγονός που υποδηλώνει πως πρέπει να 

διενεργηθούν περισσότερες μελέτες γύρω από την επίδραση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του πατέρα (π.χ. κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, εθνικότητα) στη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού του.  

 Αξίζει να σημειώσουμε πως υπάρχουν έρευνες που έχουν εστιάσει στη 

συνεισφορά της αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού στην ανάπτυξη της εκτελεστικής 

λειτουργίας του παιδιού (Lucassen et al., 2015· Meuwissen & Carlson, 2015· Towe-

Goodman et al., 2014). H εκτελεστική λειτουργία είναι μια σημαντική διάσταση της 

γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει γνωστικές διεργασίες που 

είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συμπεριφοράς, όπως είναι η γνωστική αναστολή, 

ο ανασταλτικός έλεγχος, η μνήμη εργασίας και η γνωστική ευελιξία (Keown et al., 

2018· Kiely, 2014). Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι οι 

πατέρες που υιοθετούν θετικές-ανατροφικές πρακτικές, που βασίζονται στην 

ευαισθησία και την υποστήριξη, φαίνεται να προβλέπουν την ανάπτυξη της 

εκτελεστικής λειτουργίας του παιδιού τους (Towe-Goodman et al., 2014). Αντιθέτως, 

οι πατέρες που είναι λιγότερο ευαίσθητοι και υιοθετούν πιο αυστηρές γονικές 

πρακτικές στα παιδιά τους, τείνουν να συνδέονται αρνητικά με την προώθηση της 

εκτελεστικής λειτουργίας εκείνων (π.χ. ανασταλτικός αυτο-έλεγχος, ευελιξία· 

Lucassen et al., 2015).  

 

2.4.2. Γλωσσική ανάπτυξη 

Η πλειοψηφία των ερευνών γύρω από τη συνεισφορά των γονιών στην γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού επικεντρώθηκε στις παρατηρήσεις των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ μητέρας-παιδιού, διαμορφώνοντας ένα ερευνητικό κενό στον ρόλο του πατέρα 

στην πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη (Tamis-LeMonda et al., 2013). H Tamis-LeΜonda 

και οι συνεργάτες της (2013) αξιολογώντας τις έρευνες γύρω από τον ρόλο του πατέρα 

στην πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού του διατύπωσαν ορισμένα ερευνητικά 

ερωτήματα για την βαθύτερη θεωρητική κατανόηση αυτού.  
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 Το ένα ερώτημα αφορά του τρόπους με τους οποίους ο πατέρας επιδράει στη 

γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού του. Συγκεκριμένα, ο πατέρας μπορεί να συμβάλει 

άμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού του μέσα από την αλληλεπίδραση με 

εκείνο (ευαίσθητη και υποστηρικτική αλληλεπίδραση· Shannon et al., 2002· Tamis-

LeMonda, Shannon, Cabrera, & Lamb, 2004) και μέσα από την εμπλοκή του σε από 

κοινού δραστηριότητες, όπως είναι η ανάγνωση βιβλίων (Duursma, 2014). Ακόμα, ο 

πατέρας μπορεί να επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού του με έμμεσους 

τρόπους. Οι πατέρες που τείνουν να έχουν θετικές σχέσεις με τις μητέρες των παιδιών 

τους, εργάζονται, είναι μορφωμένοι και ικανοί να στηρίζουν οικονομικά την 

οικογένειά τους (επιδράσεις στη σχέση μητέρας-παιδιού), πιθανόν να επιδρούν θετικά 

στην ανάπτυξη του παιδιού τους (Tamis-LeMonda et al., 2013). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η διαχρονική έρευνα της Tamis-LeMonda και των συνεργατών 

της (2004), οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση της πατρικής και μητρικής εμπλοκής στη 

γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών 2 και 3 ετών. Η έρευνα έδειξε ότι η 

υποστηρικτική πατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στους 24 και 36 

μήνες της ηλικίας του παιδιού λειτουργεί προβλεπτικά ως προς τη γλωσσική ανάπτυξή 

του. Επίσης, δημογραφικοί παράγοντες όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα 

και η οικογενειακή κατάσταση του πατέρα συσχετίζονταν σημαντικά με την ποιότητα 

των εμπλοκών μητέρας-παιδιού (Tamis-LeMonda et al., 2004). Επιπρόσθετα, οι 

πατέρες μπορούν να ενισχύουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους παρέχοντας 

τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την ευρύτερη ανάπτυξή τους, όπως είναι ένα 

ασφαλές περιβάλλον (στέγη), υγιεινό φαγητό, πρόσβαση στο σχολείο και  βιβλία 

(Tamis-LeMonda et al., 2013).  

 Ένα άλλο ερώτημα αναφέρεται στο αν οι πατέρες και οι μητέρες προωθούν με 

παρόμοιους ή διαφορετικούς τρόπους τη γλωσσική ανάπτυξη και τη μάθηση των 

παιδιών τους. Οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί προκειμένου να συγκρίνουν την 

πατρική και μητρική γλώσσα ως προς τα γλωσσικά αποτελέσματα του παιδιού, 

δείχνουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει πως οι γλωσσικές 

αλληλεπιδράσεις των πατέρων με τα παιδιά τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (π.χ. 

σαφής καθοδήγηση, διάρκεια ομιλίας, επαναλήψεις και επεκτάσεις των εκφωνήσεων 

των παιδιών, θέματα συζήτησης· Christofaro & Tamis-LeMonda, 2008· Gleason, 1975· 

Golinkoff & Ames, 1979· Rowe, Coker, & Pan, 2004) δεν διαφέρουν συγκριτικά με 

εκείνες των μητέρων. Υπάρχουν, ωστόσο, μελέτες που έχουν δείξει πως η γλώσσα την 

οποία χρησιμοποιούν οι πατέρες στα παιδιά τους διαφέρει ως προς τα παραπάνω 
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χαρακτηριστικά από εκείνη των μητέρων (π.χ. συχνότητα και έκταση ομιλίας και 

συζητήσεων γονιού, συναισθηματική ομιλία), αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη 

επίδραση στα παιδιά, ως προς τη γλώσσα, των μητέρων έναντι των πατέρων (Ely, 

Berko, Gleason, MacGibbon, & Zaretsky, 2001· LaBounty, Wellman, Olson, Lagattuta, 

& Liu, 2008). Οι πατέρες, όμως, φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο περίπλοκο και 

απαιτητικό λόγο στα παιδιά τους σε σχέση με τις μητέρες, καθώς αυτός τείνει να 

περιλαμβάνει περισσότερες οδηγίες, προστακτικές, απαιτήσεις για διευκρίνιση, 

ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και εκφωνήσεις χωρίς σημασία (βλ. Tamis-

LeMonda et al., 2013). Ακόμα, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο λόγος των 

πατέρων είναι ελάχιστα προσαρμοσμένος στα παιδιά συγκριτικά με τις μητέρες, όπως 

ακριβώς συμβαίνει με τον λόγο που απευθύνουν τα ξένα προς αυτά άτομα εκτός του 

οικογενειακού περιβάλλοντος (βλ. Abkarian, Dworkin, & Abkarian, 2003). Έτσι, βάσει 

των παραπάνω, διατυπώθηκε η άποψη πως ο πατέρας μπορεί να αποτελέσει γέφυρα 

μεταξύ του παιδιού και του εξωτερικού κόσμου, αφού παρέχει στο παιδί του εμπειρίες 

ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει τον λόγο του για να μοιράζεται το νόημα σε 

συνομιλίες με άλλα άτομα (βλ. Abkarian et al., 2003). Αξίζει να υπογραμμίσουμε τη 

θέση της Tamis-LeMonda και των συνεργατών της (2013), ότι η υπόθεση της γέφυρας 

διατυπώθηκε κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1970 που οι ρόλοι του πατέρα και 

της μητέρας ήταν περισσότερο περιορισμένοι σε σχέση με την εποχή μας. 

 Επίσης, ένα άλλο ερώτημα αφορά τις άμεσες επιδράσεις του πατέρα στη 

γλώσσα του παιδιού του, όπως είναι οι διαστάσεις της γλώσσας του πατέρα (π.χ. 

γλωσσική ποικιλία), οι διαστάσεις της πατρικής γονικής φροντίδας (π.χ. ευαισθησία, 

υποστήριξη) και ο βαθμός εμπλοκής σε διάφορες δραστηριότητες μάθησης (π.χ. 

ανάγνωση βιβλίου· Tamis-LeMonda et al., 2013). Αρχικά, έρευνες έχουν δείξει πως η 

πατρική ευαισθησία και υποστήριξη προωθεί τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών, καθώς οι πατέρες που ανταποκρίνονται με ευαισθησία και υποστήριξη στα 

σήματα των παιδιών τους, τείνουν να τα τροφοδοτούν με ευκαιρίες που τα καθιστούν 

ικανά να ενεργούν με τρόπους που οδηγούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

(Shannon et al., 2002· Tamis-LeMonda et al., 2004· Tamis-LeMonda & Baumwell, 

2011). Επιπλέον, η γλώσσα του πατέρα φαίνεται να συνεισφέρει στην γλώσσα του 

παιδιού του. Ευρήματα μελετών έχουν παρουσιάσει πως οι πατέρες που έχουν ποικίλο 

λεξιλόγιο και μέση διάρκεια εκφωνήσεων μπορεί να προβλέπουν τη γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών τους (π.χ. επικοινωνιακές ικανότητες, εκφραστική γλώσσα, 

λεξιλόγιο παιδιού· Baker, Vernon-Feagans, & The Family Life Project Investirgators, 
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2015· Pancsofar, Vernon-Feagans, & The Family Life Project Investigators, 2010). 

Τέλος, όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, οι πατέρες που εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες μάθησης με το παιδιά τους (π.χ. ανάγνωση βιβλίων και ιστοριών, 

διήγηση ιστοριών, ερμηνεία τραγουδιών) τείνουν να προωθούν τα γλωσσικά και 

γνωστικά επιτεύγματα των παιδιών τους (π.χ. Duursma, 2014· McFadden, Tamis-

LeMonda, & Cabrera, 2011). 

 

2.4.3. Συναισθηματική ανάπτυξη 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν γύρω από την συνεισφορά των γονιών στην 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στηρίχθηκαν στις γονικές πρακτικές που 

σχετίζονται με το συναίσθημα, οι οποίες στην πλειοψηφία τους επικεντρώθηκαν στον 

ρόλο της μητέρας (Keown et al., 2018). Ωστόσο, ερευνητές έχουν διατυπώσει την 

υπόθεση πως τόσο η πατρική όσο και μητρική φροντίδα επιδράει εξίσου στην ανάπτυξη 

του παιδιού στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος (Shewark & Blandon, 

2015).  

 Εστιάζοντας στις έρευνες σχετικά με την επίδραση του πατέρα στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού του, μελέτες έχουν δείξει πως οι πατέρες 

φαίνεται να διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνικοποίηση του συναισθήματος 

των παιδιών τους (Keown et al., 2018). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των McElwain, 

Halberstadt και Volling (2007), εξετάστηκαν οι αναφερόμενες αντιδράσεις μητέρων 

και πατέρων στα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους ηλικίας 5 έως 6 ετών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι πατρικές υποστηρικτικές αντιδράσεις στα αρνητικά 

συναισθήματα των παιδιών τους σχετίζονται με την κατανόηση του συναισθήματος 

των παιδιών. Παρόλα αυτά, άλλες έρευνες έχουν επισημάνει πως οι πατέρες είναι 

λιγότερο υποστηρικτικοί (Nelson, O’Brien, Blankson, Calkins, & Keane, 2009) και 

εμφανίζουν ελάχιστες πιθανότητες στο να παρέχουν αντιδράσεις κοινωνικοποίησης 

(π.χ. καθοδήγηση συναισθήματος· Cassano, Perry-Parrish, & Zeman, 2007· Zeman, 

Perry-Parrish, & Cassano, 2010) στα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους σε 

σχέση με τις μητέρες. 

 Επιπρόσθετα, υπάρχουν έρευνες που επικεντρώθηκαν στις μοναδικές 

επιδράσεις της μητέρας και του πατέρα στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

τους (Poon et al., 2017). Για παράδειγμα, η έρευνα της Poon και των συνεργατών της 

(2017) προσπάθησε να αξιολογήσει τις επιδράσεις (μεμονωμένες, αλληλεπιδραστικές) 

των πατρικών και μητρικών στρατηγιών κοινωνικοποίησης του συναισθήματος της 
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θλίψης σε σχέση με την ψυχοκοινωνική λειτουργία του παιδιού. Τα αποτελέσματα της 

έδειξαν ότι η μεμονωμένη γονική επίδραση (ένας υποστηρικτικός γονιός) συνδέεται 

θετικά με την καλύτερη ψυχοκοινωνική λειτουργία των κοριτσιών, ενώ οι 

αλληλεπιδραστικές γονικές επιδράσεις (ένας υποστηρικτικός γονιός και ένας 

αδιάφορος· π.χ. μητέρα με ελάχιστη θετική αντιδραστικότητα και πατέρα με υψηλή 

αρνητική αντιδραστικότητα) σχετίζονται θετικά με την κοινωνική ικανότητα των 

αγοριών. 

 Επίσης, υπάρχουν δεδομένα ερευνών, όπως είναι η έρευνα της van der Pol και 

των συνεργατών της (2016), που αποδεικνύουν τη διαμεσολαβητική επίδραση της 

συναισθηματικής ομιλίας των γονιών στις συσχετίσεις μεταξύ των γονικών 

ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης του 

παιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι πατέρες που εμφανίζουν 

προβλήματα εσωτερίκευσης φαίνεται να κάνουν πιο περίπλοκες συζητήσεις σε σχέση 

με εκείνες μεταξύ μητέρας-παιδιού γύρω από τα αρνητικά συναισθήματα κατά το 3 

έτος της ηλικίας, γεγονός που αντανακλάται στην κοινωνικo-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς φαίνεται να εμφανίζουν προβλήματα εσωτερίκευσης ένα 

χρόνο αργότερα (van der Pol et al., 2016).   

 

2.4.4. Κοινωνική ανάπτυξη 

Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τη συμβολή του πατέρα στην κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού, και ειδικότερα στην κοινωνική ικανότητα και στη διαμόρφωση σχέσεων με 

τους συνομηλίκους, επικεντρώθηκαν στην επίδραση της ποιότητας της σχέσης πατέρα-

παιδιού και στους διάφορους ρόλους που αναλαμβάνει ο πατέρας (π.χ. εκπαιδευτής, 

συμβουλευτικός, καθοδηγητικός· Leidy, Schofield, & Parke, 2013).  

  Όσον αφορά την επίδραση της ποιότητας της σχέσης πατέρα-παιδιού στις 

σχέσεις των παιδιών με τους συνομηλίκους τους, διακρίνονται δυο ερευνητικές 

κατευθύνσεις ως προς τη συμβολή της διαμόρφωσης συναισθηματικού δεσμού και την 

αλληλεπίδραση πατέρα-παιδιού κυρίως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Leidy et al., 

2013).  

 Από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης 

του ατόμου αποτελεί ο συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσει με τους σημαντικούς 

άλλους (π.χ. γονείς· Lamb & Lewis, 2013). Οι πρώτες μελέτες γύρω από τον 

συναισθηματικό δεσμό, όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, είχαν ως κεντρική φιγούρα 

προσκόλλησης τη μητέρα (Bowlby, 1958, 1969). Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
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του 1970 άρχισαν να πραγματοποιούνται έρευνες προκειμένου να αναδείξουν τον ρόλο 

του πατέρα ως φιγούρα προσκόλλησης (Lamb, 1977a, 1977b), τα ευρήματα των 

οποίων έδειξαν πως τα βρέφη έως την ηλικία των 2 ετών τείνουν να διαμορφώνουν 

συναισθηματικό δεσμό και με τους δύο γονείς τους. Παρότι οι μητέρες φαίνεται να 

περνάνε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους σε σχέση με τους πατέρες (Lamb & 

Lewis, 2013), η ποιότητα της αλληλεπίδρασης τείνει να επιδράει ουσιαστικότερα στη 

διαμόρφωση του συναισθηματικού δεσμού και όχι η ποσότητα του χρόνου που 

προσφέρεται σε εκείνα (Ainsworth, 1969). Επίσης, ερευνητές έχουν δείξει πως η 

πατρική ευαισθησία (Lucassen et al., 2011) και η αποκριτικότητα αποτελούν ζωτικής 

σημασίας παράγοντες στη διαμόρφωση ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού, καθώς τα 

βρέφη τείνουν να προσκολλώνται στα άτομα εκείνα που ανταποκρίνονται άμεσα στις 

ανάγκες και τα σήματά τους (Lamb & Lewis, 2013). Σύμφωνα με τους Lamb και Lewis 

(2013), τα παιδιά που αναπτύσσουν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό και με τους δυο 

γονείς τους μπορεί να εμφανίζουν υψηλότερη προσαρμοστικότητα. Παρόλα αυτά, οι 

μελέτες που έχουν διενεργηθεί γύρω από τις επιδράσεις του συναισθηματικού δεσμού 

μεταξύ πατέρα-παιδιού είναι ελάχιστες συγκριτικά με εκείνες του συναισθηματικού 

δεσμού  μεταξύ μητέρας-παιδιού (Lamb & Lewis, 2013). 

 Επιπλέον, αρκετές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν γύρω από την επίδραση 

της ποιότητας της σχέσης πατέρα-παιδιού στις σχέσεις του παιδιού με τους 

συνομηλίκους του επικεντρώθηκαν στις συσχετίσεις μεταξύ της ποιότητας της σχέσης 

πατέρα-παιδιού (π.χ. φυσικό παιχνίδι) και στα κοινωνικά αποτελέσματα του παιδιού 

(Leidy et al., 2013). Για παράδειγμα, η έρευνα των MacDonald και Parke (1984), στην 

οποία αξιολόγησαν τη σχέση του πατρικού και μητρικού παιχνιδιού και της κοινωνικής 

ικανότητας παιδιών 3-4 ετών, έδειξε πως η πατρική κατευθυντικότητα (π.χ. χαμηλά 

ποσοστά παροχής οδηγιών) και η συχνή εμπλοκή σε φυσικό παιχνίδι συνδέεται θετικά 

με την κοινωνική ικανότητα του παιδιού. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες έχουν 

υπογραμμίσει το διαμεσολαβητικό ρόλο της ποιότητας της σχέσης πατέρα-παιδιού στη 

σχέση μεταξύ του πατρικού φυσικού παιχνιδιού και των μετέπειτα σχέσεων του 

παιδιού με τους συνομηλίκους του, αποδεικνύοντας πως οι πατέρες που είναι λιγότερο 

κυριαρχικοί και εμπλέκονται συχνότερα σε φυσικό παιχνίδι (π.χ. σκληρό παιχνίδι), 

τείνουν να έχουν παιδιά με υψηλά ποσοστά φυσικής επιθετικότητας και αρνητικής 

ρύθμισης του συναισθήματος κατά τη προσχολική ηλικία (Flanders et al., 2010). Μέσω 

του φυσικού παιχνιδιού μεταξύ πατέρα-παιδιού φαίνεται να ενισχύονται τα κοινωνικά 

αποτελέσματά του, στο πλαίσιο που ο πατέρας είναι ικανός να θέτει όρια σχετικά με 
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το βαθμό εκδήλωσης και αποδοχής των σκληρών συμπεριφορών (Keown et al., 2018). 

Ακόμα, ευρήματα μελετών έχουν δείξει πως διαμεσολαβητικοί παράγοντες του 

παιδιού, όπως είναι οι ικανότητες διαχείρισης και ρύθμισης του συναισθήματος, η 

ρύθμιση της προσοχής και μοντέλα γνωστικής αναπαράστασης, πιθανόν να συμβάλουν 

στη σύνδεση της αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού με την κοινωνική ικανότητά του 

(Flanders et al., 2010· Leidy et al., 2013). 

 Μέσα από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως η σχέση πατέρα-παιδιού τείνει να έχει 

έμμεση επίδραση στην κοινωνική ικανότητα του παιδιού, καθώς ο στόχος των γονιών 

δεν είναι πάντοτε εστιασμένος στην προώθηση των σχέσεων του παιδιού με τους 

συνομηλίκους του. Ωστόσο, οι πατέρες μπορούν να επηρεάσουν με πιο άμεσο τρόπο 

τις σχέσεις των παιδιών τους με τους συνομηλίκους τους, αναλαμβάνοντας διάφορους 

ρόλους ως εκπαιδευτές, καθοδηγητές και σύμβουλοι (Leidy et al., 2013). Πιο 

συγκεκριμένα, έρευνες παρουσιάζουν δεδομένα που δείχνουν πως οι γονείς που 

συμβουλεύουν, επιβλέπουν και παρέχουν κοινωνικές ευκαιρίες (π.χ. εξωσχολικές 

δραστηριότητες) στα παιδιά τους τείνουν να προβλέπουν την κοινωνική ικανότητά 

τους στην προσχολική και μέση παιδική ηλικία (Bhavnagri & Parke, 2001· McDowell 

& Parke, 2009· Parke & O’ Neil, 2000). Σύμφωνα με τη διαχρονική μελέτη των 

McDowell και Parke (2009) αξιολογήθηκαν και επανεξετάστηκαν ένα χρόνο αργότερα 

οι αμφίδρομες συναλλαγές μεταξύ των γονικών συμπεριφορών και των σχέσεων του 

παιδιού με τους συνομηλίκους του. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η 

αλληλεπίδραση πατέρα-παιδιού και η παροχή πατρικών συμβουλών και ευκαιριών στο 

παιδί προβλέπουν την κοινωνική ικανότητα του παιδιού αλλά και την κοινωνική 

αποδοχή του ένα χρόνο αργότερα. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι παραπάνω επιδράσεις 

δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά από κοινού προβλέπουν αποτελεσματικότερα την 

κοινωνική ικανότητα του παιδιού (Leidy et al., 2013).  

 Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο παραθέσαμε δεδομένα γύρω από την 

έννοια του πατέρα, καθώς εμβαθύναμε στις κλασικές ψυχολογικές θεωρίες, στα 

σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα και  στα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη θέση του 

στη ζωή του παιδιού του. Στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρήσαμε πως ο ρόλος του 

πατέρα βρισκόταν στο περιθώριο από τις κλασικές ψυχολογικές θεωρίες, εστιάζοντας 

περισσότερο στον ρόλο και τη συνεισφορά της μητέρας στο παιδί της. Αυτό πιθανόν 

να οφείλεται στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της εποχής, αφού ο θεσμός της 

οικογένειας έτεινε να διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Έτσι, ο πατέρας 

κατείχε τον ρόλο του «βιοπαλαιστή» της οικογένειας, ενώ η μητέρα στρεφόταν 
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εξολοκλήρου στη φροντίδα των παιδιών της (Giddens, 1999). Ωστόσο οι 

ψυχοδυναμικές θεωρίες φαίνεται πως έθεσαν τις βάσεις για τη μελέτη του ιδιαίτερου 

ρόλου του πατέρα στη ζωή του παιδιού του. Σύμφωνα με τις θέσεις των σχετικών 

θεωριών προτείνεται πως ο πατέρας συμβάλει έμμεσα στην ανάπτυξη του παιδιού του. 

Αρχικά, μέσα από τη σχέση πατέρα-παιδιού, το παιδί τείνει να βιώνει την αγάπη και 

την τρυφερότητα του πατέρα του (προστάτης, υποστηρικτής-φροντιστής) αλλά και την 

ισχύ που κατέχει (τιμωρητικός, περιοριστικός-εξουσία ευνουχισμού), οδηγώντας το, 

κατά αυτόν τον τρόπο να εσωτερικεύει τις αξίες του (Freud,1905,1909,1910, 1921, 

1924, 1927). Επίσης, ο ίδιος μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την 

αποφυγή της προσκόλλησης του βρέφους προς τη μητέρα (Mahler, 1963, 1967, 1974· 

Mahler & Goslinger, 1955) αλλά και ως υποστηρικτής τόσο της μητέρας σε ατομικό 

επίπεδο όσο και στη σχέση της με το  βρέφος (Bowlby, 1958, Bretherton, 1992, 

Winnicott, 1987). Παρόλα αυτά, ο πατέρας μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη 

του παιδιού του, όπως και η μητέρα (Erikson, 1963). Αναφορικά με τα παραπάνω 

μπορούμε να υποστηρίξουμε πως οι ψυχοδυναμικές θεωρίες παρότι δεν περιέγραψαν 

και ανέλυσαν σε βάθος τον ρόλο του πατέρα, δεν τον παραγκώνισαν πλήρως. 

Αντιθέτως, άλλες κλασικές ψυχολογικές θεωρίες, όπως των Bandura (1977), Vygotsky 

(1997), Wood και των συνεργατών του (1976) και Bronfenbrenner (1979) δεν 

επικεντρώθηκαν στη θέση του πατέρα, per se, αλλά μας παρουσίασαν έμμεσες θέσεις 

σχετικά με την επίδραση της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού. Συνεπώς, οι 

κλασικές ψυχολογικές θεωρίες φαίνεται να μην παρέχουν ένα συγκεκριμένο θεωρητικό 

πλαίσιο γύρω από την επίδραση του πατέρα. Με την πάροδο του χρόνου και τις 

ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις (π.χ. αλλαγές στην οικογένεια, θέση της γυναίκας), κατά 

την περίοδο των δεκαετιών του 1970 και 1980, οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για την 

περαιτέρω διερεύνηση της πατρικής εμπλοκής στην ανάπτυξη και ζωή του παιδιού, 

διαμορφώνοντας ευρεία μοντέλα πατρότητας (Cabrera et al., 2007, 2014· Lamb et al., 

1985· Pleck, 2010). Τα πρώτα μοντέλα εστιάστηκαν στην πατρική εμπλοκή σε 

συνάρτηση με συγκεκριμένες διαστάσεις της, όπως είναι η αλληλεπίδραση, ο χρόνος 

και ευθύνη που παρέχει ο πατέρας στο παιδί του, παραβλέποντας την ποιότητα της 

σχέσης μεταξύ πατέρα-παιδιού. Αξίζει να σημειώσουμε πως τα συγκεκριμένα μοντέλα 

δεν στηρίζονταν σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο (Lamb et al., 1985), γεγονός που 

ενεργοποίησε άλλους ερευνητές να προβούν σε αναθεωρήσεις (Pleck, 2010), ή και 

διατυπώσεις νέων μοντέλων (Cabrera et al., 2014), στηριζόμενοι στις ελλείψεις των 

προηγούμενων. Το μοντέλο της Cabrera και των συνεργατών της (2007, 2014), 
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εστιάζοντας στη διευρημένη μορφή του (Cabrera et al., 2014), τείνει να παρέχει ένα 

πιο συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο· πλαίσιο στο οποίο διακρίνονται αλλαγές διαχρονικά 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονιών και των παιδιών, σε συνάρτηση με άλλους 

σχετικούς παράγοντες (π.χ. χαρακτηριστικά πατέρα, παιδιού, περιβάλλον που ζουν και 

μεγαλώνουν· Cabrera, 2016), γεγονός που επικαλύπτει τις ελλείψεις των 

προηγούμενων μοντέλων. Αρκετοί ερευνητές, στηριζόμενοι στα προαναφερθέντα 

θεωρητικά μοντέλα, προσπάθησαν να αναδείξουν τη συνεισφορά του πατέρα στην 

ανάπτυξη του παιδιού του (π.χ. γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη), διενεργώντας μια σειρά από μελέτες γύρω από τις πιθανές επιδράσεις του 

και τους παράγοντες εκείνους που διαμεσολαβούν ή ρυθμίζουν τη σχέση αυτή. Οι 

συγκεκριμένες έρευνες αποσκοπούσαν να εξισώσουν τη συμβολή του πατρικού ρόλου 

με εκείνον της μητέρας στην φροντίδα και την ανάπτυξη του παιδιού του, γεγονός που 

για μεγάλο χρονικό διάστημα η έρευνα το παράβλεπε. Στην πλειοψηφία τους, τα 

δεδομένα ερευνών έδειξαν πως η αλληλεπίδραση πατέρα-παιδιού, και ειδικότερα τα 

χαρακτηριστικά της, όπως είναι οι θετικές διαστάσεις των γονικών ειδών ανατροφής 

(π.χ. πατρική ζεστασιά και υποστήριξη) και των πατρικών γονικών πρακτικών (π.χ. 

γονική εμπλοκή) φαίνεται να προωθούν τη θετική ανάπτυξη του παιδιού (π.χ. Baker, 

2017, 2018· Coley et al., 2011· Keown et al., 2018· Leidy et al., 2013· Lucassen et al., 

2011· Tamis-Lemonda et al., 2013· Towe-Goodman et al., 2014). Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα καταγράψουμε δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς και τον ρόλο του πατέρα σε αυτή.  
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Κεφάλαιο 2ο  

 

3. Ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς του παιδιού του 

 

Στον παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε και θα επικεντρωθούμε σε δεδομένα γύρω από 

την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και τον ρόλο του πατέρα σε αυτήν. 

Ως φιλοκοινωνική συμπεριφορά ορίζεται η εθελοντική δράση με κύριο σκοπό την 

ωφέλεια κάποιου άλλου ή άλλων (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006· Eisenberg, 

Spinrad, & Knafo-Noam, 2015· Hammond & Brownell, 2015). Αποτελεί ιδιαίτερης 

σημασίας διάσταση για την ποιότητα τόσο των δυαδικών και ομαδικών 

αλληλεπιδράσεων, όσο και για τη θετική κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Eisenberg 

et al., 2015· Ferreira et al., 2016). Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκάλεσε το 

ερευνητικό ενδιαφέρον στις δεκαετίες του 1970 και 1980, και αναζωπυρώθηκε, μαζί 

με θέματα γύρω από τις σχετικές συναισθηματικές αποκρίσεις (π.χ. ενσυναίσθηση, 

συμπάθεια), στις αρχές του 21ου αιώνα. Τέτοια θέματα που απασχόλησαν και 

απασχολούν τους είναι τα αίτια των συμπεριφορών αυτών(π.χ. βιολογικά, 

νευροφυσιολογικά), η ανάπτυξη ικανοτήτων που ενισχύουν την εμφάνισή τους (π.χ. 

κοινωνικό-γνωστικές ικανότητες), αλλά και ο συσχετισμός τους με φαινόμενα, όπως ο 

σχολικός εκφοβισμός (Eisenberg et al., 2015). 

 Αρχικά, στο πρώτο υποκεφάλαιο θα προσδιορίσουμε το υπό μελέτη φαινόμενο. 

Στη συνέχεια θα καταγράψουμε τις θέσεις των κλασικών ψυχολογικών θεωριών γύρω 

από την ηθική και φιλοκοινωνική δράση των ατόμων. Επίσης, θα παραθέσουμε 

εμπειρικά δεδομένα σχετικά με του παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, σε δεδομένα σχετικά με την εμφάνισή της στα βρέφη 

και τα νήπια, καθώς και σε δεδομένα γύρω από τον ρόλο του πατέρα στην ανάπτυξή 

της στο παιδί του. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε μια κριτική σύνοψη των 

προαναφερθέντων δεδομένων και θα ολοκληρώσουμε με τους στόχους και τις 

υποθέσεις της παρούσας εργασίας.    
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3.1. Εννοιολογικό Πλαίσιο: Φιλοκοινωνική συμπεριφορά, ενσυναίσθηση και 

συμπάθεια 

 

Οι φιλοκοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι η προσφορά βοήθειας, το μοίρασμα, η 

παρηγοριά, η φιλανθρωπική συνεισφορά και η εκδήλωση συμπόνιας, μπορεί να 

εκδηλωθούν για μια σειρά από λόγους (βλ. Eisenberg, VanSchyndel, & Spinrad, 2016· 

Lightfoot, Cole, & Cole, 2018). Συχνά η έννοια της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

συγχέεται με τις έννοιες της βοηθητικής συμπεριφοράς και του αλτρουισμού (Bierhoff, 

2002). Η διάκριση των εννοιών αυτών μπορεί να γίνει μέσω της εννοιολογικής 

αποσαφήνισής τους, όπου σύμφωνα με τον κοινωνικό ψυχολόγο Bierhoff (2002, σελ. 

179): 

 

«Η βοηθητική συμπεριφορά αναφέρεται σε δράσεις που αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της κατάστασης του αποδέκτη βοήθειας. Ο όρος της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς είναι στενότερος επειδή η “βοηθητική 

συμπεριφορά” δε θεωρείται ως “φιλοκοινωνική συμπεριφορά” εάν η 

πράξη παρακινείται από επαγγελματικές υποχρεώσεις ή εάν οι φορείς 

παροχής βοήθειας ή αποδέκτες βοήθειας είναι οργανώσεις 

(εξαιρούνται οι φιλανθρωπικές)… Ο όρος του αλτρουισμού έχει έναν 

επιπλέον περιορισμό, δηλαδή ότι ο απώτερος στόχος του βοηθού είναι 

να ωφελήσει ένα άλλο άτομο». 

 

 Ωστόσο, o ίδιος μελετητής υποστηρίζει πως το άτομο που εκδηλώνει 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά έχει ως βασικό στόχο να λάβει κοινωνική αποδοχή ή να 

μειώσει τη δυσφορία κάποιου ατόμου που έχει βρεθεί σε μια αρνητική κατάσταση (π.χ. 

έκτακτης ανάγκης κατάσταση· Bierhoff, 2002). Ενώ, ο αλτρουισμός αναφέρεται σε 

ανιδιοτελείς συμπεριφορές που εκκινούν έμφυτα από το άτομο για να ευνοήσουν και 

να βοηθήσουν τους άλλους, δηλαδή σε ενέργειες που έχουν ως αφετηρία το ενδιαφέρον 

για την ανθρώπινη ύπαρξη, ή συγκεκριμένες εσωτερικευμένες αξίες και στόχους, και 

όχι την αμοιβή ή την προσωπική ωφέλεια έναντι του άλλου (Batson, 2011· Batson & 

Oleson, 1991· Eisenberg et al., 2006). Ειδικότερα, τα κίνητρα που πυροδοτούν τις 

φιλοκοινωνικές συμπεριφορές έχουν υπάρξει θέμα διαμάχης, για το αν η εκδήλωσή 

τους είναι αλτρουιστική ή αποδίδεται σε εγωιστικά κίνητρα για την ηθική ικανοποίηση 

του ατόμου (Batson, 1991, 2011· Batson, Klein, Highberger, & Shaw, 1995· 
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Λαμπρίδης, 2014). Κατά τον Batson (2011), τα άτομα μπορούν να εκδηλώνουν την 

ίδια στιγμή τόσο αλτρουιστικά όσο και εγωιστικά κίνητρα, τα οποία όμως τείνουν ως 

προς τη φύση τους να είναι ποιοτικώς διαφορετικά.  

 Επιπρόσθετα, ο Batson (2011) πίστευε πως τα αλτρουιστικά κίνητρα 

στηρίζονται στην αντιληπτή ενσυναισθητική ανησυχία που βιώνει ένα άτομο, δηλαδή 

τα συναισθήματα εκείνα που προσανατολίζονται προς τα άτομα που έχουν πραγματική 

ανάγκη (π.χ. η συμπάθεια, η συμπόνια). Πιο συγκεκριμένα, η ενσυναίσθηση αποτελεί 

μια συναισθηματική απόκριση, η οποία προκύπτει από την κατανόηση και την ταύτιση 

ενός ατόμου με την συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου (Eisenberg et al., 2006· 

Hoffman, 2000· Mead, 1934). Η εκδήλωσή της είχε και έχει απασχολήσει πάρα 

πολλούς ερευνητές, έχοντας ως αποτέλεσμα την προσπάθεια διερεύνησης και 

αποσαφήνισής της ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού 

του φαινομένου αυτού πραγματοποιήθηκαν από την σκοπιά της φαινομενολογίας και 

της ψυχανάλυσης (π.χ. Freud, 1905c/2011, 1913c/2011· Lipps, 1906· Stein, 1917). 

Παρόλα αυτά, με την εμφάνιση των γνωστικών θεωριών και του συμπεριφορισμού 

φαίνεται οι μελέτες να περιορίστηκαν για πάνω από μισό αιώνα, εξαιτίας του 

παραγκωνισμού του ρόλου των συναισθημάτων (Χατζηνικολάου, 2016). Από την 

σκοπιά της αναπτυξιακής ψυχολογίας, οι μελέτες του Trevarthen και των συνεργατών 

του γύρω από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βρεφών με τις μητέρες τους, οδήγησαν 

στην διατύπωση της θεωρίας της έμφυτης διυποκειμενικότητας (π.χ. Hubley & 

Trevarthen, 1979· Trevarthen, 1977, 1986, 1988, Trevarthen & Hubley, 1978· 

Trevarthen & Logotheti, 1989b). Σύμφωνα με τον Trevarthen (1979, 1986, 1988· 

Κugiumutzakis & Trevarthen, 2015), τα νεαρά βρέφη παρουσιάζουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά εκκολαπτόμενης συνείδησης και του εμπρόθετου των δράσεων τους, 

μαρτυρώντας πως ο νεογνικός νους είναι διυποκειμενικός, και όχι απλώς tabula rasa, 

όπως υποστηρίζονταν μέχρι πρότινος. Τα νεογνά ήδη από τη γέννηση εμφανίζουν 

έμφυτα κίνητρα για αλληλεπίδραση, συνεργασία και την ικανότητα για διυποκειμενική 

επικοινωνία, δηλαδή «ένα αμοιβαίο, έμπρακτο μοίρασμα προθέσεων επικοινωνίας και 

θετικών συγκινήσεων» με τους επικοινωνιακούς συντρόφους τους 

(Κουγιουμουτζάκης, 2016, σελ. 8). Έτσι, φαίνεται πως η θεωρία της έμφυτης 

διυποκειμενικότητας συνετέλεσε θετικά στην στροφή των μελετών προς την μελέτη 

της ενσυναίσθησης (Eisenberg & Strayer, 1987· Hoffman, 1982, 1984· Kohut, 1977· 

Lewis & Brooks-Gunn, 1979· Rogers, 1975· Winnicott, 1963/1985), αλλά και των 

διαφόρων επικοινωνιακών ικανοτήτων των βρεφών (Χατζηνικολάου, 2016).   Ακόμα, 
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η ενσυναίσθηση και τα σχετικά με αυτή συναισθήματα φαίνεται να συμβάλουν στην 

εμφάνιση φιλοκοινωνικών δράσεων (Eisenberg et al., 2015· Hoffman, 2000). Αρκετοί 

μελετητές πρότειναν πως η ενσυναίσθηση αποτελεί σημαντικό διαμεσολαβητικό 

παράγοντα του αλτρουισμού και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (π.χ. Batson & 

Coke, 1981· Hoffman, 1981· Staub, 1978). Εντούτοις, οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί γύρω από τη σχέση της ενσυναίσθησης και της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν 

ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν τη θετική συσχέτισή τους (π.χ. Marcus, Tellen, & 

Roke, 1979· Miller, 1997 όπ. ανάφ. στο Eisenberg, 2015, σελ. 41), ενώ άλλες που δεν 

την επιβεβαιώνουν (π.χ. Howard, 1983· Iannotti, 1985· Underwood & Moore, 1982 όπ. 

ανάφ στο Eisenberg, 2015, σελ. 41). Ωστόσο, η έννοια της ενσυναίσθησης συχνά 

εξισώνεται λανθασμένα με τις έννοιες της συμπάθειας και της προσωπικής δυσφορίας. 

Η συμπάθεια είναι μια συναισθηματική απόκριση, που απορρέει από την 

ενσυναίσθηση (Eisenberg et al., 2015), αλλά διαφέρει από αυτήν καθώς περικλείεται 

από στοιχεία, όπως είναι ο οίκτος, η συμπόνια, ή η συμφωνία (Ehmann, 1971). Επίσης, 

σύμφωνα με τον Chismar (1988), η συμπάθεια είναι ένα είδος ενσυναίσθησης που 

βιώνει ένα άτομο, και η οποία συνοδεύεται από την καλοπροαίρετη στάση του προς 

ένα άλλο άτομο. Ενώ, η προσωπική δυσφορία συνιστά μια συναισθηματική απόκριση 

αποστροφής (π.χ. εκδήλωση άγχους, δυσφορίας) προς την βίωση της συναισθηματικής 

κατάστασης ενός άλλου ατόμου (Batson, 1991). Έτσι, οι συναισθηματικές καταστάσεις 

της ενσυναίσθησης και της συμπάθειας αντιστοιχίζονται με τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά (Lightfoot et al., 2018). 

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι άνθρωποι δεν αποτελούν τα μόνα έμβια όντα 

που δρουν φιλοκοινωνικά στον πλανήτη, καθώς υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως 

μη ανθρώπινοι οργανισμοί μπορούν να εκδηλώσουν μεταξύ τους τέτοιου είδους 

ενέργειες (E.O. Wilson, 2000, 2004). Μερικές μελέτες έχουν παρουσιάσει δεδομένα 

σχετικά με την εκδήλωση συγκεκριμένων μορφών ενσυναίσθησης και βοήθειας σε 

τρωκτικά (Bartal, Decety, & Mason, 2011· Burkett et al., 2016). Άλλες έρευνες έχουν 

παρουσιάσει ότι σε  διάφορες ομάδες πρωτευόντων θηλαστικών, όπως είναι οι 

χιμπατζήδες και οι μπονόμπο, τείνουν να εκδηλώνουν ενσυναίσθηση (Preston & de 

Waal, 2002)  και φιλοκοινωνικές δράσεις μεταξύ τους όταν αυτές είναι απαραίτητες 

(προσφορά βοήθειας, μοίρασμα φαγητού· Van Lawick-Goodwall, 1968· Warneken & 

Tomasello, 2009). Αρκετές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για να επεξηγηθεί η 

εξελικτική βάση του αλτρουισμού, και κατά επέκταση της φιλοκοινωνικότητας (άμεση 
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αμοιβαιότητα, έμμεση αμοιβαιότητα, αμοιβαιότητα δικτύου, επιλογή συγγενούς και η 

επιλογή ομάδας· Nowak, 2006). 

 

3.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

Οι πρώτοι προβληματισμοί γύρω από την ηθική δράση των ανθρώπων άρχισαν να 

εκφράζονται από τα αρχαία χρόνια μέσα από τις φιλοσοφικές σκέψεις του Σωκράτη, 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (Rachels & Rachels, 2012). Το ενδιαφέρον των 

φιλοσόφων και στοχαστών για την διερεύνηση αυτών των ηθικών συμπεριφορών 

επεκτάθηκε και στη θρησκεία, όπου συναντάμε αναφορές στα διάφορα θρησκευτικά 

δόγματα (π.χ.  Βουδισμός, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός). Η επίδραση της θρησκείας 

φαίνεται να είναι κεντρική στον τρόπο σκέψης των δυτικών φιλοσόφων σχετικά με την 

ηθική και φιλοκοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων (Eisenberg et al., 2006). 

Επομένως, οι φιλόσοφοι για αρκετούς αιώνες διαμάχονταν για το αν οι δράσεις αυτές 

είναι ανιδιοτελείς και βασιζόμενες στον ηθικό εγωισμό (Hobbes, 1651/1997· Hume, 

1748/1999· Kant, 1785/1998· Rousseau, 1773/2009· Smith, 1759/2002). Η φιλοσοφική 

αυτή συζήτηση γύρω από τη φύση, την ύπαρξη και την εκδήλωση του αλτρουισμού, 

της συμπάθειας και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς συνεχίστηκε έως και τις ημέρες 

μας από τη σκοπιά της σύγχρονης ψυχολογίας (Batson & Powell, 2003· Konner, 2002· 

Lay & Hoppmann, 2017). Όσον αφορά το αναπτυξιακό πλαίσιο, οι πρώτες μελέτες 

περιορίστηκαν στην ηθική κρίση από την οπτική της θεωρίας της γνωστικής ανάπτυξης 

(Kohlberg, 1969, 1976· Piaget, 1948). Ωστόσο, ιδιαίτερη επίδραση στην αναπτυξιακή 

ψυχολογία για τη μελέτη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς άσκησαν οι κλασικές 

ψυχολογικές θεωρίες (π.χ. ψυχαναλυτική, συμπεριφοριστική, θεωρία της κοινωνικής 

μάθησης, θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης).  

 Σύμφωνα με τη ψυχαναλυτική θεωρία του Freud (1923, 1926d, 1926e, 1940), 

τα παιδιά γεννιούνται με εγγενή σεξουαλικά και επιθετικά ένστικτα (ενορμήσεις, 

πάθη), τα οποία επιζητούν την αυτοικανοποίηση (Εκείνο). Με την πάροδο της 

ανάπτυξης, τα παιδιά περίπου στην ηλικία των 4-6 ετών αναπτύσσουν ένα είδος 

συνείδησης που λειτουργεί ως μέσο για την επίλυση του Οιδιπόδειου συμπλέγματος. 

Στη συγκεκριμένη περίοδο τα παιδιά καταπολεμούν τις σεξουαλικές ενορμήσεις τους 

προς τον «ερωτικό σύντροφο γονιό» και την εχθρικότητά τους προς τον «αντίζηλο 

γονιό». Έτσι με την επίλυση αυτής της σύγκρουσης, το παιδί εσωτερικεύει τις αξίες 

του ίδιου φύλου γονιού, όπως υπαγορεύει το υπερεγώ (Freud, 1923, 1924, 1933). 
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Επιπλέον, τα παιδιά εφόσον αναπτύξουν ένα υπερεγώ μπορεί να συμπεριφέρονται 

ηθικά και φιλοκοινωνικά, με σκοπό να αποφύγουν την ενοχή που τους προκλήθηκε 

από τη συνείδησή τους για μια μη ηθική δράση τους, ή στηριζόμενα στην 

εσωτερίκευση αξιών που σχετίζονται με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά τους 

(Eisenberg et al., 2006· Freud, 1933). Αξίζει να σημειώσουμε τη θέση του Freud (1930) 

για την θετική προέλευση του αλτρουισμού, ο οποίος θεωρούσε πως η ανάπτυξη του 

ατόμου μπορεί να είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης δυο παρορμήσεων, εκείνης που 

οδηγεί στην ευτυχία (εγωιστική), και εκείνης που οδηγεί στις σχέσεις με τους άλλους 

ανθρώπους στα πλαίσια της κοινωνίας (αλτρουιστική). 

 Οι πρώιμοι συμπεριφοριστές υποστήριζαν πως τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της 

αλληλεπίδρασής τους με τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, και 

των μηχανισμών μάθησης (εξαρτημένη/συντελεστική μάθηση) (Eisenberg et al., 2006· 

Feldman, 2009). Βάσει των παραπάνω, οι συμπεριφορικές μελέτες εστιάσθηκαν στη 

συμβολή της ενίσχυσης ή αποδυνάμωσης στην προώθηση της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς αλλά και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσω της μάθησης 

(Aronfreed, 1970· Hartmann et al., 1976· Peterson, Hartmann, & Gelfand, 1977). 

Αντιθέτως, οι θεωρητικοί της κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας επικεντρώθηκαν στον 

ρόλο των εσωτερικών γνωστικών διεργασιών στην ανάπτυξη του ατόμου. Βασισμένοι 

στην ψυχαναλυτική κατασκευή της ταύτισης, συνέδεσαν την εσωτερίκευση των αξιών 

και προτύπων του παιδιού μέσα από τη θετική αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού, για την 

κοινωνικοποίηση του αλτρουισμού και την ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς 

(Hoffman, 1970, 1975, 1979). Επιπρόσθετα, κατά τους θεωρητικούς της κοινωνικό-

γνωστικής μάθησης, τα άτομα μπορούν να μάθουν έμμεσα για τις συνέπειες μιας 

συμπεριφοράς (π.χ. ηθική συμπεριφορά) μέσω της παρατήρησης, της λεκτικής 

συμπεριφοράς και της μίμησης προτύπου (Bandura, 1977, 1991).  Αναλυτικότερα, ο 

Bandura (1991) ισχυριζόταν πως η ηθική ανάπτυξη του ατόμου επέρχεται από την 

αμφίδρομη αλληλεπίδραση ποικίλων καθοριστικών παραγόντων (ατομικοί παράγοντες 

που σχετίζονται με την ηθική σκέψη, συναισθηματικές αυτό-αντιδράσεις, ηθική 

συμπεριφορά, περιβαλλοντικοί παράγοντες). Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικό-

γνωστικής ανάπτυξης, τα παιδιά παρατηρούν και υιοθετούν τις αξίες και τα πρότυπα 

συμπεριφοράς (π.χ. ηθική συμπεριφορά, εναλλακτική συμπεριφορά) από τα άτομα 

(πρότυπα παρατήρησης) που προωθούν την κοινωνικοποίησή τους, όπως είναι οι 

γονείς, τα αδέλφια, οι συνομήλικοι και άλλοι ενήλικες (Bandura, 1991· Bandura, 

Grusec, & Menlove, 1967). Ακόμα, η ηθική και φιλοκοινωνική συμπεριφορά φαίνεται 
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να διέπεται από διάφορες διεργασίες, όπως είναι οι αυτοαντιδραστικές αποκρίσεις (π.χ. 

αυτoκυρώσεις) και άλλες διεργασίες αυτορρύθμισης (Bandura, 2002). Η ρύθμιση του 

συναισθήματος τείνει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς. Έρευνες έχουν δείξει πως η αισθητή (αντιληπτή) 

αυτοαποτελεσματικότητα στην ρύθμιση του θετικού συναισθήματος συνδέεται με τις 

αντιλήψεις της ενσυναισθητικής αυτό-αποτελεσματικότητας, και συνάμα με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 

2003). 

 Υπό το πρίσμα της θεωρίας της γνωστικής ανάπτυξης η μελέτη της ηθικότητας, 

όπως προαναφερθήκαμε, αντανακλάται στο έργο των  Piaget (1948) και Kohlberg 

(1969, 1976), οι οποίοι εστίασαν στην ηθική σκέψη και σε άλλες κοινωνικογνωστικές 

διεργασίες, και όχι τόσο στην ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς (Eisenberg et al., 

2006). Κατά τον Kohlberg (1969, 1976) η ηθική ανάπτυξη του ατόμου διέρχεται από 

μια καθολική και ιεραρχική αλληλουχία σταδίων σε συνάρτηση με την ανάπτυξη 

διαφόρων κοινωνικογνωστικών διεργασιών (π.χ. η ανάληψη της προοπτικής του 

άλλου). Επίσης, ο  Kohlberg (1969, 1976) επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά 

των κοινωνικογνωστικών διεργασιών, όπως είναι η ανάληψη της προοπτικής του 

άλλου στην ανάπτυξη της ηθικής, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

συναισθήματα και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.  

 

3.3. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στις φιλοκοινωνικές αποκρίσεις 

  

Η προδιάθεση των φιλοκοινωνικών τάσεων φαίνεται να είναι απόρροια της επίδρασης 

γενετικών, βιολογικών και κοινωνικό-πολιτισμικών παραγόντων. Η κληρονομικότητα, 

οι διάφορες βιολογικές διεργασίες, οι πολιτισμικές αξίες, πρότυπα, και πρακτικές, και 

η αλληλεπίδραση με διάφορα κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι οι γονείς, οι συνομήλικοι 

και το σχολείο  αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόηση της 

προέλευσης και της εκδήλωσης των συμπεριφορών αυτών (Eisenberg et al., 2015). 

 

3.3.1. Γενετικοί και νευροφυσιολογικοί παράγοντες 

Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τις γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στις 

ατομικές διαφορές στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, αξιοποίησαν ερευνητικούς 

σχεδιασμούς γύρω από τους διδύμους, ώστε να συγκρίνουν τους μονοζυγωτικούς 

διδύμους (στο εξής ΜΖ, οι δίδυμοι που μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό), με τους 
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διζυγωτικούς διδύμους (στο εξής ΔΖ, οι διδύμοι που μοιράζονται κατά μέσο όρο το 

μισό γενετικό υλικό). Αυτοί οι μέθοδοι επικεντρώθηκαν στο να παρουσιάσουν αν αυτή 

η γενετική διαφορά, μεταξύ ΜΖ και ΔΖ διδύμων, σχετικά με την παραδοχή ότι 

μεγαλώνουν σε παρόμοια περιβάλλοντα, δείχνει την γενετική επίδραση στην 

εκδήλωση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Knafo & Israel, 2009). Ωστόσο, η 

ανάλογη συνεισφορά των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων διαφέρει από 

μελέτη σε μελέτη, καθώς κάθε μια από αυτές βασίστηκε σε διαφορετικές εννοιολογικές 

προσεγγίσεις και μετρήσεις (Eisenberg et al., 2015). 

 Οι μελέτες γύρω από τους διδύμους, κατά κόρον, στηρίχθηκαν σε μεθόδους 

αυτοαναφοράς από ενήλικες και ελάχιστα σε μεθόδους παρατήρησης με σκοπό να 

εξετάσουν τις επιδράσεις της κληρονομικότητας, του κοινού και μη κοινού 

περιβάλλοντος στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των ατόμων (Eisenberg et al., 2015). 

Αρκετές έρευνες που περιλάμβαναν αυτοαναφορές φιλοκοινωνικών τάσεων από 

ενήλικες, έδειξαν πως οι γενετικοί παράγοντες αντιπροσώπευαν ένα σημαντικό 

ποσοστό της μεταβλητότητας στον αλτρουισμό, στην ενσυναίσθηση και στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά των διδύμων (Davis, Luce, & Kraus, 1994· Rushton, 

Fulker, Neale, Blizard, & Eysenck, 1984· Rushton, Fulker, Neale, Nias, & Eysenck, 

1986). Αντιθέτως, άλλες έρευνες παρουσίασαν πως η διακύμανση στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά σχετίζεται πρωτίστως με το κοινό και μη κοινό περιβάλλον, και λιγότερο 

με γενετικούς παράγοντες (Krueger, Hicks, & McGue, 2001). Επιπρόσθετα, τα 

περισσότερα δεδομένα ερευνών ταυτίζονταν μεταξύ τους ως προς την επίδραση της 

κληρονομικότητας και του μη κοινού περιβάλλοντος (Davis et al., 1994· Hur & 

Rushton, 2007· Knafo & Spinath, 2011), ενώ όσον αφορά την επίδραση του κοινού 

περιβάλλοντος τα ευρήματα διέφεραν ως προς τις μετρήσεις, την ηλικία και το 

πολιτισμικό πλαίσιο των συμμετεχόντων (Knafo & Israel, 2009). 

 Ελάχιστος είναι ο αριθμός των ερευνών παρατήρησης που έχουν μελετήσει τις 

γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ενσυναίσθηση και στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά των διδύμων. Έρευνες σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (π.χ. 

Αμερική και Ισραήλ) έδειξαν άλλοτε σημαντική επίδραση του κοινού περιβάλλοντος 

στην προθυμία προσφοράς κάποιας δωρεάς σε φιλανθρωπικό σκοπό (Van Ijzendoorn, 

Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, & Out, 2010), και άλλοτε  υψηλή επίδραση της 

κληρονομικότητας στην εκδήλωση φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Knafo, Israel, & 

Ebstein, 2011). Επιπλέον, ορισμένες μελέτες παρατήρησης που διενεργήθηκαν γύρω 

από την ενσυναίσθηση και τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, επικεντρώθηκαν στις 
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αποκρίσεις των διδύμων στην υποτιθέμενη δυσφορία των άλλων, εμφανίζοντας 

αντικρουόμενα αποτελέσματα (Knafo et al., 2009· Volbrecht, Lemery-Chalfant, Aksan, 

Zahn-Waxler & Goldsmith, 2007).  

 Ακόμη, άλλες διαχρονικές και συγχρονικές έρευνες μελέτησαν τις γενετικές και 

περιβαλλοντικές επιδράσεις στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των διδύμων μέσα από 

τις αναφορές των μητέρων και των εκπαιδευτικών τους. Τέτοιες έρευνες έδειξαν ότι η 

κληρονομικότητα επιδρά στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των διδύμων με το πέρας 

της ηλικίας (2-7 ετών, 5-10 ετών και 11-16 ετών), ενώ οι επιδράσεις του κοινού 

περιβάλλοντος μειωνόταν (Knafo & Plomin, 2006a· Scourfield, John, Martin, & 

McGuffin, 2004). Αυτή η αυξανόμενη επίδραση της κληρονομικότητας φαίνεται να 

οφείλεται στην ηλικία, η οποία πιθανώς σχετίζεται με την ωρίμανση ή την προσαρμογή 

του ατόμου στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον του (Knafo, Zahn-

Waxler, Van Hulle, Robinson, & Rhee, 2008). 

 Η αντιδραστική συσχέτιση γονότυπου-περιβάλλοντος μπορεί να οφείλεται για 

την  αύξηση της κληρονομικότητας. Η συγκεκριμένη διεργασία συμβαίνει όταν η 

γενετικά επηρεασμένη συμπεριφορά του παιδιού (π.χ. χαμηλή φιλοκοινωνικότητα) 

επιδράει στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του (π.χ. πατρική 

αρνητικότητα). Παρόλα αυτά, το περιβάλλον μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη 

συμπεριφορά του παιδιού, έχοντας ως επακόλουθο τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

να μπορούν να ενισχύσουν την κληρονομικότητά του (Beam & Turkheimer, 2013· 

Eisenberg et al., 2015). Οι ερευνητές για να μπορέσουν να αξιολογήσουν την παρουσία 

της αντιδραστικής συσχέτισης γονότυπου-περιβάλλοντος στην κατανόηση των 

γονικών επιδράσεων στη εκδήλωση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς διενέργησαν 

μελέτες γύρω από τους διδύμους. Χαρακτηριστική έρευνα αποτελεί εκείνη των Deater-

Deckard, Pike, Petrill, Cutting, Hughes και O’ Connor (2001), οι οποίοι μελέτησαν τη 

συνεισφορά του μη κοινού περιβάλλοντος στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη 

ΜΖ διδύμων προσχολικής ηλικίας. Τα δεδομένα σχετικά με τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά έδειξαν πως το μη κοινό περιβάλλον (π.χ. ζεστασιά και αρνητικότητα, 

θετικός και αρνητικός έλεγχος, αποκριτικότητα) προβλέπει την εκδήλωση 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (π.χ. η περισσότερο υποστηρικτική και λιγότερο 

τιμωρητική γονικότητα συνδέεται με υψηλότερη φιλοκοινωνική συμπεριφορά). 

 Παρόλο που η συμβολή των γενετικών παραγόντων στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά μπορεί να καθίσταται φανερή, υπάρχει ένα σώμα ερευνών που 

παρουσιάζει την άμεση συσχέτιση συγκεκριμένων γονιδίων με την ενσυναίσθηση και 
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τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι έρευνες έχουν δείξει 

πως υπάρχουν γονίδια που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των ντοπαμίνη, 

οξυτοκίνη, σεροτονίνη και βαζοπρεσίνη, όπως τα γονίδια υποδοχέων  (π.χ. DRD4 III, 

OXTR· Anacker, Enge, Reif, Lesch, & Strobel, 2012· Chakrabarti et al., 2009), ή 

γονίδια πρωτεϊνών που τις μεταβολίζουν (π.χ. COMT gene· Reuter, Frenzel, Walter, 

Markett, & Montag, 2010). 

 Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός εργασιών έχει εστιάσει στις νευροφυσιολογικές 

βάσεις της ενσυναίσθησης και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (βλ. Eisenberg et al., 

2015). Από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ενήλικες έχει παρατηρηθεί πως 

η ενεργοποίηση πολλών περιοχών του εγκεφάλου (π.χ. πρόσθιος φλοιός μέσου 

προσαγωγίου, πρόσθια νήσος, περιυδραγωγός φαιά ουσία· Decety, Michalska, & 

Akitsuki, 2008), καθώς και διαφόρων συστημάτων νευρώνων (π.χ. κατοπτρικοί 

νευρώνες· Oberman & Ramachandran, 2007) σχετίζονται θετικά με την ενσυναίσθηση.  

Όσον αφορά τις φιλοκοινωνικές συμπεριφορές, μελέτες έχουν δείξει πως οι 

συγκεκριμένες συμπεριφορές εμπλέκουν διαφορετικές διεργασίες από εκείνες της 

ενσυναίσθησης.  Παραδείγματος χάριν, η έρευνα των Hare, Camerer, Knoepfle, O’ 

Doherty και Rangel (2010)  σχετικά με τις υποκειμενικές αξίες των ενηλίκων για την 

εθελοντική δωρεά σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, βρέθηκε πως οι αξίες  

συνδέονται θετικά με την ενεργοποίηση του μεσοκοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού. 

Επίσης, τα υψηλά ποσοστά συγκεκριμένων ορμονών μπορεί να οφείλονται για την 

μείωση της εκδήλωσης φιλοκοινωνικών συμπεριφορών (π.χ. τεστοστερόνη· Hermans, 

Putman, & Van Honk, 2006).    

 

3.3.2. Πολιτισμικοί παράγοντες 

Το πολιτισμικό πλαίσιο φαίνεται να επιδράει σημαντικά στον βαθμό που τα παιδιά θα 

βιώσουν τα σχετικά με την ενσυναίσθηση συναισθήματα και θα εμπλακούν σε 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά (Eisenberg et al., 2015)· καθώς ο κάθε πολιτισμός 

διακρίνεται από τους άλλους ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά (π.χ. κουλτούρα, 

πεποιθήσεις, αξίες), που τον καθιστούν μοναδικό.  

 Πιο συγκεκριμένα, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη σύγκριση των 

μη-Δυτικών και Δυτικών κοινωνιών ως προς τη εκδήλωση της φιλοκοινωνικής και 

συνεργατικής συμπεριφοράς (π.χ. προσφορά βοήθειας, υποστήριξη άλλων ατόμων) 

προτείνουν πως οι κοινωνίες διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους (π.χ. κοινωνίες στην 

Κένυα,  στο Μεξικό, στις Φιλιππίνες με τις κοινωνίες στην Οκινάουα, Ινδία και 
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Αμερική· Whiting & Whiting, 1975). Στις φιλοκοινωνικές κοινωνίες τα άτομα τείνουν 

να ζουν σε διευρυμένες οικογένειες, να αλληλεπιδρούν και να αλληλοπροσφέρουν, το 

κράτος είναι λιγότερο συγκεντρωτικό και όλα τα μέλη της οικογένειας προσφέρουν 

από κοινού για την ευημερία της, έχοντας ως αποτέλεσμα την προώθηση τέτοιου είδους 

θετικών κοινωνικών συμπεριφορών (Graves & Graves, 1983). Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι μελέτες έχουν δείξει, πως παιδιά που ζουν σε παραδοσιακές κοινωνίες μπορεί να 

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς σε συγγενικά τους 

πρόσωπα παρά σε άτομα που δεν γνωρίζουν αρκετά, συγκριτικά με εκείνα των 

σύγχρονων κοινωνιών (π.χ. Φιλιππίνες σε σχέση με τις Η.Π.Α.· de Guzman, Carlo, & 

Edwards, 2008· Knafo, Schwartz, & Levine, 2009).  

 Επίσης, τα αποτελέσματα σε διάφορες διαπολιτισμικές έρευνες, μεταξύ 

Ασιατικών και Δυτικών πολιτισμών, φαίνεται να διαφέρουν στο βαθμό εκδήλωσης της 

φιλοκοινωνικότητας των ατόμων (Eisenberg et al., 2015). Από τις έρευνες 

παρουσιάζεται πως τα παιδιά ασιατικής καταγωγής (π.χ. Κίνα-Ιαπωνία) τείνουν να 

εμπλέκονται περισσότερο σε φιλοκοινωνικές συμπεριφορές (π.χ. δωρεά-προσφορά, 

συνεργασία) από εκείνα των Δυτικών πολιτισμών (Stewart & McBride-Chang, 2000· 

Rao & Stewart, 1999). Αυτό οφείλεται πιθανολογικά στη βαρύτητα που δίνουν 

ορισμένοι ασιατικοί πολιτισμοί στη διατήρηση των θετικών σχέσεων με τα μέλη της 

ομάδας (όπως η κοινωνικοποίηση των παιδιών για την εκδήλωση υπευθυνότητας και 

φιλοκοινωνικών συμπεριφορών προς τους άλλους· Stevenson, 1991). Πάραυτα, άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν πως τα παιδιά των Ασιατών δεν αντιδρούν πάντα φιλοκοινωνικά  

σε άτομα που βιώνουν συναισθηματική δυσφορία (π.χ. αναφιλητό κλάμα ενηλίκων· 

Kärtner, Keller, & Yovsi, 2010).  

 Αξίζει να σημειώσουμε πως έχουν διενεργηθεί εστιασμένες μελέτες γύρω από 

τη σύγκριση των διαφόρων μειονοτήτων στις Η.Π.Α. σχετικά με τον ρόλο της 

ενσωμάτωσης και των ποικίλων πολιτισμικών μεταβλητών στη φιλοκοινωνική 

αντίδραση· προτείνοντας πως η ενσωμάτωση σχετίζεται θετικά με τη μείωση της 

φιλοκοινωνικότητας στις μειονοτικές ομάδες που ζουν στις Η.Π.Α. (de Guzman & 

Carlo, 2004· Knight & Carlo, 2012). Επιπρόσθετα, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

φαίνεται να συνδέονται με την εκδήλωσης της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, αφού οι 

αξίες, πεποιθήσεις και νόρμες διαφέρουν ανά πολιτισμό, δηλαδή στον τρόπο και στον 

βαθμό που οι πολιτισμοί αξιολογούν τις διάφορες φιλοκοινωνικές δράσεις (Eisenberg 

et al., 2015). Ερευνητές έχουν αποδείξει πως οι Ινδιάνοι Hindu δείχνουν έμφαση στο 

αίσθημα του καθήκοντος της κοινωνικής υπευθυνότητας, και θεωρούν τη 
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φιλοκοινωνική συμπεριφορά ως πιο ηθική δράση στους άλλους σε σχέση με τους 

Αμερικανούς  (Miller & Bersoff, 1992, 1994).  

 

3.3.3. Η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης 

Η οικογένεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ήδη 

από πολύ νωρίς, οι γονείς και τα αδέλφια αποτελούν σημαντικούς φορείς 

κοινωνικοποίησης που προωθούν τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του (Eisenberg et al., 

2015), αφού τείνουν να μοιράζονται το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας τους 

μαζί του.  

 

3.3.3.1. Γονείς 

Η συνεισφορά των γονιών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών τους διαφαίνεται από 

τις διάφορες πρακτικές και γονικά είδη ανατροφής που ακολουθούν. Παρότι οι έρευνες 

στην πλειοψηφία τους έχουν επικεντρωθεί στις μητρικές επιδράσεις στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί εξίσου στη συμβολή 

του πατέρα (Attili, Vermigli, & Roazzi, 2010· Eisenberg, Wolchik, Goldberg, & Engel, 

1992· Garner, 2012· Hastings, McShane, Parker, & Ladha, 2007), όπως θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο υπόκεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Τα 

γονικά πρότυπα και οι τύποι κοινωνικοποίησης φαίνεται να επιδρούν άλλοτε θετικά 

και άλλοτε αρνητικά στην προώθηση της φιλοκοινωνικότητας των παιδιών.  

 Η γονική ζεστασιά και η ποιότητα της σχέσης γονιού-παιδιού τείνουν να 

ενισχύουν την αίσθηση των παιδιών για αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Σχετικές 

έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει θετική σύνδεση της μητρικής ζεστασιάς (ή 

υποστήριξης) με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά ή ενσυναισθητική αντίδραση των 

παιδιών (Carlo, Mestre, Samper, Tur, & Armenta, 2011), ενώ άλλες έχουν προτείνει 

πως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών (Davidov & Grusec, 2006). Ωστόσο, ποικίλα 

θετικά χαρακτηριστικά της γονικότητας πέραν της γονικής ζεστασιάς, όπως είναι η 

γονική αποκριτικότητα, συναισθηματική γονική διαθεσιμότητα και παιδικό-κεντρική 

γονικότητα φαίνεται να προβλέπουν τη θετική ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς του παιδιού (Davidov & Grusec, 2006· Newton, Laible, Carlo, Steele, 

& McGinley, 2014).  

 Οι γονείς προκειμένου να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν 

μια σειρά από πρακτικές πειθαρχίας (π.χ. γονική επαγωγή, άσκηση εξουσίας, 

τιμωριτική τεχνική πειθαρχίας). Αξιοσημείωτη πρακτική πειθαρχίας είναι η γονική 
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επαγωγή, στην οποία οι γονείς προσπαθούν να επεξηγήσουν και να δώσουν λόγους για 

να απαιτήσουν την αλλαγή και να οριοθετήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους 

(π.χ. αρνητική συμπεριφορά). Με την πάροδο του χρόνου υποστηρίζεται πως αυτά τα 

ερεθίσματα εσωτερικεύονται στο παιδί για να μπορεί να εστιάζει και να αξιολογεί τη 

δράση κάποιου καθώς και τις συνέπειες αυτής (Eisenberg et al, 2015). Έρευνες έχουν 

δείξει πως οι γονικές επαγωγές συνδέονται θετικά με τη συμπάθεια και τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά σε Μεξικανούς και Ευρωπαίους εφήβους της Αμερικής 

(Carlo, Knight, McGinley, & Hayes, 2011). Επιπλέον, οι γονικές επαγωγές πειθαρχίας 

μπορεί να είναι αναποτελεσματικές ή να σχετίζονται αρνητικά με τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά, όταν εκδηλώνονται με υψηλά ποσοστά θλίψης ή θυμού (Denham, 

Renwick-DeBardi, & Hewes, 1994). 

  Αρκετοί γονείς προσπαθούν να επιβάλουν την πειθαρχία και να κατευθύνουν 

τη συμπεριφορά των παιδιών τους μέσω της επιβολής εξουσίας ή τιμωρητικών 

τεχνικών πειθαρχίας. Σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για να ελέγξουν τη σχέση 

της γονικής επιβολής εξουσίας (π.χ. φυσική τιμωρία, στέρηση προνομίων) με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά, τη συμπάθεια ή την ενσυναίσθηση των παιδιών τους, 

έδειξαν πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτών (Cornell & Frick, 2007· Knafo 

& Plomin, 2006b). Ακόμα, η επίδραση των σκληρών γονικών τεχνικών πειθαρχίας στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά ή  στην ενσυναίσθηση μπορεί να διαφέρει εξαιτίας των 

ιδιαίτερων ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών του παιδιού. Σχετική έρευνα έχει 

αποδείξει ότι η ασυνέπεια στη γονική πειθαρχία συνδέεται αρνητικά με τις γονικές 

αναφορές ενσυναίσθησης των παιδιών που εκδηλώνουν ασυγκράτητη συμπεριφορά σε 

σχέση με εκείνων που ήταν ντροπαλά (Cornell & Frick, 2007).  

 Οι γονικές αξίες, και ιδιαίτερα οι φιλοκοινωνικές αξίες που διαθέτουν οι γονείς 

φαίνεται να συμβάλλουν στην προώθηση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού, καθώς οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα μίμησης για τα παιδιά 

τους (Eisenberg et al., 2015). Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν πως 

συγκεκριμένες γονικές πρακτικές (π.χ. συζητήσεις γύρω από ηθικά ζητήματα, η γονική 

ενθάρρυνση και η λειτουργία ως πρότυπο μίμησης εθελοντικών δράσεων) προβλέπουν 

τη φιλοκοινωνική δράση των παιδιών (π.χ. εφήβων· Carlo, McGinley, Hayes, 

Batenhorst, & Wilkinson, 2007· McGinley, Lipperman-Kreda, Byrnes, & Carlo, 2010).  

 Η καθοδήγηση των παιδιών για φιλοκοινωνική δράση μέσω υποδείξεων, 

ενθάρρυνσης και κηρυγμάτων αποτελεί εξίσου μια γονική πρακτική. Οι γονείς που 

παρέχουν οδηγίες και μαθαίνουν στο παιδί τους πώς να προσφέρει βοήθεια ή να 
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μοιράζεται φαίνεται να λειτουργεί ενισχυτικά (Eisenberg et al., 2015). Ωστόσο, όπως 

παρουσιάζεται από τα δεδομένα τα άμεσα γονικά αιτήματα σε διάφορες καταστάσεις 

(π.χ. «Μπορείς να μου φέρεις την κουβέρτα;») δεν είναι απαραίτητα ακόμα και για τα 

νεαρά παιδιά, αφού φαίνεται από μόνα τους να ενεργούν φιλοκοινωνικά (Svetlova, 

Nichols, & Brownell, 2010). Έρευνες σε νήπια έχουν δείξει πως η γονική ενθάρρυνση 

δεν χρειάζεται για την ενίσχυση της ουσιαστικής προσφοράς βοήθειας από τα νεαρά 

παιδιά (Warneken & Tomasello, 2013), καθώς και η παροχή υλικών ανταμοιβών σε 

εκείνα για την προώθηση της προσφοράς βοήθειας μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά 

για τη μετέπειτα εκδήλωση φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Warneken & Tomasello, 

2008). Επίσης, οι γονείς μπορούν να προωθήσουν τη μελλοντική φιλοκοινωνική δράση 

των παιδιών τους, εμπλέκοντας τα σε φιλοκοινωνικές δραστηριότητες (Eisenberg et al., 

2006). Οι Grusec, Goodnow και Cohen (1996) βρήκαν πως τα παιδιά που συμμετέχουν 

σε καθήκοντα ρουτίνας (π.χ. δουλειές σπιτιού) συνδέονται με υψηλά ποσοστά 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στην ηλικία των 9-14 ετών. Έτσι, τα παιδιά με τη 

συμμετοχή τους σε φιλοκοινωνικές δράσεις τείνουν να αποκτούν μια αίσθηση 

υπευθυνότητας και κοινωνικής ταυτότητας (Eisenberg et al., 2015).  

 Μια σημαντική πτυχή των γονικών πρακτικών είναι η κοινωνικοποίηση του 

συναισθήματος του παιδιού, και ειδικότερα οι πρακτικές εκείνες (π.χ. γονική έκφραση 

του συναισθήματος) που υποστηρίζουν τα παιδιά να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τα 

αρνητικά συναισθήματά τους, γεγονός που φαίνεται να προωθεί τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά αυτών. Η γονική έκφραση του συναισθήματος μπορεί να εξοικειώσει το 

παιδί για το πότε είναι αποδεκτό να βιώσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του, 

καθώς επίσης να του προσφέρει ευκαιρίες για να κατανοήσει τις ανάγκες των άλλων 

(Eisenberg et al., 2015). Σύμφωνα με έρευνες, η γονική έκφραση του θετικού 

συναισθήματος έχει σχετισθεί θετικά με τη συμπάθεια και τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά των παιδιών στην Αμερική και  την Κίνα (Michalik et al, 2007· Wang, 

Chen, Chen, Cui, & Li, 2006). Αντιστοίχως, η αρνητική γονική εκφραστικότητα (π.χ. 

θυμός), όταν προσανατολίζεται προς το παιδί, μπορεί να είναι επιβλαβής για την 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του (π.χ. χαμηλά ποσοστά συμπάθειας 

κατά την εφηβική ηλικία· Michalik et al., 2007). Στην κοινωνικοποίηση του 

συναισθήματος συμβάλλουν εξίσου, οι γονικές αποκρίσεις και οι γονικές συζητήσεις 

γύρω από τα συναισθήματα των παιδιών. Διάφορες μελέτες δείχνουν πως οι επιθυμητές 

αποκρίσεις της μητέρας στα αρνητικά συναισθήματα του παιδιού αλλά και οι 

συζητήσεις της γύρω από τα συναισθήματά, τόσο τα δικά της όσο και του παιδιού της, 
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προβλέπουν θετική συσχέτιση με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 

(Brownell, Svetlova, & Nichols, 2009· Garner, 2006).  

 

3.3.3.2. Αδέλφια 

Η συνεισφορά των αδελφικών σχέσεων στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και στις 

σχετικές με την ενσυναίσθηση αποκρίσεις των παιδιών έχει μελετηθεί ελάχιστα. Τα 

αδέλφια τείνουν να μοιράζονται αρκετό χρόνο μεταξύ τους, έχοντας ως αποτέλεσμα 

κανείς να πιστεύει πως μια τέτοια αλληλεπίδραση παίζει σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών (Dunn & Munn, 1986). 

Σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά από πολύ νωρίς (π.χ. 1-2 ετών) μπορούν να εκφράσουν 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά στα αδέλφια τους (Dunn & Kendrick, 1982). Επιπλέον, 

παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να εκδηλώνουν υψηλή φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά στη δυσφορία των νεότερων αδελφιών τους, χωρίς όμως να πράττουν 

παρόμοιες δράσεις και στους συνομηλίκους τους (Berman & Goodman, 1984· Stewart 

& Marvin, 1984).  

 Oι θετικές αδελφικές σχέσεις είναι πιθανόν να παρέχουν ευκαιρίες ώστε τα 

παιδιά να είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες των άλλων και τον τρόπο που πρέπει 

να νοιάζονται για αυτούς. Τέτοιου είδους σχέσεις μπορούν να λειτουργούν ως 

ανασταλτικός παράγοντας στην εκδήλωση αρνητικής συναισθηματικότητας 

(Eisenberg et al., 2006). Τα παιδιά που βιώνουν υποστηρικτική αδελφική σχέση 

τείνουν να αισθάνονται ελάχιστη ανησυχία, και να είναι περισσότερο ικανά στο να 

κατανοούν τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων (Sawyer et al., 2002). 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά που δέχονται αδελφική ζεστασιά και ελάχιστη αδελφική 

σύγκρουση φαίνεται να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

(Lam, Solmeyer, & McHale, 2012).  

 Η σειρά γέννησης μεταξύ των αδελφών μπορεί να επηρεάζει τις ευκαιρίες και 

τις προσδοκίες για την εκδήλωση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Eisenberg et al., 

2006). Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα αδέλφια είναι περισσότερο πιθανό να δρουν 

φιλοκοινωνικά (π.χ. παροχή βοήθειας, μοιράσματος και παρηγοριάς) προς τα  νεαρά 

αδέλφια τους (Dunn & Munn, 1986), και να λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης για 

εκείνα στην εκδήλωση φιλοκοινωνικών δράσεων και ενσυναίσθησης (Eisenberg et al., 

2015· Tucker, Updegraff, McHale, & Crouter, 1999). 

 Ωστόσο, αξίζει να παραθέσουμε πως οι γονείς φαίνεται να συμβάλουν στην 

προώθηση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ των αδελφιών.  Οι γονείς  με τον 
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ερχομό ενός νέου μέλους στην οικογένεια έχουν τη δυνατότητα μέσω συζητήσεων να 

κινητοποιήσουν τα μεγαλύτερα παιδιά τους γύρω από τις ανάγκες του νεογέννητου 

(π.χ. παροχή φροντίδας και παρηγοριάς). Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

ενεργοποιούνται στο να δρουν φιλοκοινωνικά προς τα αδέλφια τους (Dunn & 

Kendrick, 1982· Hughes, McHarg, & White, 2018). Επομένως, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αδελφιών μπορεί να είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κοινωνικής κατανόησης, 

και κατά επέκταση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Eisenberg et al., 2015).   

 

3.3.4. Επιδράσεις εκτός του οικογενειακού πλαισίου 

Το οικογενειακό πλαίσιο δεν αποτελεί τον μόνο παράγοντα που καλλιεργεί την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και εξω-οικογενειακοί παράγοντες, όπως τα 

διάφορα άτομα (π.χ. συνομήλικοι) και τα πλαίσια (π.χ. εκπαιδευτικό πλαίσιο), δύνανται 

να προάγουν τις φιλοκοινωνικές τάσεις των παιδιών. Στα υποκεφάλαια που 

ακολουθούν εξετάζουμε εκτενέστερα τους παράγοντες αυτούς. 

 

3.3.4.1. Συνομήλικοι 

Οι συνομήλικοι φαίνεται να κατέχουν σημαντική θέση στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, αφού εκείνα διαμορφώνοντας σχέσεις με τους συνομηλίκους τους τείνουν να 

ενισχύουν τις θετικές κοινωνικές συμπεριφορές τους (Eisenberg et al., 2015). Μέσω 

της διεργασίας της μίμησης προτύπου ίσως να προωθούνται οι φιλοκοινωνικές δράσεις 

των παιδιών. Σύμφωνα με έρευνες, οι έφηβοι που εμπλέκονται σε φιλοκοινωνικές ή 

σχετικές δραστηριότητες είναι αρκετά πιθανόν να έχουν συνομηλίκους που να είναι 

εξίσου φιλοκοινωνικοί (Barry & Wentzel, 2006). Επίσης, η έρευνα των Fabes, Hanish, 

Martin, Moss και Reesing (2012) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έδειξε πως οι στενές 

σχέσεις με τους συνομήλικούς τους, που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

φιλοκοινωνικότητας, σχετίζεται με την ενίσχυση της θετικής συναισθηματικότητας, 

και την αντίστοιχη μείωση της αρνητικής συναισθηματικότητας στις μετέπειτα 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους.  

 Οι συνομήλικοι και οι πιο στενές σχέσεις με εκείνους (σχέσεις αμοιβαιότητας) 

έχουν συνδεθεί με την ενίσχυση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, παιδιά που βίωναν φιλοκοινωνική συμπεριφορά από τους 

συνομηλίκους τους έτειναν να την ανταποδίδουν σε αυτούς, καθώς επίσης ήταν 

πιθανότερο να εκδηλώσουν μια τέτοια συμπεριφορά προς τους φίλους τους παρά σε μη 
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φίλους (π.χ. Ιαπωνία· Fujisawa, Kutsukake, & Hasegawa, 2008). Επιπλέον, η 

κοινωνική κατάσταση των συνομηλίκων τείνει να σχετίζεται θετικά με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά, καθώς υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν πως η 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά προβλέπει την ύστερη κοινωνική κατάσταση και σχέσεις 

των παιδιών (Caputi, Lecce, Pagnin, & Banerjee, 2012· Kuppens, Grietens, Onghena, 

& Michiels, 2009).  

 

3.3.4.2. Σχολικό πλαίσιο 

Το σχολείο στην ολότητά του φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 

παιδιού, και ιδιαίτερα στην κοινωνικοποίησή του. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί, ως άλλος 

φορέας κοινωνικοποίησης, τείνουν να αναλαμβάνουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην 

ενίσχυση των φιλοκοινωνικών τάσεων του παιδιού. Χαρακτηριστικά όπως η ζεστασιά 

και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά μπορούν να ενισχύσουν τέτοιες 

συμπεριφορές (Luckner & Pianta, 2011). Επίσης, η ποιότητα της σχέσης του 

εκπαιδευτικού-παιδιού μπορεί να λειτουργήσει ως αρωγός στην προώθηση της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, όπως χαρακτηριστικά δείχνει η έρευνα των Palermo, 

Hanish, Martin, Fabes και Reiser (2007), η οποία πρότεινε πως η υψηλή εγγύτητα και 

χαμηλή σύγκρουση μεταξύ εκπαιδευτικού-παιδιού σχετίζεται θετικά με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά. 

 Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του σχολείου μπορούν να υπάρξουν καθοριστικής 

σημασίας παράγοντες στις θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Υπάρχουν δεδομένα που 

υποστηρίζουν πως η αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο συνδέεται θετικά με την 

ανάληψη της προοπτικής του άλλου και της συμπάθεια σε άρρενες εφήβους κατά το 

πρώτο έτος (Batanova & Loukas, 2012). Άλλες μελέτες που εστίασαν στις αντιλήψεις 

της σχολικής κουλτούρας βρήκαν πως οι περισσότερες θετικές αντιλήψεις της 

σχολικής κουλτούρας σχετίζονται με υψηλά ποσοστά συμπάθειας των εφήβων (Barr & 

Higgins-D’ Alessandro, 2007). 

 Οι εμπειρίες εκτός του σχολικού πλαισίου μπορεί να αποτελούν ιδιαίτερης 

σημασίας στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών φαίνεται να αποτελούν και οι 

εμπειρίες εκτός του σχολικού πλαισίου, όπως είναι εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι 

έφηβοι που συμμετέχουν και εμπλέκονται σε εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. 

αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα νεότητας) τείνουν να εμφανίζουν θετική 

κοινωνική ανάπτυξη (υψηλή κοινωνική υπευθυνότητα, ενσυναισθητική ανησυχία και 

φιλοκοινωνικές αξίες· Brunelle, Danish, & Forneris, 2007· Zarrett et al., 2009).  
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 Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε πως αρκετοί ερευνητές που ασχολούνται με 

την ανάπτυξη  της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς  έχουν προσπαθήσει να σχεδιάσουν 

διάφορα παρεμβατικά προγράμματα για να βοηθήσουν την προώθηση της 

φιλοκοινωνικής απόκρισης, των αξιών και της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού-

μαθητή (βλ. Battistich, Schaps, & Wilson, 2004· Caprara et al., 2014· Shechtman & 

Yaman, 2012· Solomon, Watson, Delucchi, Schaps, & Battistich, 1988). 

 

3.4. Η εμφάνιση των φιλοκοινωνικών τάσεων 

 

Η  ενσυναίσθηση και η φιλοκοινωνική συμπεριφορά δεν υπάρχουν εγγενώς στον 

άνθρωπο, αλλά εμφανίζονται από πολύ νωρίς στη ζωή του. Όπως αναφερθήκαμε 

παραπάνω, με τη διατύπωση της θεωρίας της έμφυτης διυποκειμενικότητας του 

Trevarthen (1979), πολλές εμπειρικές μελέτες αξιοποίησαν το θεωρητικό πλαίσιο της 

για να διερευνήσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των βρεφών κατά το πρώτο έτος 

της ηλικίας τους (Χατζηνικολάου, 2016). Από τους πρώτους θεωρητικούς που 

μελέτησαν διεξοδικά την εκδήλωση και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των 

σχετικών με εκείνη διεργασιών αποτελεί ο Hoffman (2000). Ο θεωρητικός υποστήριζε 

πως τα νεαρά βρέφη, αναπτυξιακά, δεν είναι ικανά να εκδηλώσουν τέτοιες ικανότητες, 

καθώς δεν διαθέτουν μια αίσθηση διαφοροποίησης μεταξύ εαυτού-άλλου και κατά 

συνέπεια δε μπορούν να διακρίνουν τη δική τους δυσφορία από εκείνη των άλλων. Ως 

εκ τούτου, οδηγούνται να βιώνουν δυσφορία ως αντίδραση στη δυσφορία κάποιου 

άλλου (π.χ. το αντιδραστικό κλάμα στο κλάμα κάποιου).  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Hoffman (2000), περίπου στο πρώτο έτος της 

ηλικίας, τα βρέφη αποκτούν μια αίσθηση του εαυτού, ως διαφορετικές οντότητες σε 

σχέση με τους άλλους, χωρίς όμως να μπορούν να διαφοροποιήσουν τη δική τους 

δυσφορία από εκείνη των άλλων, αντιδρώντας εξίσου το ίδιο, τόσο στη δυσφορία όσο 

και στη ενσυναισθητική δυσφορία τους (εγωκεντρική ενσυναισθητική δυσφορία). Έτσι 

τα βρέφη όταν έρχονται αντιμέτωπα με τη δυσφορία των άλλων, αναζητούν την 

παρηγοριά των φροντιστών τους προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Επίσης, ο 

Hoffman (2000) υπογράμμισε πως κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας, τα νήπια τείνουν 

να αντιλαμβάνονται την υπόσταση τους ως ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων, ωστόσο 

δε μπορούν απολύτως να διαχωρίσουν τις εσωτερικές καταστάσεις των άλλων από τις 

δικές τους (σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις). Βάσει των παραπάνω, τα νήπια 

φαίνεται να βιώνουν ενσυναισθητική ανησυχία για τους άλλους (ημι-εγωκεντρική 
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ενσυναισθητική δυσφορία), προσφέροντας τους βοήθεια, όμοια με εκείνη που 

καθησυχάζει τα ίδια. Επιπλέον, κατά το δεύτερο και τρίτο έτος της ηλικίας τους, τα 

νήπια αρχίζουν να βιώνουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άλλοι, καθώς 

κατανοούν πως οι εσωτερικές καταστάσεις εκείνων είναι διαφορετικές από τις δικές 

τους (αληθής ενσυναισθητική δυσφορία). Η θεωρία του  Hoffman (2000) αποτέλεσε 

χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση διαφόρων πτυχών της ενσυναίσθησης και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς  στα παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που μας 

παρέχουν δεδομένα πως τα βρέφη διαθέτουν πολύ πιο περίπλοκες ενσυναισθητικές και 

κοινωνικογνωστικές δεξιότητες από εκείνες που παρουσίασε ο Hoffman (Eisenberg et 

al., 2015).  

 

3.4.1. Εμπειρικά δεδομένα: βρεφική και νηπιακή ηλικία 

Το συναισθηματικό στοιχείο της ενσυναίσθησης μπορεί να γίνει εμφανές αρκετά νωρίς 

στη ζωή του ατόμου (Eisenberg et al., 2015). Τα νεογέννητα βρέφη, όπως 

αναφερθήκαμε παραπάνω, τείνουν να αντιδρούν, εκφράζοντας έντονη δυσφορία 

(ενεργητικό κλάμα) στο κλάμα ενός άλλου βρέφους (Dondi, Simion, & Caltran, 1999· 

Hoffman, 2000· Martin & Clark, 1982). Καθώς αναπτύσσονται περίπου στην ηλικία 

των 6 μηνών, τα βρέφη μπορεί να αντιδράσουν, κλαίγοντας στο αυθόρμητο κλάμα ενός 

άλλου βρέφους, χωρίς όμως να δείξουν ιδιαίτερη προσωπική δυσφορία (Hay, Nash, & 

Pederson, 1981). Περίπου στην ηλικία των 8-10 μηνών τα βρέφη εμφανίζουν μέτρια 

επίπεδα συναισθηματικής και γνωστικής ενσυναίσθησης εξίσου για τη δυσφορία των 

άλλων, χωρίς να εκδηλώνουν ιδιαίτερα βοηθητική ή παρηγορητική συμπεριφορά· 

γεγονός που υποδεικνύει πως η φιλοκοινωνική συμπεριφορά εκδηλώνεται σπάνια κατά 

το πρώτο έτος της ηλικίας. Με τη μετάβαση στο δεύτερο έτος της ηλικίας (8-16 μηνών), 

τα στοιχεία της ενσυναίσθησης και η φιλοκοινωνική συμπεριφορά σημειώνουν 

αισθητή αύξηση (Roth-Hanania, Davidov, & Zahn-Waxler, 2011). Αντίστοιχα, άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν πως κατά το πρώτο έτος της ηλικίας των βρεφών, το εύρος των 

ενσυναισθητικών τάσεων δεν περιορίζεται στην προσωπική δυσφορία, αλλά 

περιλαμβάνει εκδηλώσεις προσφοράς και συναισθηματικής ανησυχίας για τους 

άλλους, προσπαθώντας να κατανοήσουν τη δυσφορία των άλλων (Davidov, Zahn-

Waxler, Roth-Hanania, & Knafo, 2013).  

Αρκετές έρευνες προτείνουν πως τα νήπια που παρουσιάζουν αυτεπίγνωση 

κατά το τέλος του δεύτερου έτους της ηλικίας τους, φαίνεται να είναι  ενσυναισθητικά 

και φιλοκοινωνικά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους (Bischof-Köhler, 2012· Zahn-
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Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992). Ωστόσο, άλλες μελέτες 

υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίηση του εαυτού-άλλου μπορεί να αναπτυχθεί νωρίτερα, 

επιτρέποντας τη πρώιμη εμφάνιση της ενσυναίσθησης πριν το δεύτερο έτος της ηλικίας 

(Rochat & Striano, 2002, Roth-Hanania et al., 2011). Επιπλέον, υπάρχουν δεδομένα 

που παρουσιάζουν πως τα βρέφη μπορούν να αξιολογήσουν τις προθέσεις, τα κίνητρα 

και τις εσωτερικές καταστάσεις των άλλων ατόμων, παρέχοντας όλο και περισσότερες 

ενδείξεις για την ενίσχυσης της ικανότητας της διαφοροποίησης του εαυτού-άλλου και 

κατά επέκταση του ενδιαφέροντος για τους άλλους (Eisenberg et al., 2015). Σχετικές 

εργασίες βρήκαν πως βρέφη ηλικίας 3 μηνών προτιμούν τα άτομα που προσφέρουν 

βοήθεια παρά εκείνα που δεν προσφέρουν (Hamlin & Wynn, 2011), και είναι πιο 

πρόθυμα, κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, να βοηθήσουν άτομα που σε 

προηγούμενη αλληλεπίδραση, σκόπευαν να παρέχουν βοήθεια (Dunfield & Kuhlmeier, 

2010). Αξιοσημείωτο επίσης αποτελεί πως νήπια 18-25 μηνών τείνουν να δείχνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον και βοήθεια σε άτομα-«θύματα» που  βλάπτονται από 

κάποιον, παρά σε άτομα που δεν έχουν βλαφθεί (Vaish, Carpenter, & Tomasello, 2009). 

Όσον αφορά τις φιλοκοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι η βοήθεια, το 

μοίρασμα και η εκδήλωση παρηγοριάς, είναι συμπεριφορές που μπορούν να 

εμφανιστούν μέχρι την ηλικία των δυο ετών (Rheingold, 1982· Zahn-Waxler, et al., 

1992) και να αυξηθούν σταδιακά κατά το 2-4 έτος της ηλικίας τους (Dunfield & 

Kuhlmeier, 2013· Zahn-Waxler et al., 1992). Πιο συγκεκριμένα, φιλοκοινωνικές 

δράσεις, όπως είναι το μοίρασμα, έχουν παρατηρηθεί σε 12 μηνών βρέφη, τα οποία 

τείνουν να μοιράζονται αντικείμενα (π.χ. παιχνίδια) με τους γονείς τους (Rheingold, 

1973). Οι πιο απλές μορφές μοιράσματος μπορούν να εμφανιστούν κατά την ηλικία 

των 12 μηνών στα βρέφη, αλλά η εμφάνισή τους φαίνεται να γίνεται πιο συχνή κατά 

το 2 έτος της ηλικίας τους (Hay, 1979). Επίσης, μελέτες έχουν δείξει πως βρέφη 14 

μηνών είναι πιθανόν να προσφέρουν βοήθεια σε άλλα άτομα (π.χ. δίνοντας ένα 

αντικείμενο που δεν μπορεί από μόνος του να προσεγγίσει), ωστόσο η ενέργειά τους 

αυτή φαίνεται να περιορίζεται όταν έρχονται αντιμέτωπα με πιο περίπλοκους στόχους 

(Warneken & Tomasello, 2007). Επιπλέον, βρέφη 20 μηνών μπορεί να εκδηλώνουν 

βοηθητική συμπεριφορά χωρίς να λάβουν κάποια ανταμοιβή για τη δράση τους, 

αποδεικνύοντας πως από πολύ νωρίς τα βρέφη μπορούν να παρακινούνται για να 

βοηθούν τους άλλους (Warneken & Tomasello, 2008).  

Αξίζει να σημειώσουμε πως ορισμένες συμπεριφορές βοήθειας (π.χ. 

καταστάσεις ανάγκης) απαιτούν την κατανόηση κάποιων λεπτών σημάτων, που τα 
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βρέφη κατά το πρώτο έτος της ζωής τους δεν μπορούν να επεξεργαστούν, αφού η 

ικανοποιητική αξιοποίηση της γνωστικής διεργασίας επέρχεται με την πάροδο της 

ανάπτυξης (Eisenberg et al., 2015). Έρευνες δείχνουν πως βρέφη 18 μηνών δεν είναι 

σε θέση να παρέχουν βοήθεια-ανάγκης όταν έρχονται αντιμέτωπα με τις καταστάσεις 

ανάγκης των ενηλίκων (π.χ. να δώσει μια κουβέρτα στην γυναίκα όταν κρυώνει), χωρίς 

εκείνοι να τους παρέχουν κάποια καθοδήγηση, συγκριτικά με νήπια 30 μηνών, τα οποία 

εμφανίζουν πιο αυτόνομη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και κοινωνική κατανόηση 

(Svetlova et al., 2010). Επιπρόσθετα, τα νήπια είναι πιο πιθανόν να εμφανίσουν 

φιλοκοινωνικές συμπεριφορές σε άτομα που γνωρίζουν παρά σε άτομα άγνωστα σε 

εκείνα. Δεδομένα μελετών δείχνουν πως τα νήπια φαίνεται να εκδηλώνουν 

περισσότερη βοήθεια και ανησυχία προς τις μητέρες τους παρά σε άτομο που δε 

γνωρίζουν (Knafo et al., 2008), γεγονός που πιθανώς εξηγείται από την πιο στενή 

επαφή και εμπλοκή των παιδιών με τη μητέρα τους (Robinson,  Zahn-Waxler, & Emde, 

2001). 

   

3.5. H επίδραση του πατέρα στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

του παιδιού του 

 

Μέσα από τη βιβλιογραφία διαφαίνεται πως οι γονείς συμβάλλουν στην προώθηση της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες 

εστιάσθηκαν στην πιθανή επίδραση των μητέρων, δημιουργώντας ερευνητικό κενό στη 

σχέση της επίδρασης του πατέρα στην ευρύτερη ανάπτυξη της συμπεριφοράς του 

παιδιού του και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του (π.χ. 

Carlo et al., 2014· Carlo et al., 2011· Davidov & Grusec, 2006). Παρόλα αυτά, η 

πατρική φιγούρα έχει αποδειχθεί πως κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ανάπτυξη του 

παιδιού, αφού οι πατέρες τείνουν να αλληλεπιδρούν με εκείνο με παρόμοιους τρόπους 

όπως και οι μητέρες (Cabrera, Shannon, & Tamis-LeMonda, 2007· Keown et al., 2018). 

Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχείς κοινωνικοοικονομικές μεταβολές διαπολιτισμικά 

προκάλεσαν νέες απαιτήσεις στο θεσμό της οικογένειας, οι οποίες κατέστησαν τον 

πατέρα ολοένα και πιο ενεργό στη φροντίδα και αλληλεπίδραση με το παιδί του 

(Αρχοντίδου, 2010· Bianchi & Milkie, 2010· Raley et al., 2012). Έτσι, τις τελευταίες 

δεκαετίες το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προσανατολιστεί προς τη διερεύνηση της 

επίδρασης του πατρικού ρόλου στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού, εστιάζοντας στα γονικά είδη και πρακτικές κοινωνικοποίησης (π.χ. Burbach, 
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Fox, & Nicholson, 2004· Dekovic & Janssens, 1992· Eisenberg et al., 1992· Hart, 

DeWolf, Wozniak, & Burts, 1992· Hastings, Rubin, & DeRose, 2005· Jeong & Choi, 

1995· Roberts, 1999· Seol & Moon, 2006). 

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η έρευνα 

κινήθηκε γύρω από τις πιθανές επιδράσεις των γονιών στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού τους, δίνοντας έμφαση στο κατά πόσο τα γονικά είδη 

ανατροφής και οι γονικές πρακτικές προωθούν την ανάπτυξη των θετικών 

συμπεριφορών του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες που ασχολήθηκαν με την 

επίδραση του πατρικού ρόλου στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού, 

ακολούθησαν την ίδια ερευνητική γραμμή με τις προαναφερθείσες, ώστε να 

εντοπίσουν τις ομοιότητες ή τις διαφορές στη συνεισφορά του πατέρα και της μητέρας 

στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Αναλυτικότερα, υπάρχουν δεδομένα 

ερευνών που παρουσιάζουν πως τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης πατέρα-

παιδιού, όπως είναι τα γονικά είδη ανατροφής και οι θετικές διαστάσεις τους (π.χ. 

δημοκρατικό τύπος γονιού, πατρική ζεστασιά, ευαισθησία, στοργή) φαίνεται να 

συνδέονται θετικά με την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού 

(Dekovic & Janssens, 1992· Eberly & Montemayor, 1999· Newton et al., 2014· Volling 

& Belsky, 1992· Yang, 2011). Για παράδειγμα, η διαχρονική έρευνα των Daniel, 

Madigan και Jenkins (2016) εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ της πατρικής και μητρικής 

συμπεριφοράς (γονική ζεστασιά και αρνητικότητα) και της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 36 μηνών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεθόδους 

αυτοαναφορών των γονιών προκειμένου να αξιολογήσουν  τόσο την συμπεριφορά των 

γονιών όσο και τη φιλοκοινωνικότητα του παιδιού. Τα ευρήματα έδειξαν πως η 

εκδήλωση πατρικής και μητρικής ζεστασιάς στους 18 και 36 μήνες της ηλικίας των 

παιδιών προβλέπει τη μετέπειτα φιλοκοινωνική ανάπτυξη της συμπεριφοράς του 

παιδιού. Αντιθέτως, άλλες έρευνες έχουν υπογραμμίσει πως οι αρνητικές διαστάσεις 

των παραπάνω (π.χ. πατρική αρνητικότητα, συναισθηματική εκφραστικότητα) και το 

πατρικό γονικό είδος ανατροφής (π.χ. ανεξαρτήτως αν είναι δημοκρατικό ή αυταρχικό) 

τείνουν να μην σχετίζονται θετικά με την προώθηση της φιλοκοινωνικότητας του 

παιδιού (Daniel et al., 2016· Hastings et al., 2005· Lindsey, Caldera, & Rivera, 2013· 

Roberts, 1999).  

 Επιπρόσθετα, αρκετοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στην επίδραση των πατρικών 

γονικών πρακτικών στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. 

Ευρήματα ερευνών έχουν παρουσιάσει πως οι γονικές πρακτικές που αξιοποιεί ο 
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πατέρας, όπως είναι η πατρική εμπλοκή, η θετική πατρική φροντίδα, οι  συνεπείς 

πατρικές πρακτικές πειθαρχίας, οι πατρικές αναπτυξιακές προσδοκίες, οι πατρικές 

γονικές ενθαρρύνσεις και η πατρική έμφαση στις φιλοκοινωνικές αξίες, φαίνεται να 

προβλέπουν τη θετική ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού (Attili 

et al., 2010· Burbach et al., 2004· Eisenberg et al., 1992· Jeong & Choi, 1995· Hart et 

al., 1992· Hastings et al., 2005· Seol & Moon, 2006· Wu, Tseng, Wu, & Chen, 2016). 

Συγκεκριμένα, η έρευνα των Gryczkowski, Jordan και Mercer (2018) εξέτασε τις 

σχέσεις μεταξύ των γονικών πρακτικών (π.χ. γονική εμπλοκή, θετική γονική φροντίδα, 

μη συνεπής πειθαρχία, σωματική τιμωρία) του πατέρα και της μητέρας με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιών ηλικίας  6-17 ετών. Η έρευνα έδειξε πως τόσο οι 

γονικές πρακτικές των μητέρων όσο και των πατέρων τείνουν να προωθούν ευρύτερα 

τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών, σημειώνοντας πως η επίδραση των 

πατρικών γονικών πρακτικών σχετίζεται άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά με την 

φιλοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού όταν συνυπολογίζονται παράγοντες, όπως το 

φύλο και η ηλικία του παιδιού. Επιπλέον, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

συγχρονική έρευνα του Ferreira και των συνεργατών του (2016), οι οποίοι μελέτησαν 

τις συνδυαστικές συσχετίσεις μεταξύ του ρόλου της σχέσης πατέρα-παιδιού, μητέρας-

παιδιού, εκπαιδευτικού-παιδιού στη φιλοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, εστιάζοντας στα θετικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε σχέσης (π.χ. εμπλοκή, 

συναισθηματικός δεσμός, εγγύτητα). Για να ελέγξουν τις παραπάνω μεταβλητές 

αξιοποίησαν μεθόδους αυτό-αναφοράς, οι οποίες συμπληρώθηκαν από τους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ποιότητα σχέσης γονιού-παιδιού 

(π.χ. εμπλοκή) έχει θετική σύνδεση με τη φιλοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς 

επίσης υπογράμμισαν πως η σχέση πατέρα-παιδιού τείνει να έχει πιο άμεση σύνδεση 

συγκριτικά με εκείνη της μητέρας μέσω της σχέσης εκπαιδευτικού-παιδιού. 

 Αξίζει να σημειώσουμε πως ένα σώμα ερευνών επιχείρησε να ταυτοποιήσει 

τους παράγοντες εκείνους που διαμεσολαβούν ή ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των 

επιδράσεων του πατέρα και των φιλοκοινωνικών αποτελεσμάτων του παιδιού. Αρχικά, 

υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως μοναδικά χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως 

είναι το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και η ντροπαλότητα φαίνεται να αποτελούν 

ρυθμιστικούς παράγοντες στις σχέσεις μεταξύ της πατρικής γονικής φροντίδας και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού (Gryczkowski et al., 2018· Zarra-Nezhad et 

al., 2018). Για παράδειγμα,  η έρευνα της Gryczkowski και των συνεργατών της (2018) 

παρουσίασε πως τόσο η ηλικία και το φύλο, όσο και η εθνικότητα του παιδιού κατέχουν 
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ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση της επίδραση της γονικής φροντίδας (εξίσου μητέρας και 

πατέρα) και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ηλικία του παιδιού ως ρυθμιστικό παράγοντα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως η μητρική εμπλοκή συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς των παιδιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αντιθέτως, η πατρική 

εμπλοκή έτεινε να σχετίζεται θετικά με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών 

κατά την παιδική και προ-εφηβική ηλικία και όχι με την εφηβική ηλικία, γεγονός που 

πιθανόν να οφείλεται στην ελάχιστη εμπλοκή των πατέρων με τα παιδιά τους κατά την 

περίοδο αυτή (Gryczkowski et al., 2018).   

 Ωστόσο, ένας άλλος αριθμός μελετών έχει υπογραμμίσει ορισμένους 

παράγοντες που διαμεσολαβούν στις συσχετίσεις μεταξύ της αλληλεπίδρασης πατέρα-

παιδιού και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, όπως είναι η 

αυτοαποτελεσματικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ευγνωμοσύνη του παιδιού (Yang, 

2011· Wu et al., 2016). Στην έρευνα που διεξήγαγαν ο Wu και οι συνεργάτες του (2016) 

προσπάθησαν να εξετάσουν αν η ευγνωμοσύνη ως μεταβλητή διαμεσολαβεί στη σχέση 

μεταξύ των αλληλεπιδράσεων γονιού-παιδιού και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν πως η ευγνωμοσύνη 

ως παράγοντας διαμεσολαβεί τη σχέση μεταξύ της αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού και 

της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, δείχνοντας σημαντική θετική σύνδεση των 

παραπάνω μεταβλητών. Ειδικότερα, όσον αφορά την επίδραση των αλληλεπιδράσεων 

πατέρα-παιδιού στην ευγνωμοσύνη του παιδιού, η έρευνα έδειξε πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ αυτών, αλλά η ένταση της επίδρασης ήταν περιορισμένη  συγκριτικά 

με εκείνη της μητέρας (Wu et al., 2016).  

 Στο παρόν κεφάλαιο καταγράψαμε και αναλύσαμε δεδομένα γύρω από την 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, ένα ιδιαίτερα σημαντικό φαινόμενο για 

την προώθηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και της θετικής κοινωνικής 

ανάπτυξης του ατόμου (Ferreira et al., 2016), καθώς επίσης παραθέσαμε έρευνες 

σχετικά με την επίδραση του πατρικού ρόλου στην φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού. Όπως φαίνεται από το εύρος της βιβλιογραφίας, πρόκειται για ένα 

πολυσυζητημένο φαινόμενο με αρκετές εννοιολογικές δυσκολίες, που προκάλεσε το 

ενδιαφέρον των ερευνητών από τα μέσα του 20ου αιώνα. Οι πρώτες προσπάθειες 

μελέτης των ηθικών δράσεων του ατόμου ξεκίνησαν από τα αρχαία χρόνια, και 

συνεχίζουν έως και τις ημέρες μας. Από την σκοπιά των κλασικών ψυχολογικών 

θεωριών, οι ηθικές δράσεις και οι φιλοκοινωνικές αποκρίσεις των παιδιών εκκινούν, 



57 

 

άλλοτε από εγγενή ένστικτα (εγωιστική και αλτρουιστική παρόρμηση· Freud, 1930), 

μαθαίνονται και διαμορφώνονται έμμεσα από την αλληλεπίδραση με τους γονείς, 

εσωτερικεύοντας τις αξίες τους (Hoffman, 1970, 1975, 1979) και άλλοτε μέσω της 

παρατήρησης της λεκτικής συμπεριφοράς ή της μίμησης προτύπου, υιοθετώντας 

τέτοιου είδους συμπεριφορές (Bandura, 1991· Bandura et al., 1967). Άλλες κλασικές 

θεωρίες, όπως εκείνες των Piaget (1948) και Kohlberg (1969, 1976) δεν 

επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς, αλλά στην ηθική σκέψη και 

σε άλλες κοινωνικό-γνωστικές διεργασίες (π.χ. η ανάληψη της προοπτικής του άλλου) 

του παιδιού. Φαίνεται πως η καθεμιά θεωρία προσέφερε με τον δικό της τρόπο στη 

διερεύνηση και κατανόηση των φιλοκοινωνικών δράσεων (π.χ. η ψυχαναλυτική 

θεωρία στις συμπεριφοριστικές θεωρίες), οι οποίες στο σύνολο προώθησαν τη μελέτη 

της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά φαίνεται 

να προκύπτει από την συνεχή αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων, τόσο βιολογικών 

όσο και περιβαλλοντικών. Πιο συγκεκριμένα, από τις μελέτες που διεξήχθησαν σε 

διδύμους, τα ευρήματα δείχνουν πως η  επίδραση της κληρονομικότητας στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά διαφέρει, από μελέτη σε μελέτη, ανάλογα  με το 

μεθοδολογικό σχεδιασμό που χρησιμοποίησαν, και τείνει να αναπτύσσουν με την 

ηλικία (Knafo & Israel, 2009· Knafo & Plomin, 2006a· Knafo et al., 2008·  Scourfield 

et al., 2004). Επίσης, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής η συμβολή του περιβάλλοντος στην 

εκδήλωσή της, δίνοντας έμφαση στο μη κοίνο περιβάλλον που ζουν και αναπτύσσονται 

οι δίδυμοι (Davis et al., 1994· Hur & Rushton, 2007· Knafo & Spinath, 2011). Ωστόσο, 

η επίδραση του πολιτισμού φαίνεται να διαφέρει ως προς το είδος της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς που θα εκδηλωθεί από τα άτομα (Stewart & McBride-Chang, 2000· Rao 

& Stewart, 1999) αλλά και στην επιλογή του ατόμου που προορίζεται (de Guzman et 

al., 2008· Knafo et al., 2009), καθώς οι πεποιθήσεις και οι αξίες ποικίλουν ανά 

πολιτισμικό πλαίσιο (Stewart & McBride-Chang, 2000· Rao & Stewart, 1999). 

Επιπρόσθετα, το μικροσύστημα της οικογένειας φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, τόσο οι γονείς μέσω των 

συγκεκριμένων γονικών ειδών ανατροφής και πρακτικών που υιοθετούν όσο και τα 

αδέλφια μέσω της ποιότητας της σχέσης που διαμορφώνουν με εκείνα. Συγκεκριμένα, 

τα διάφορα χαρακτηριστικά της σχέσης γονιού-παιδιού (π.χ. γονική ζεστασιά), οι 

θετικές πρακτικές πειθαρχίας (Carlo et al., 2011), η παροχή καθοδήγησης (Eisenberg 

et al., 2015) και η λειτουργία των γονιών ως πρότυπα μίμησης για την εμπλοκή σε 

φιλοκοινωνικές δραστηριότητες (Carlo et al., 2007· McGinley, 2010), τείνουν να 
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ενισχύουν την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς, της ενσυναίσθησης και 

της συμπάθειας των παιδιών. Ακόμα, υπάρχουν ευρήματα που αποδεικνύουν πως οι 

γονείς συνεισφέρουν στην κοινωνικοποίηση των συναισθημάτων των παιδιών τους 

μέσω των τρόπων που αντιδρούν στα συναισθήματα εκείνων (Brownell et al., 2009· 

Garner, 2006) αλλά και των τρόπων που βοηθούν στην εκμάθησή τους (Eisenberg et 

al., 2015, Michalik et al, 2007· Wang et al., 2006). Εξίσου, εξω-οικογενειακοί 

παράγοντες, όπως είναι οι συνομήλικοι και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να προωθήσουν 

τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους 

συνομήλικούς τους τείνουν να λειτουργούν ευεργετικά για την ανάπτυξη της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (Fujisawa et al., 2008) και την ενίσχυση της θετικής 

συναισθηματικότητας (Fabes et al., 2012). Επιπλέον, η ποιότητα της σχέσης μεταξύ 

εκπαιδευτικού-παιδιού, η οποία περιλαμβάνει τη ζεστασιά, την υποστήριξη και την 

εγγύτητα, φαίνεται να προβλέπει τη ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού (Luckner & Pianta, 2011· Palermo et al., 2007). Σχετικά με τη εμφάνιση και 

την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς αρκετοί θεωρητικοί έχουν έρθει σε 

αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα δεδομένα δείχνουν πως η 

ενσυναίσθηση και η φιλοκοινωνική συμπεριφορά παρουσιάζονται κατά το δεύτερο 

μισό του δεύτερου έτους της ηλικίας των παιδιών, όπου αρχίζουν να εμφανίζουν 

αυτεπίγνωση και διαφοροποίηση του εαυτού-άλλου (Bischof-Köhler, 2012· Zahn-

Waxler et al., 1992). Παρόλα αυτά, αρκετοί ερευνητές διατείνονται πως η 

διαφοροποίηση εαυτού-άλλου μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα, έχοντας ως αποτέλεσμα 

και την πρώιμη εμφάνιση της ενσυναίσθησης (Rochat & Striano, 2002, Roth-Hanania, 

Davidov, & Zahn-Waxler, 2011). Αξίζει να σημειώσουμε πως τα βρέφη μπορούν να 

εμφανίσουν διάφορες μορφές φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς (π.χ. βοήθεια, μοίρασμα, 

παρηγοριά) από το 1-2 έτος της ηλικίας τους (Rheingold, 1982· Zahn-Waxler et al., 

1992). Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές φαίνεται να αυξάνονται βαθμιαία κατά το 2-4 

έτος της ηλικίας τους (Dunfield & Kuhlmeier, 2013· Zahn-Waxler et al., 1992). Όλο 

και περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν πως τα βρέφη είναι ικανά να κατανοούν και 

να αξιολογούν τις δράσεις και τις εσωτερικές καταστάσεις των άλλων ατόμων, γεγονός 

που οδηγεί στην εμφάνιση των διεργασιών της διαφοροποίησης του εαυτού-άλλου και 

του ενδιαφέροντος για τους άλλους (Eisenberg et al., 2015· Hamlin & Wynn, 2011). 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η φιλοκοινωνική συμπεριφορά μπορεί 

να γίνει εμφανής από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών, παρότι τείνει σε μεγάλο βαθμό 

να εκδηλώνεται προς το τέλος του δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Αυτό συμβαίνει 
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καθώς καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλουν σε 

εκείνη συνδυαστικά με την πάροδο της ανάπτυξης (π.χ. ηλικία, γνωστικοί παράγοντες). 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, ολοένα και 

περισσότερες έρευνες τείνουν να υποστηρίζουν πως ο πατέρας του 21ου αιώνα φαίνεται 

να κατέχει πιο ενεργό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού του, τόσο στην 

φροντίδα όσο και στην ανάπτυξή του. Οι έρευνες, όμως, που έχουν διενεργηθεί γύρω 

από την επίδραση του πατρικού ρόλου στις διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης του 

παιδιού, και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του δεν είναι 

αρκετές και παρουσιάζουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Άλλες μελέτες συμπεραίνουν 

πως η συμβολή του πατέρα είναι μοναδική στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού του, όπως είναι και εκείνη της μητέρας, ενώ άλλες μελέτες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως ο πατρικός ρόλος μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός όσο και 

της μητέρας ως μοντέλο για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των θετικών 

χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του παιδιού. 

 Όπως παρουσιάζεται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που 

πραγματοποιήσαμε στο παρόν κεφάλαιο, προκύπτουν ορισμένα ερευνητικά κενά γύρω 

από τη σχέση μεταξύ της αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού και της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς του παιδιού, τα οποία με τη σειρά τους μάς οδήγησαν στη διεξαγωγή 

της παρούσας εργασίας. Oι ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών ήταν, ως 

επί το πλείστον, νατουραλιστικές, συγχρονικές, διαχρονικές και βασίστηκαν σε μια 

σειρά από ερευνητικούς σχεδιασμούς, αξιοποιώντας μεθόδους αυτοαναφοράς (π.χ. 

ερωτηματολόγια και κλίμακες) και μεθόδους παρατήρησης μέσω βιντεοσκόπησης 

ώστε να αξιολογήσουν τις πιθανές επιδράσεις των χαρακτηριστικών της 

αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις των 

διαστάσεων των γονικών ειδών (π.χ. αρνητικότητα, ευαισθησία, ζεστασιά, 

συναισθηματική εκφραστικότητα) και γονικών πρακτικών κοινωνικοποίησης του 

πατέρα (π.χ. θετική γονική φροντίδα, γονική εμπλοκή, γονικές πρακτικές πειθαρχίας, 

γονικές αξίες) στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού του (Attili et al., 2010· 

Burbach et al., 2004· Daniel et al., 2016· Dekovic & Janssens, 1992· Eberly & 

Montemayor, 1999·  Eisenberg et al., 1992· Ferreira et al., 2016· Gryczkowski et 

al.,2018·  Hart et al., 1992· Hastings et al., 2005· Jeong & Choi, 1995· Lindsey et al., 

2013· Newton et al., 2014· Seol & Moon, 2006· Volling & Belsky, 1992· Wu et al., 

2016· Yang, 2011). Στο βαθμό που γνωρίζουμε δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες που να 
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έχουν ασχοληθεί με τη σχέση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του πατέρα, όπως είναι η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του, και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού του. Έτσι, γίνεται αναγκαία η πιο 

εκτεταμένη μελέτη του θέματος προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ερευνητικού 

κενού για το εν λόγω θέμα. Επιπλέον, σε ορισμένες μελέτες έχουν συμπεριληφθεί και 

άλλοι παράγοντες, οι οποίοι τείνουν να διαμεσολαβούν ή να ρυθμίζουν τις σχέσεις 

μεταξύ της αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 

του, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. φύλο, ηλικία, εθνικότητα, 

ευγνωμοσύνη, αυτοαποτελεσματικότητα· Gryczkowski et al., 2018· Zarra-Nezhad et 

al., 2018· Wu et al., 2016· Yang, 2011). Εντούτοις, παρόμοιες μελέτες γύρω από την 

διαμεσολαβητική ή ρυθμιστική επίδραση των χαρακτηριστικών του πατέρα (π.χ. 

ηλικία, εθνικότητα, εκπαίδευση και κοινωνικοοικονομική κατάσταση) φαίνεται να μην 

υπάρχουν. Αναφορικά με το ηλικιακό εύρος των παιδιών που αξιολογήθηκαν στις 

έρευνες, συμμετείχαν παιδιά που ανήκαν στη βρεφική έως και την εφηβική ηλικία (1-

17 ετών). Η πλειονότητα των ερευνών επικεντρώθηκε στη νηπιακή και προσχολική 

ηλικία, πιθανότατα λόγω του ότι  οι συγκεκριμένες αναπτυξιακές περίοδοι φαίνεται να 

είναι κρίσιμες, τόσο για την τυπική ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού όσο και για την επίδραση του πατέρα σε αυτή την πρώιμη ηλικία. Ακόμα, αξίζει 

να αναφέρουμε πως οι παραπάνω μελέτες διενεργήθηκαν σε διάφορα πολιτισμικά 

πλαίσια, όπως είναι η Αμερική, οι κοινωνίες της Ασίας και της Δυτικής Ευρώπης, 

ορισμένες από τις οποίες περιλάμβαναν συμμετέχοντες από ποικίλα εθνικά πλαίσια 

(π.χ. Αφροαμερικανοί, Έλληνες και Ιταλοί της Αμερικής). Επομένως, στηριζόμενοι 

στα εμπειρικά δεδομένα και στα κενά έρευνας που παρουσιάστηκαν, οδηγηθήκαμε 

στην ανάγκη να διενεργήσουμε έρευνα που να αξιολογεί τις συσχετίσεις μεταξύ της 

πατρικής εμπλοκής και φιλοκοινωνικότητας με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού. Ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του πατέρα και τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 

χρειάζονται ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η γνώση σε αυτόν τον τομέα. 

Ολοκληρώνοντας, ευελπιστούμε η παρούσα μελέτη να καλύψει τα ερευνητικά κενά 

που ανάδειξαν οι σχετικές έρευνες (βλ. Ferreira et al., 2016· Gryczkowski et al., 2018· 

Wu et al., 2016).  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθούν οι επιδράσεις της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της πατρικής εμπλοκής στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, 
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πρώτος στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει: 1) εάν υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών της πατρικής εμπλοκής, της φιλοκοινωνικής συμπεριφορά και 

της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και 2) αν υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών ανά το φύλο του παιδιού. Εικάζεται πως 

η πατρική εμπλοκή και φιλοκοινωνικότα, έκαστες, θα συσχετίζονται θετικά με τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού αλλά και η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

πατέρα με την πατρική εμπλοκή, τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και ανά φύλο του 

παιδιού. Ο δεύτερος στόχος της είναι να προσδιορίσει εάν αμφότερες, η πατρική 

εμπλοκή, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα και τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού (π.χ. φύλο και ηλικία) θα προβλέπουν τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες που να έχουν 

εξετάσει την από κοινού προβλεπτική ισχύ των παραπάνω μεταβλητών. Ωστόσο, 

στηριζόμενοι στις θέσεις του Bandura (1991· Bandura et al., 1967) και της Cabrera και 

των συνεργατών της (Cabrera et al., 2014· Cabrera et al., 2018), αναμένεται πως 

αμφότερες οι μεταβλητές, θα προβλέπουν τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. 

Στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία προσδοκούμε πως η παρούσα έρευνα θα παρέχει 

ενδείξεις σχετικά με την επίδραση της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα 

και της πατρικής εμπλοκής στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των νηπίων, 

επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις του πατέρα στην 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 3ο  

 

4. Μεθοδολογία 

 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η εκτενής ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής της 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή του κεφαλαίου πραγματοποιείται η περιγραφή 

του δείγματος της έρευνας, δηλαδή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια περιγράφεται η επιλογή, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 

των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή δεδομένων. Ολοκληρώνοντας 

το κεφάλαιο, καταγράφονται ενδελεχώς τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκαν, όπως είναι ο ερευνητικός σχεδιασμός, η χρονική περίοδος συλλογής 

δεδομένων, οι δείκτες στατιστικής ανάλυσης που αξιοποιήθηκαν για τον έλεγχο των 

υποθέσεων και τα ηθικά ζητήματα της έρευνας. 

 

4.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν εκατό τριάντα εννέα πατέρες (N=139), οι οποίοι είχαν παιδιά 

(45.3% κορίτσια) ηλικίας μεταξύ 24 και 36 μηνών (Μ=31.22, SD=4.32). Αναφορικά 

με τους πατέρες, η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 23 και 58 ετών (M=37.53, 

SD=5.66). Στην πλειοψηφία τους ήταν έγγαμοι (95.1%, Ν=132), ενώ ένα μικρό 

ποσοστό ανήκε στους αγάμους (2.2%, Ν=3) και στους διαζευγμένους (2.9%, N=4). 

Επίσης, οι περισσότεροι πατέρες ήταν ελληνικής καταγωγής (97.1%, N=135), ωστόσο 

υπήρχαν περιπτώσεις που οι πατέρες είχαν αλβανική (0.7%, Ν=1), ελληνοκαναδική 

(0.7%, Ν=1), ελληνοκυπριακή (0.7%, Ν=1) και ολλανδική καταγωγή (0.7%, Ν=1), εκ 

των οποίων το 74.8% (Ν=104) διέμενε σε αστική περιοχή, το 12.9% (Ν=18) σε 

αγροτική και το 12.2% (Ν=17) σε ημιαστική περιοχή. Σχετικά με το μορφωτικό 

επίπεδο των πατέρων, το 1.4% (Ν=2) δεν είχε λάβει καμία συστηματική εκπαίδευση, 

το 1.4% (Ν=2) είχε ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 36% (Ν=50) είχε 

ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (είτε γυμνάσιο είτε λύκειο ή ΕΠΑΛ), το 

2.9% (Ν=4) ήταν κάτοχος διπλώματος τεχνική σχολής (ΙΕΚ), το 34.5% (Ν=48) ήταν 

κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, το 20.9% (Ν=29) ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και 

το 1.4% (Ν=2) ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Επιπλέον, όσον αφορά την 
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επαγγελματική κατάσταση των πατέρων, το 1.4% (Ν=2) ήταν άνεργοι, το 17.3% 

(Ν=24) ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το 48.2% (Ν=67) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 

32.4% (Ν=45) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς επίσης το ατομικό εισόδημά τους 

ανερχόταν μεταξύ των 3.000€ - 65.000€. 

 

4.2. Ερευνητικά εργαλεία  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, ο ερευνητής σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό προφίλ των 

συμμετεχόντων, όπως είναι η ηλικία, η εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, η 

επαγγελματική κατάσταση, το ατομικό εισόδημα του πατέρα αλλά και το φύλο, η 

ηλικία, η εθνικότητα και ο τόπος κατοικίας του παιδιού. 

 

4.2.1. Φιλοκοινωνική συμπεριφορά πατέρα 

Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα αξιολογήθηκε με το Prosocialness 

Scale for Adults (στο εξής PSA· Caprara, Steca, Zelli, & Capanna, 2005). Το PSA είναι 

ένα ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς 16 ερωτήσεων πενταβάθμιας κλίμακας Likert, η 

οποία κυμαίνεται από 1 (Ποτέ/Σχεδόν Ποτέ Αλήθεια) σε 5 (Σχεδόν Πάντα/Πάντα 

Αλήθεια), και εξετάζει τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και την ενσυναίσθηση των 

ενηλίκων (βοήθεια, μοίρασμα, φροντίδα· μονοδιάστατη κλίμακα). Πρόκειται για ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες για να αξιολογήσει τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά τόσο των εφήβων όσο και των ενηλίκων, παρουσιάζοντας εγκυρότητα 

και αξιοπιστία (π.χ. Kanacri et al., 2014· Marti-Vilar, Merino-Soto, & Rodriguez, 

2020). Η μετάφραση και η προσαρμογή της κλίμακας στην ελληνική γλώσσα από την 

πρωτότυπη εκδοχή της αλλά και εκείνων που ακολουθούν, πραγματοποιήθηκε από 

τρεις ανεξάρτητους επαγγελματίες μεταφραστές, σύμφωνα με τις συστάσεις της 

International Test Commission (2017). Ο ερευνητής απομόνωσε όλες τις ερωτήσεις 

που εμφάνιζαν χαμηλότερη φόρτιση του .50 στην ανάλυση κύριων συνιστωσών (στο 

εξής ΑΚΣ), σύμφωνα με το πλήθος του δείγματος (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2009). Επίσης, από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αξιοποιήσαμε τις 12 από τις 16 

ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζουν καθαρά τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά όπως 

παρουσιάζονται: 1) ερωτήσεις 3, 6 (βοήθεια· π.χ., «Προσπαθώ να βοηθάω τους 

άλλους»), 2) ερώτηση 4 (προθυμία να προσφερθεί βοήθεια στους άλλους· π.χ., «Είμαι 

διαθέσιμος/η σε εθελοντικές δραστηριότητες, ώστε να βοηθήσω αυτούς που το έχουν 
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ανάγκη», 3) ερωτήσεις 2, 9, 11, 14 (μοίρασμα με σκοπό τη φροντίδα· π.χ., «Είμαι 

πρόθυμος στο να διαθέσω τις γνώσεις και τις ικανότητές μου για τους άλλους»), 4) 

ερώτηση 10 (βοήθεια μέσω συναισθηματικής παρηγοριάς· π.χ., «Προσπαθώ να 

παρηγορώ αυτόν ο οποίος είναι λυπημένος») και 5) ερώτηση 13, 15 (υποστηρικτική 

συντροφιά· π.χ., «Προσπαθώ να είμαι κοντά και να φροντίζω αυτούς που το έχουν 

ανάγκη». Το υψηλό σκορ στις παραπάνω ερωτήσεις αντανακλά υψηλότερα επίπεδα 

εκδήλωσης φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς από τους πατέρες. Για να μπορέσουμε να 

αξιολογήσουμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, κάναμε χρήση του δείκτη 

Cronbach’s alpha, ο οποίος έδειξε πως υπάρχει καλή εσωτερική αξιοπιστία με α=.840. 

 

4.2.2. Πατρική εμπλοκή 

Η πατρική εμπλοκή εξετάστηκε με το Father-Child Activities (στο εξής FFA· 

Angel, Burton, Chase-Lansdale, Cherlin, & Moffitt, 2009a). To FFA είναι ένα 

ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων πενταβάθμιας κλίμακας Likert, η οποία κυμαίνεται 

από 1 (Σχεδόν κάθε μέρα) σε 5 (Καθόλου τους τελευταίους μήνες), και μετράει τις 

διαστάσεις των δραστηριοτήτων πατέρα-παιδιού (πειθαρχία, συναισθηματική 

υποστήριξη και γνωστική διέγερση· τρεις υποκλίμακες). Στη παρούσα έρευνα, εφόσον 

αντιστρέψαμε τις αξίες των ερωτήσεων και πραγματοποιήσαμε ΑΚΣ,  αξιοποιήθηκαν 

οι εξής παράγοντες με τις ερωτήσεις που τους απαρτίζουν: 1) πειθαρχία (ερωτήσεις 3, 

5, 6, 8, 13, 14· π.χ., «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πόσο συχνά έχεις 

μαλώσει το παιδί σου, όταν παραφέρεται; Θα έλεγες…»), 2) συναισθηματική 

υποστήριξη (ερωτήσεις 10, 11, 15, 16, 18· π.χ., «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών, πόσο συχνά έχεις αγκαλιάσει ή φιλήσει το παιδί σου; Θα έλεγες…»), και 3) 

γνωστική διέγερση (ερωτήσεις 1, 2, 4, 7, 9, 17· π.χ., «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

12 μηνών, πόσο συχνά έχεις διαβάσει βιβλίο στο παιδί σου; Θα έλεγες…»). Το υψηλό 

σκορ στην κλίμακα αντιπροσωπεύει μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ πατέρα-

παιδιού. Ο δείκτης Cronbach’s alpha για την κλίμακα στο σύνολό της έδειξε πως 

υπάρχει αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας α=.790. 

 

4.2.3. Φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιού 

Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού μετρήθηκε με το Early Prosocial 

Behaviour Questionnaire (στο εξής EPBQ· Giner Torréns & Kärtner, 2017). To EPBQ 

είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς γονέων, 15 ερωτήσεων που βαθμολογείται 

με τη χρήση μιας τετραβάθμιας κλίμακας Likert, η οποία κυμαίνεται από 1 (Σχεδόν 
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Ποτέ) σε 4 (Σχεδόν Πάντα). Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με σκοπό να 

αξιολογήσει την πρώιμη φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιών νεαρής ηλικίας 

(βοήθεια, μοίρασμα και παρηγοριά· τρεις υποκλίμακες). Αξίζει να σημειώσουμε πως η 

χρήση του σε έρευνες γίνεται όλο και πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια (π.χ. Yüceol, 

Aytaç, & Uçanok, 2020). Για την προσεχή εργασία, οι παράγοντες με τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια της ΑΚΣ και χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

1) βοήθεια (ερωτήσεις 1, 4, 7, 10, 14 · π.χ., «βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού»), 2) 

μοίρασμα (ερωτήσεις 2, 5, 8, 13· π.χ., «μοιράζεται διάφορα πράγματα») και 3) 

παρηγοριά (ερωτήσεις 6, 9, 11, 12· π.χ., «παρηγορεί τους άλλους, όταν είναι λυπημένοι 

ή θλιμμένοι»). Το υψηλό σκορ σε αυτή την κλίμακα αποτελεί ένδειξη εκδήλωσης 

υψηλής πρώιμης φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς από τα παιδιά. Όσον αφορά την 

εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας βάσει του δείγματος της έρευνας, τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως υπάρχει πολύ καλή εσωτερική αξιοπιστία με α=.898. 

 

4.3. Ερευνητική διαδικασία 

 

4.3.1. Ερευνητικός σχεδιασμός 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιλέξαμε να διεξάγουμε ποσοτική, συσχετιστική 

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων τύπου κλίμακας Likert, καθώς οι υπό μελέτη 

μεταβλητές μας, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα, η φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού και η πατρική εμπλοκή, είναι μετρήσιμες. Η χρήση 

ποσοτικής, συσχετιστικής έρευνας κρίθηκε κατάλληλη, καθώς επιθυμούμε να 

αξιολογήσουμε και να περιγράψουμε τις τάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών 

που μελετάμε (Creswell, 2015). Επίσης, η ποσοτική μέθοδος μπορεί να μας παρέχει 

αντιπροσωπευτικές πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές υποθέσεις  μας 

(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). Όσον αφορά την αξιοποίηση των 

ερωτηματολογίων τύπου κλίμακας Likert, πρόκειται για εργαλεία που είναι ευρέως 

διαδεδομένα και εύκολα στη χρήση, αφού παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις στάσεις από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών 

ατόμων (Jamieson, 2008· Newby, 2019).  

 

4.3.2. Συλλογή δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από πατέρες που έχουν μικρά παιδιά με 

σκοπό την κατανόηση του αντίκτυπου της δυναμικής του πατέρα στην ανατροφή και 
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ανάπτυξη των παιδιών. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας εγκρίθηκε από Επιτροπή 

Δεοντολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης κατόπιν αιτήματος του ερευνητή (βλ. Παραρτήματα). Η 

συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου και 

Δεκεμβρίου του 2020 σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς 

σταθμούς από όλους τους νομούς της νήσου Κρήτης. Αφού ο ερευνητής ήρθε σε 

επικοινωνία με τους διευθυντές των δημόσιων και ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών, 

τους ενημέρωσε ενδελεχώς για τη διαδικασία της έρευνας. Εφόσον έλαβε την άδεια 

από τους αρμόδιους, παρέδωσε σε έντυπη μορφή τη δήλωση συναίνεσης για τους 

γονείς και το ερωτηματολόγιο, ώστε να μοιραστούν στους πατέρες που πιθανόν 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Στο έντυπο συναίνεσης πραγματοποιούταν η πλήρης 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη διαδικασία της έρευνας, την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων τους, την ενδεχόμενη εθελούσια αποχώρησή τους από αυτήν 

και τις σχετικές πληροφορίες για τον ερευνητή (π.χ. ιδιότητα, τηλέφωνο). Μετά από τη 

γραπτή συγκατάθεση των πατέρων, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ατομικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο εστίαζε στις απόψεις τους γύρω από τη θετική κοινωνική 

συμπεριφορά των ίδιων, των παιδιών τους αλλά και την αλληλεπίδραση με το παιδί 

τους. Οι πατέρες έλαβαν οδηγίες να τοποθετήσουν το ερωτηματολόγιο, αφού το 

συμπληρώσουν, στους φακέλους που τους είχαν δοθεί, να τους σφραγίσουν και να τους 

επιστρέψουν στον συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό. Ύστερα από την εμφάνιση της 

πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό COVID-19, ο ερευνητής προχώρησε στη 

σχεδίαση της ηλεκτρονικής μορφής του ερωτηματολογίου, το οποίο και μοίρασε μέσω 

διαδικτυακής εφαρμογής google forms στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους 

συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η χορήγηση της ηλεκτρονικής μορφής 

ενός ερωτηματολογίου μέσω διαφόρων διαδικτυακών εφαρμογών (π.χ. google forms) 

αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή διαδικασία στην εποχή μας, καθώς εξυπηρετεί τους 

ερευνητές ως προς την αποδοτική συλλογή των δεδομένων με εύκολο, γρήγορο και 

οικονομικό τρόπο (Newby, 2019). Αξίζει να σημειώσουμε πως από τα έντυπα 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν (Ν=331), τα 198 επιστράφηκαν και μόλις τα 89 δεν 

εμπεριείχαν σφάλματα στα δεδομένα ή ελλείποντα δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν εσφαλμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Ενώ από την 

ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκαν 79 ερωτηματολόγια εκ 

των οποίων τα 50 διέθεταν συνεπή δεδομένα. Το άθροισμα των παραπάνω 

ερωτηματολογίων (Ν=139) αποτελεί το συνολικό δείγμα της έρευνας.   
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4.3.3. Ανάλυση δεδομένων 

Η κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

λογισμικού Microsoft Office Excel 2019 και του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 23. 

H ανάλυση δεδομένων στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε τρία διακριτά 

στάδια. Αρχικά, έγινε εφαρμογή της περιγραφικής στατιστικής και ο υπολογισμός των 

συχνοτήτων για το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων (βλ. 4.1. Συμμετέχοντες). 

Στη συνέχεια, για τον έλεγχο των υποθέσεων, χρησιμοποιήσαμε τις σύνθετες 

βαθμολογίες των κλιμάκων, οι οποίες ελήφθησαν μέσω του υπολογισμού του μέσου 

όρου των βαθμολογιών των αντικειμένων για κάθε διάσταση. Μετέπειτα, αφού 

εξετάσαμε την κανονικότητα με τη χρήση του ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk, 

του γραφικού ελέγχου καταλληλότητας κατανομής (Q-Q Plot) και τη χρήση 

ιστογραμμάτων, ελέγξαμε την πιθανή εμφάνιση αποκλινουσών τιμών. Έτσι, ανάλογα 

με την κατανομή του δείγματος πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές συσχετιστικές 

αναλύσεις Pearson (r) και μη παραμετρικές συσχετίσεις Spearman (rho). Ακόμα, 

σχεδιάστηκε ένας πίνακας αλληλοσυσχετίσεων που εμπεριείχε όλες τις σχετικές με τις 

υποθέσεις υπό διερεύνηση μεταβλητές τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και ανά 

φύλο του παιδιού. Τέλος, για να ελέγξουμε την από κοινού προβλεπτική ισχύ των υπό 

μελέτη μεταβλητών, πραγματοποιήσαμε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με τη 

μέθοδο της βηματικής παλινδρόμησης. Η στάθμη στατιστικής σημαντικότητας  των 

ελέγχων ορίστηκε στο 0.05 ή 5% επίπεδο σημαντικότητας (Norris, Qureshi, Howitt, & 

Cramer, 2014). 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

5. Αποτελέσματα 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε το βαθμό εμπλοκής του πατέρα με το παιδί του αλλά 

και το βαθμό εκδήλωσης της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς τόσο από τους πατέρες 

όσο και από τα παιδιά τους, υπολογίσαμε τους μέσους όρους των κλιμάκων που τους 

επιδώσαμε. Στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (στο εξής Μ.Ο.) και οι 

τυπικές αποκλίσεις (στο εξής Τ.Α.) στο σύνολο του δείγματος.  

 

Πίνακας 1. 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις κλίμακες που επιδόθηκαν οι συμμετέχοντες 

 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

 

ΦΣΠ1 

 

 

3.68 

 

0.62 

Πατρική εμπλοκή 

 Πειθαρχία  

3.81 

3.09 

0.47 

0.82 

 Συναισθηματική υποστήριξη 

 Γνωστική διέγερση 

 

4.77 

3.74 

0.26 

0.64 

ΦΣπ2 

 Βοήθεια 

 Μοίρασμα 

 Φροντίδα-Παρηγοριά 

 

2.90 

2.89 

2.76 

3.06 

0.53 

0.65 

0.65 

0.64 

1 ΦΣΠ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά πατέρα, 2ΦΣπ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

παιδιού. 

   

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1. οι Μ.Ο. των υπό μελέτη μεταβλητών ήταν πάνω από τη 

μέση τιμή της κάθε κλίμακας, όπως όρισαν οι κατασκευαστές. Ειδικότερα, ο Μ.Ο. της 

πατρικής εμπλοκής ήταν σχετικά υψηλός (Μ.Ο.=3.68, Τ.Α.=0.62) σε μια κλίμακα που 

κυμαινόταν μεταξύ 0 έως 5. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και οι διαστάσεις της πατρικής 

εμπλοκής, πειθαρχία (Μ.Ο.=3.09, Τ.Α.=0.82), συναισθηματική υποστήριξη 

(Μ.Ο.=4.77, Τ.Α.=0.26) και γνωστική διέγερση (Μ.Ο.=3.74, Τ.Α.=0.64) αντίστοιχα σε 

μια κλίμακα από 0 έως 5. Αναφορικά με την κλίμακα για την φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του πατέρα, ο Μ.Ο. ήταν εξίσου σχετικά υψηλός (Μ.Ο.=3.68, Τ.Α.=0.62) 

σε μια κλίμακα με ελάχιστη τιμή το 0 και μέγιστη τιμή το 5. Επιπρόσθετα, ο Μ.Ο. της 
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φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών ήταν σχετικά υψηλός (Μ.Ο.=2.90, 

Τ.Α.=0.53) σε μια κλίμακα που κυμαίνονταν μεταξύ του 0 έως 4. Τέλος, ανάλογα ήταν 

και τα αποτελέσματα του Μ.Ο. στις διαστάσεις της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού, βοήθεια (Μ.Ο.=2.89, Τ.Α.=0.65), μοίρασμα (Μ.Ο.=2.76, Τ.Α.=0.65) και 

φροντίδα-παρηγοριά (Μ.Ο.=3.06, Τ.Α.=0.64) εξίσου σε μια κλίμακα μεταξύ του 0 έως 

4. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως η προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι 

το φύλο των παιδιών, αγόρια (Ν=76) και κορίτσια (Ν=63), δεν διαφέρει ως προς τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα (t=.746, df=137, p=.457), ούτε ως προς τη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού (t=.746, df=137, p=.457), καθώς ούτε ως 

προς την πατρική εμπλοκή (t=.683, df=137, p=.496). Για να εξετάσουμε τις διαφορές 

μεταξύ των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (2 ετών, 2,5 ετών 

και 3 ετών) ως προς τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα και του παιδιού, 

διεξαγάγαμε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με συγκρίσεις post hoc. O στατιστικός 

έλεγχος ANOVA έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των υπο-ομάδων 

στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα (F (2,136) =4.80, p=.010). Πιο 

συγκεκριμένα, η μέση διαφορά μεταξύ των παιδιών ηλικίας 2 ετών και 3 ετών είναι 

M.D.= .434, με υπεροχή των παιδιών ηλικίας 2 ετών. Επίσης, η μέση διαφορά μεταξύ 

των παιδιών ηλικίας 2,5 ετών και 3 ετών είναι M.D.= .307, με υπεροχή των παιδιών 

ηλικίας 2,5 ετών. Εξίσου και οι δυο μέσες διαφορές μεταξύ των παραπάνω υπο-ομάδων 

είναι στατιστικώς σημαντικές με την πρώτη να έχει p=.005, και τη δεύτερη p=.004. Ο 

έλεγχος διακύμανσης (ANOVA) δεν έδωσε σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ 

των υπο-ομάδων στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού (F (2,136) =2.69, 

p=.071) και την πατρική εμπλοκή (F (2,136) =.237, p=.790). Επίσης, δεν υπήρχαν 

σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων του πατέρα (21-30, 

31-40, 41-50, 51-60) στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα (F (3,132) =1,74, 

p=.162), στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού (F (3,132) =2.23, p=.087) και 

στην πατρική εμπλοκή (Η (3) =1.59, p=.071). 

 

5.1. Συσχετίσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές 

Σχεδιάστηκε πίνακας συσχέτισης κατά Pearson και κατά Spearman για την πατρική 

εμπλοκή, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

του παιδιού και την ηλικία του παιδιού σε μήνες στο σύνολο του δείγματος. Οι 

αλληλοσυσχετίσεις των μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. 

Συσχετίσεις κατά Pearson και κατά Spearman μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών  

 

 1 2 3 4 

1. Πατρική εμπλοκή -    

     

2. ΦΣΠ1 -0.035 -   

     

3. ΦΣπ2 0.164*      0.382*** -  

     

4. Ηλικία παιδιού -0.071 -0.101 -0.158* - 

Σημείωση: Όλοι οι έλεγχοι μονόπλευρης σημαντικότητας, για θετική συσχέτιση       
*p < .05, **p < .01, ***p <.001, one tailed. 1 ΦΣΠ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

πατέρα, 2ΦΣπ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιού. Η μεταβλητή της ηλικίας των 

παιδιών αναφέρεται στην ηλικία των παιδιών σε μήνες 

 

Στην προσπάθεια να ανιχνευθεί εάν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα (στο εξής ΦΣΠ) και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού (στο εξής ΦΣπ), για το συνολικό δείγμα της 

έρευνας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης κατά Pearson (r). Ο συντελεστής 

Pearson (r) για τις μεταβλητές ΦΣΠ και τη ΦΣπ έδειξε r=.382 με p= .001 (βλ. Πίνακα 

2.), υποδηλώνοντας πως οι δυο μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους, ισχυρώς 

στατιστικά σημαντικά. Έτσι, αποδεικνύεται πως η ΦΣΠ συνδέεται θετικά με τη ΦΣπ.  

Επιπλέον, για την εξέταση της υπόθεσης εάν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών της πατρικής εμπλοκής και της ΦΣπ στο σύνολο του δείγματος, 

κάναμε χρήση του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης Spearman (rho). Ο 

συντελεστής Spearman έδωσε rho=.164 με p=.026, φανερώνοντας πως οι δυο 

μεταβλητές συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους, στατιστικώς σημαντικά (βλ. Πίνακας 

2.). Άρα, αποδεικνύεται πως η πατρική εμπλοκή έχει θετική σύνδεση με την ΦΣπ. 

Αντιθέτως, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) για τις μεταβλητές ΦΣΠ και πατρική 

εμπλοκή έδειξε r=-.035 με p=.660, παρουσιάζοντας μη στατιστική σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

5.2. Συσχετίσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές ανά το φύλο παιδιού 

Προκειμένου να εξεταστούν οι συσχετίσεις μεταξύ της πατρικής εμπλοκής, της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του 

παιδιού ανά το φύλο παιδιού πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης κατά Pearson 

και κατά Spearman, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3.  
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 συσχέτισης κατά Pearson και κατά Spearman Οι αλληλοσυσχετίσεις των μεταβλητών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Για διερευνηθεί η υπόθεση εάν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ  της ΦΣΠ και 

της ΦΣπ ανά το φύλο παιδιού, κάναμε χρήση του ελέγχου συσχέτισης κατά Pearson (r) 

για την υπο-ομάδα των αγοριών και του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης 

Spearman (rho) για την υπο-ομάδα των κοριτσιών (βλ. Πίνακας 3.). Οι συντελεστές 

συσχέτισης Pearson (r) και Spearman (rho) για τις μεταβλητές ΦΣΠ και ΦΣπ έδωσαν 

για την υπο-ομάδα των αγοριών r=.319 με p=.002 και για την υπο-ομάδα των 

κοριτσιών rho=.462 με p=.001, υποδεικνύοντας πως η ΦΣΠ και η ΦΣπ για τις δυο υπο-

ομάδες του φύλου των παιδιών συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους, ισχυρώς στατιστικά 

σημαντικά. Συνεπώς, αποδεικνύεται πως η ΦΣΠ συσχετίζεται θετικά με την ΦΣπ για 

τις υπο-ομάδες του φύλου των παιδιών. 

 

Πίνακας 3. 

Συσχετίσεις κατά Pearson και κατά Spearman μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών 

ανά το φύλο παιδιού 

 

Κορίτσια/Αγόρια 1 2 3 

1. Πατρική εμπλοκή - -0.176 0.057 

    

2. ΦΣΠ1 0.182 - 0.319** 

    

3. ΦΣπ2 0.262* 0.462** - 

    

Σημείωση: Όλοι οι έλεγχοι μονόπλευρης σημαντικότητας, για θετική συσχέτιση             
*p < .05, **p < .01, ***p <.001, one tailed. 1 ΦΣΠ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά πατέρα, 
2ΦΣπ= Φιλοκοινωνική συμπεριφορά παιδιού. Οι συσχετίσεις στο κάτω μέρος από τη 

διαγώνιο αφορούν τα κορίτσια, ενώ οι  συσχετίσεις στο πάνω μέρος από τη διαγώνιο 

αφορούν τα αγόρια.   

 

Σχετικά με την υπόθεση εάν υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών της 

πατρικής εμπλοκής και της ΦΣπ ανά το φύλο παιδιού, χρησιμοποιήσαμε εξίσου τον 

έλεγχο συσχέτισης κατά Pearson (r) για την υπο-ομάδα των αγοριών και τον μη 

παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης Spearman (rho) για την υπο-ομάδα των 

κοριτσιών (βλ. Πίνακας 3.). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) για τις μεταβλητές 

της πατρικής εμπλοκής και της ΦΣπ έδειξε r=.057 με p=.314, φανερώνοντας μη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών για την υπο-ομάδα των 
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αγοριών, ενώ ο μη παραμετρικός συντελεστής Spearman (rho) έδωσε rho=.262 με 

p=.019, παρουσιάζοντας πως η πατρική εμπλοκή για την υπο-ομάδα των κοριτσιών 

σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τη ΦΣπ. Επομένως, αποδεικνύεται πως η πατρική 

εμπλοκή συνδέεται θετικά με τη ΦΣπ μονάχα για την υπο-ομάδα των κοριτσιών. 

 

5.3. Αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης  μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών 

Προκειμένου να διερευνηθεί, η από κοινού επίδραση των μεταβλητών της ΦΣΠ, της 

πατρικής εμπλοκής, της ηλικίας των παιδιών και της ψευδομεταβλητής του φύλου των 

παιδιών στη ΦΣπ, πραγματοποιήθηκε πολλαπλή παλινδρόμηση με τη μέθοδο της 

βηματικής παλινδρόμησης. Από την επισκόπηση των συντελεστών παλινδρόμησης 

διαπιστώθηκε ότι δυο από τις τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές συμβάλλουν 

σημαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης. Από τις παραπάνω μεταβλητές 

εξαιρέθηκαν η ηλικία των παιδιών και η ψευδομεταβλητή του φύλου των παιδιών. 

Βάσει του πίνακα 5., το μοντέλο επισκόπησης έδωσε πως ο συντελεστής 

προσδιορισμού μεταξύ των μεταβλητών είναι R-Square=.174, δηλαδή το 17,4% της 

μεταβλητότητας των τιμών της ΦΣΠ ερμηνεύονται από τις τιμές της ΦΣΠ και της 

πατρικής εμπλοκής. Ακόμα, ο πίνακας συντελεστών παλινδρόμησης (βλ. Πίνακας 5.) 

έδειξε πως η ΦΣΠ (β=.388, t=4.97, p=.001) και η πατρική εμπλοκή (β=.167, t=2.14, 

p=.034) φαίνεται, από κοινού, να συμβάλουν στην πρόβλεψη της ΦΣπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. 

Μοντέλο πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης 

Μοντέλο     B  SE B β    t     p  

      1   (Σταθερά)   0.954   0.428     2.227  0.028   

       ΦΣΠ   0.332   0.067   0.388   4.973   0.001   

  Πατρική εμπλοκή  0.191      0.089  0.167  2.146  0.034  
 

a. Στατιστικώς σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες: (Σταθερά), ΦΣΠ, Πατρική εμπλοκή 
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Κεφάλαιο 5ο  

 

6. Συζήτηση 

 

Οι πατέρες φαίνεται να διαδραματίζουν πολύπλευρους ρόλους στη ζωή και την 

ανάπτυξη των παιδιών τους, έχοντας ως συνέπεια να τα επηρεάζουν με διάφορους 

τρόπους (Lamb, 2010). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διενεργηθεί αρκετές μελέτες 

προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι ιδιαίτερες επιδράσεις και η δυναμική φύση του 

πατέρα (π.χ. γονικά είδη, πρακτικές κοινωνικοποίησης) στην προώθηση της 

κοινωνικοποίησης του παιδιού, εστιάζοντας στην φιλοκοινωνική δράση του (π.χ. 

Daniel et al., 2016· Ferreira et al., 2016· Gryczkowski et al., 2018· Lindsey et al., 2013· 

Newton et al., 2014). Τα ευρήματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν για ακόμα μια φορά 

την πολυπλοκότητα και την ιδιαίτερη συμβολή του πατρικού ρόλου στην εκδήλωση 

των θετικών κοινωνικών συμπεριφορών του παιδιού.  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί από τις πρώτες προσπάθειες να εξεταστεί η 

επίδραση της πατρικής εμπλοκής και φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στην εκδήλωση 

της πρώιμης φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών. Στην προσπάθεια να 

προσεγγίσουμε το υπό μελέτη φαινόμενο θέσαμε ορισμένες υποθέσεις. Η πρώτη 

υπόθεση της εργασίας μας ήταν να εξεταστεί 1) εάν υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της 

της πατρικής εμπλοκής, της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και 2) εάν υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

των προαναφερθέντων μεταβλητών ανά το φύλο του παιδιού. Η δεύτερη υπόθεση της 

παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

πατέρα, η πατρική εμπλοκή και τα χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως είναι το φύλο 

και η ηλικία, προβλέπουν από κοινού τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα πρότειναν πως η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα 

και η πατρική εμπλοκή σχετίζονται θετικά με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού. Επίσης, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά και η εμπλοκή του πατέρα από κοινού 

προέβλεψαν τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. 

Αν και δεν έχει μελετηθεί η σχέση και η επίδραση της θετικής κοινωνικής 

συμπεριφοράς του πατέρα στην προώθηση των αντίστοιχων θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών του παιδιού, υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν πως οι γονείς 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς 
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των παιδιών τους (Eisenberg et al., 1992, 2015), καθώς τα παιδιά παρατηρούν και 

εσωτερικεύουν τα πρότυπα συμπεριφοράς εκείνων που αλληλεπιδρούν μαζί τους (π.χ. 

φιλοκοινωνικές αξίες και φιλοκοινωνικά μοντέλα· Bandura, 1991· Bandura et al., 

1967). Εξίσου άλλοι θεωρητικοί αναφέρουν πως οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι 

πατέρες φαίνεται να συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τις συμπεριφορές των παιδιών 

μέσω άλλων παραγόντων του οικογενειακού και ευρύτερου περιβαλλοντικού πλαισίου 

(π.χ. ποσότητα και ποιότητα αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού· Cabrera et al., 2014· 

Cabrera et al., 2018). Αυτοί οι θεωρητικοί ισχυρισμοί υποστηρίζονται από τα στοιχεία 

που προκύπτουν από την ανάλυση της επίδρασης των χαρακτηριστικών της 

συμπεριφοράς του πατέρα και της σχέσης πατέρα-παιδιού στις θετικές κοινωνικές 

συμπεριφορές του παιδιού. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα της μελέτης πρότειναν πως 

υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και 

της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, υποδεικνύοντας πως οι πατέρες που 

δρουν φιλοκοινωνικά (π.χ. βοήθεια, μοίρασμα, φροντίδα) σε οικεία ή ξένα προς αυτούς 

άτομα μπορεί να έχουν παιδιά νηπιακής ηλικίας που να εκδηλώνουν ανάλογες 

συμπεριφορές (π.χ. βοήθεια, μοίρασμα, φροντίδα) στα μέλη του οικογενειακού 

περιβάλλοντος ή στους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε τη 

θεωρία της έμφυτης διυποκειμενικότητας, σύμφωνα με την οποία τα βρέφη γεννιούνται 

με εγγενή κίνητρα και ικανότητες για διυποκειμενική επικοινωνία, έχοντας ως απώτερο 

σκοπό να ικανοποιήσουν τις βιολογικές τους ανάγκες και να μοιραστούν αμοιβαία 

συναισθήματα μέσω της αλληλεπίδρασης με τον επικοινωνιακό τους σύντροφο 

(Trevarthen, 2001). Εάν βασιστούμε στα προαναφερθέντα θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε πως η θεωρία της έμφυτης διυποκειμενικότητας μας παρέχει ενδείξεις πως 

η αλληλεπίδραση πατέρα-παιδιού, ήδη από πολύ νωρίς, μπορεί να είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για την ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού αλλά και 

της ευρύτερης ανάπτυξής του. Ωστόσο, περισσότερες έρευνες γύρω από αυτή την 

υπόθεση θα πρέπει να διενεργηθούν.  

 Όσον αφορά την σχέση της πατρικής εμπλοκής με τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού στο σύνολο του δείγματος, φανερώθηκε πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι, τα αποτελέσματα φαίνεται να υποδεικνύουν 

πως όσο περισσότερο εμπλέκεται ο πατέρας σε δραστηριότητες με το παιδί του τόσο 

τείνει να αυξάνεται ο βαθμός εκδήλωσης της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των 

παιδιών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν πως η 

πατρική εμπλοκή δεν σχετίζεται πάντα με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών, 
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καθώς μπορεί να εμπλέκονται κι άλλοι παράγοντες σε αυτή όπως είναι το φύλο και η 

ηλικία του παιδιού (Gryczkowski et al., 2018) ή άλλες διαστάσεις των γονιών και της 

σχέσης μεταξύ εκείνων (π.χ. αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ ενδοοικογενειακών 

παραγόντων· Newton et al., 2014). Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

έδειξαν πως η φιλοκοινωνική συμπεριφορά του πατέρα και η πατρική εμπλοκή έχουν 

άμεση σχέση με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. 

 Ενδιαφέροντα και σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν για τις υπο-ομάδες του 

φύλου των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα πρότειναν πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα 

κορίτσια· γεγονός που υποδηλώνει πως οι πατέρες που ενεργούν φιλοκοινωνικά 

φαίνεται να έχουν παιδιά, τόσο γιούς όσο και κόρες, που να δρουν φιλοκοινωνικά. 

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, επικρατούσε η φήμη πως τα κορίτσια δρουν 

περισσότερο φιλοκοινωνικά έναντι των αγοριών με τη συμπεριφορά των πρώτων να 

θεωρείται πως είναι απόρροια εγγενών παραγόντων ενώ των δεύτερων αποτέλεσμα της 

επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων (Fabes & Eisenberg, 1998· Gretarsson & 

Gelfand, 1988). Έτσι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να είναι συνεπή με 

τα δεδομένα προηγούμενων ερευνών (Cabrera et al., 2018), δείχνοντας πως η σχέση 

της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα είναι άμεση προς τη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού και δε διαφοροποιείται ως προς το φύλο του. Αντιθέτως, 

όσον αφορά την σχέση της πατρικής εμπλοκής στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού ανά φύλο, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ των 

δυο μεταβλητών μόνο για την υπο-ομάδα των κοριτσιών, φανερώνοντας πως οι 

πατέρες φαίνεται να εμπλέκονται περισσότερο σε δραστηριότητες με τις κόρες τους 

και ως εκ τούτου να έχουν κόρες που να εμφανίζουν σχετικά υψηλά επίπεδα 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς. Παρόλο που υπάρχουν δεδομένα ερευνών που 

υποστηρίζουν πως οι πατέρες εμπλέκονται περισσότερο με τα αγόρια και σχετικά 

λιγότερο με τα κορίτσια (Harris & Morgan, 1991· Marsiglio, 1991· Yeung, Sandberg, 

Davis-Kean, & Hofferth, 2001), τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι συνεπή με 

εκείνα προηγούμενων ερευνών και μας παρέχουν ενδείξεις πως η πατρική εμπλοκή 

σχετίζεται σημαντικά με τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των κοριτσιών (Newton et al., 

2014· Gryczkowski et al., 2018). Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω υποδεικνύεται 

πως οι τρόποι που οι πατέρες αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους φαίνεται να επηρεάζουν 

τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά έχουν μάθει να αλληλοεπιδρούν με τα άλλα 
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άτομα (Gryczkowski et al., 2018). Βάσει των παραπάνω, η πρώτη υπόθεση της 

παρούσας έρευνας επιβεβαιώνονται εν μέρει. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της παρούσας έρευνας ήταν η από 

κοινού επίδραση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της πατρικής 

εμπλοκής στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού, υποδεικνύοντας ένα καλύτερο 

μοντέλο πρόβλεψης για τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Τα εν λόγω 

αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις προαναφερθείσες θέσεις και τα 

ευρήματα ερευνών σχετικά με τη λειτουργεία των αξιών και της συμπεριφοράς του 

πατέρα ως πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία εσωτερικεύονται από το παιδί μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με εκείνους (Bandura, 1991· Bandura et al., 1967· Cabrera et al., 

2014· Cabrera et al., 2018· Eisenberg et al., 1992· Trevarthen, 2001). Κατά συνέπεια, 

η κοινή επίδραση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του πατέρα και της 

αλληλεπίδρασης πατέρα-παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες φαίνεται να επηρεάζει 

άμεσα τα πρότυπα συμπεριφοράς των παιδιών και να προωθούν κατά αυτόν τον τρόπο 

την εκδήλωση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς τους, ανεξάρτητα από το φύλο και 

την ηλικία τους. Περισσότερες έρευνες θα μπορούσαν να διενεργηθούν ώστε να 

δώσουν φως στις ιδιαίτερες επιδράσεις του φύλου και της ηλικίας των παιδιών στη 

φιλοκοινωνική συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η δεύτερη υπόθεση 

της μελέτης μας επιβεβαιώθηκε εν μέρει. 

Ολοκληρώνοντας, αυτή η μελέτη φαίνεται να συνεισφέρει στο ολοένα 

αναπτυσσόμενο σώμα της βιβλιογραφίας στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της πατρικής κοινωνικής συμπεριφοράς και 

εμπλοκής ως σημαντικούς παράγοντες στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών του. Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη. Έναν από τους περιορισμούς αυτούς αποτελεί η εξάρτησή της από 

τις αυτο-αναφορές των πατέρων γύρω από τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά των ίδιων, 

των παιδιών τους και την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες με εκείνα. Δεδομένα 

σχετικά με το υπό μελέτη φαινόμενο από περισσότερους φροντιστές του παιδιού, όπως 

είναι η μητέρα, ο παππούς και η γιαγιά πιθανόν να αναδείκνυαν ακόμα περισσότερο τη 

συμβολή της επίδρασης του πατέρα στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού, 

μειώνοντας τη μεροληψία υπέρ του πατέρα. Εντούτοις, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως 

μπορούμε να νιώθουμε σε ένα βαθμό εμπιστοσύνη στα δεδομένα μας, καθώς το 

ερωτηματολόγιο στο σύνολό του συμπληρώθηκε από τους πατέρες ανώνυμα και η 

εσωτερική αξιοπιστία των κλιμάκων αξιολόγησης ήταν αποδεκτή έως καλή. Ακόμα, 
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έναν περιορισμό της έρευνας αποτελεί το μέγεθος του δείγματός της, καθώς 

απαρτίζεται από μικρό αριθμό συμμετεχόντων (βλ. 3. Μεθοδολογία), γεγονός που 

μπορεί να περιορίζει τη στατιστική ισχύ των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα για 

γενίκευσή τους στον πληθυσμό. Το μικρό ποσοστό συμμετοχής στην παρούσα έρευνα 

ίσως να οφείλεται σε προκαταλήψεις (π.χ. προστασία δεδομένων) από τις οποίες 

ενδεχομένως διακατέχονται οι γονείς γύρω από την έρευνα στα παιδιά. 

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρέχουν δεδομένα που στηρίζουν τη 

διενέργεια μελλοντικών ερευνών σχετικά με τη γονικότητα και τα αναπτυξιακά 

επιτεύγματα των παιδιών, εστιάζοντας στην επίδραση του πατέρα στη ανάπτυξη της 

φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. Ειδικότερα, οι μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να εστιάσουν στην περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των 

πρώιμων αλληλεπιδράσεων του παιδιού και των θετικών κοινωνικών συμπεριφορών 

του, αξιοποιώντας διαφορετικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς. Αξίζει να σημειώσουμε 

πως η διεξαγωγή διαχρονικών και νατουραλιστικών μελετών μέσω παρατήρησης θα 

μπορούσαν να αναδείξουν σημαντικά χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης πατέρα-

παιδιού, τα οποία πιθανόν να επιδρούν στην ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς των παιδιών. Επιπλέον, οι επόμενες έρευνες θα μπορούσαν να 

εμβαθύνουν στην ταυτοποίηση παραγόντων εντός ή εκτός του οικογενειακού πλαισίου 

που εμπλέκονται διαδραστικά με την συμβολή του πατέρα στη φιλοκοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού (π.χ. χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πατέρα, η 

ποιότητα της σχέσης πατέρα-μητέρας, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση πατέρα κ.α.). 

Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε πως η παρούσα έρευνα τροφοδοτεί την ήδη 

υπάρχουσα βιβλιογραφία με γόνιμες ενδείξεις για την επίδραση του πατέρα στην 

ανάπτυξη της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών κατά την περίοδο της 

νηπιακής ηλικίας. Συνεπώς, γεννάται όλο και περισσότερο η ανάγκη να διενεργηθούν 

έρευνες, έτσι ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε και να εμβαθύνουμε προς τη 

δυναμική φύση του πατέρα και των επιδράσεων του στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

του παιδιού.  
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Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2, 4, 6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.   




