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Χηιλδρεν�σ δεϖελοπmεντ ανδ παρενταλ ινπυτ: εϖιδενχε
φροm τηε ΥΚ Μιλλεννιυm Χοηορτ Στυδψ�

Μ⌠νιχα Ηερν〈νδεζ Αλαϖα1, Γυρλεεν Ποπλι2

1Σχηοολ οφ Ηεαλτη ανδ Ρελατεδ Ρεσεαρχη, Υνιϖερσιτψ οφ Σηε′ελδ
2Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Σηε′ελδ

Φεβρυαρψ 2013

ΑΒΣΤΡΑΧΤ: Τηε εξπεριενχεσ ιν τηε �ρστ φεω ψεαρσ οφ χηιλδρεν αρε χριτιχαλ ιν σηαπινγ τηειρ φυτυρε

λιϖεσ ανδ ενσυρινγ τηατ τηεψ αχηιεϖε τηειρ φυλλ ποτεντιαλ. Ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ βοτη χογνιτιϖε

ανδ νον−χογνιτιϖε αβιλιτιεσ αρε ιmπορταντ δετερmιναντσ οφ φυτυρε σοχιοεχονοmιχ ουτχοmεσ, ηεαλτη ανδ

ωελλβεινγ. Φυρτηερmορε, τηε αχτιϖιτιεσ τηατ παρεντσ χαρρψ ουτ ωιτη χηιλδρεν ατ ηοmε (παρενταλ ινπυτ ορ

ινϖεστmεντ) ηαϖε α σιγνι�χαντ ε¤εχτ ιν χηιλδρεν�σ δεϖελοπmεντ. Υσινγ τηε Μιλλεννιυm Χοηορτ Στυδψ

ωε εστιmατε α δψναmιχ φαχτορ mοδελ οφ χηιλδ δεϖελοπmεντ ιν τηε ΥΚ αππλψινγ τηε φραmεωορκ οφ Χυνηα

ανδ Ηεχκmαν (2008). Εξπλοιτινγ τηε ωεαλτη οφ ινφορmατιον ιν τηε δατασετ, ουρ mοδελ οφ δεϖελοπmεντ

φολλοωσ χηιλδρεν φροm βιρτη υντιλ σεϖεν ψεαρσ οφ αγε. Wε �νδ α σιγνι�χαντ σελφ−προδυχτιϖιτψ ε¤εχτ ιν

βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ. Wε αλσο �νδ εϖιδενχε οφ δψναmιχ δεπενδενχε αχροσσ

δι¤ερεντ αβιλιτιεσ; νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ινχρεασεσ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε φολλοωινγ περιοδ

βυτ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ονλψ αππεαρσ το ιν�υενχε σιγνι�χαντλψ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε

πρε−σχηοολ ψεαρσ. Παρενταλ ινϖεστmεντ ισ ανοτηερ σιγνι�χαντ ιν�υενχε ιν χηιλδρεν�σ δεϖελοπmενταλ

τραϕεχτοριεσ. Φυρτηερmορε, ωε �νδ συβσταντιαλ εϖιδενχε οφ τωο διστινχτ παρενταλ ινϖεστmεντ λατεντ

ϖαριαβλεσ ωηιχη εϖολϖε οϖερ τιmε.

ΚΕΨWΟΡDΣ: Χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ. Παρενταλ ινϖεστmεντ. Ηοmε λεαρνινγ

ενϖιρονmεντ. Dψναmιχ φαχτορ mοδελ.

ΑDDΡΕΣΣ ΦΟΡ ΧΟΡΡΕΣΠΟΝDΕΝΧΕ: Μ⌠νιχα Ηερν〈νδεζ Αλαϖα. Ηεαλτη Εχονοmιχσ ανδ Dε−

χισιον Σχιενχε. Σχηοολ οφ Ηεαλτη ανδ Ρελατεδ Ρεσεαρχη. Υνιϖερσιτψ οφ Σηε′ελδ. Ρεγεντ Χουρτ. 30

Ρεγεντ Στρεετ Σηε′ελδ Σ1 4DΑ. Ε−mαιλ: mονιχα.ηερνανδεζ≅σηε′ελδ.αχ.υκ. Τελ: +44 (0)114 2220736.
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∗ Wε αρε γρατεφυλ το Τηε Χεντρε φορ Λονγιτυδιναλ Στυδιεσ, Ινστιτυτε οφ Εδυχατιον φορ τηε υσε οφ τηε Μιλλενιυm

Χοηορτ Στυδψ δατα ανδ το τηε ΥΚ Dατα Αρχηιϖε ανδ Εχονοmιχ ανδ Σοχιαλ Dατα Σερϖιχε φορ mακινγ τηεm

αϖαιλαβλε. Αλλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον οφ τηεσε δατα λιεσ ωιτη τηε αυτηορσ.
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1 Ιντροδυχτιον

Τηε χριτιχαλ ιmπορτανχε οφ τηε �ρστ φεω ψεαρσ οφ χηιλδρεν�σ λιφε ιν σηαπινγ νοτ ονλψ τηειρ φυτυρε

αχηιεϖεmεντσ βυτ αλσο τηειρ φυτυρε ηεαλτη ανδ ωελλβεινγ ισ ωιδελψ ρεχογνισεδ. Ρεσεαρχη ηασ

σηοων τηατ τηε λεϖελσ οφ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν�υενχε σχηοολινγ δεχισιονσ,

εmπλοψmεντ ανδ ωαγεσ, τεεναγε πρεγνανχψ, σmοκινγ, παρτιχιπατιον ιν ιλλεγαλ αχτιϖιτιεσ ανδ

ινχαρχερατιον (Φεινστειν 2003, Ηεχκmαν ετ αλ. 2006, Βλανδεν ετ αλ. 2007) ανδ αλσο δριϖε ιν παρτ

ηεαλτη ινεθυαλιτιεσ ιν αδυλτηοοδ (Χοντι ανδ Ηεχκmαν 2010)

Dι¤ερενχεσ βετωεεν χηιλδρεν�σ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε αβιλιτιεσ φορm ϖερψ εαρλψ ιν λιφε.

Βψ τηε τιmε χηιλδρεν ρεαχη σχηοολ αγε, τηερε αρε ωιδε δι¤ερενχεσ ιν τηειρ αβιλιτιεσ ανδ τηε

εϖιδενχε σηοωσ τηατ χηιλδρεν φροm δισαδϖανταγεδ βαχκγρουνδσ δο ωορσε ιν τερmσ οφ χογνιτιϖε ανδ

βεηαϖιουραλ δεϖελοπmεντ (Σηονκο¤ ανδ Πηιλλιπσ 2000, ΝΙΧΗD 2005, Ηεχκmαν 2006, Κιερναν

ανδ Ηυερτα 2008, Ηοβχραφτ ανδ Κιερναν 2010). Τηεσε εαρλψ γαπσ αρε ηιγηλψ περσιστεντ οϖερ

τιmε ωιτη δισαδϖανταγεδ χηιλδρεν ηαϖινγ λοωερ λιφε−χοπινγ αβιλιτιεσ (σεε Νεαλ ανδ ϑοηνσον 1996,

Φεινστειν 2000, Χαρνειρο ετ αλ. 2005, Χυνηα ετ αλ. 2006 αmονγστ οτηερσ).

Παρενταλ ινπυτ ιντο χηιλδ δεϖελοπmεντ ισ τηε φοχυσ οφ mυχη ρεχεντ ρεσεαρχη βυτ τηερε ισ

α λονγ ηιστορψ οφ ρελατεδ ωορκ ιν ϖαριουσ �ελδσ. Φορ εξαmπλε, ιν δεϖελοπmενταλ πσψχηολογψ,

επιδεmιολογψ, σοχιολογψ, χηιλδ ηεαλτη ανδ δεϖελοπmεντ (Μερχψ ανδ Στεελmαν 1982, Βεργεmαν

ανδ Πλοmιν 1988, Βραδλεψ ετ αλ. 1989, 2006, Κιερναν ανδ Ηυερτα 2008, Λυγο−Γιλ ανδ Ταmισ−

ΛεΜονδα 2008, Μεληυιση ετ αλ. 2008, Κελλψ ετ αλ. 2011, Βψφορδ ετ αλ. 2012) ανδ mορε ρεχεντλψ

ιν εχονοmιχσ (Χυνηα ανδ Ηεχκmαν 2008, Ερmισχη 2008, Χυρριε 2009, Μεληυιση 2011, Αιζερ ανδ

Χυνηα 2012) τηε εmπηασισ οφ ρεσεαρχη ισ ον τηε ιmπορτανχε οφ τηε παρεντινγ θυαλιτψ ανδ τηε

ηοmε ενϖιρονmεντ δε�νεδ ιν τερmσ οφ τηε θυαλιτψ οφ στιmυλατιον ανδ συππορτ αϖαιλαβλε το τηε

χηιλδ. Παρενταλ ινϖεστmεντ ιν χηιλδρεν ηασ βεεν φουνδ το ηαϖε ιτσ γρεατεστ ιmπαχτ ον χογνιτιϖε

δεϖελοπmεντ ιν τηε εαρλψ ψεαρσ, βυτ ατ α λατερ σταγε φορ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ (Χυνηα ανδ

Ηεχκmαν 2008, Χυνηα ετ αλ. 2010). Ιν τηε ΥΚ, α νυmβερ οφ στυδιεσ υσινγ τηε Μιλλενιυm Χοηορτ

Στυδψ (σεε Ερmισχη 2008, Κιερναν ανδ Μενσαη 2009, 2011, Σχηοον ετ αλ. 2010, 2011, Κελλψ ετ

αλ. 2011 αmονγστ οτηερσ) ηαϖε σηοων τηατ παρενταλ ινπυτ πλαψσ α σιγνι�χαντ ρολε ιν εξπλαινινγ

χηιλδ δεϖελοπmεντ.
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Αλτηουγη ρεσεαρχη ιν χηιλδ δεϖελοπmεντ αχροσσ δι¤ερεντ δισχιπλινεσ ηασ βεεν λαργελψ ινδε−

πενδεντ, ιmπορταντ χοmmον �νδινγσ αρε εmεργινγ. Σκιλλ δεϖελοπmεντ ισ α δψναmιχ προχεσσ

ωηιχη βυιλδσ ον εαρλιερ σκιλλ λεϖελσ. Τηισ προχεσσ δεπενδσ νοτ ονλψ ον γενετιχσ βυτ αλσο βυιλδσ

ον εξπεριενχεσ βεγιννινγ ιν τηε πρεναταλ περιοδ (Χυρριε ανδ Μορεττι 2007, Χυρριε 2011). Ατ

τηε σαmε τιmε δι¤ερεντ σκιλλσ αρε ιντερτωινεδ φοστερινγ ηιγηερ λεϖελσ οφ χοmπλεmενταρψ σκιλλσ ιν

τηε φυτυρε (Κνυδσεν ετ αλ. 2006).

Τηε ηιγηεστ πριοριτψ ρεχοmmενδατιον οφ τηε Μαρmοτ Ρεϖιεω (2010) ωασ ∀το γιϖε εϖερψ χηιλδ

τηε βεστ σταρτ ιν λιφε∀. Τηε δοχυmεντ σεττινγ ουτ τηε Γοϖερνmεντ�σ πολιχψ φραmεωορκ (DφΕ 2011)

εmπηασιζεσ τηε φυνδαmενταλ ιmπορτανχε οφ χηιλδρεν�σ δεϖελοπmεντ δυρινγ τηε φουνδατιον ψεαρσ

σο τηατ χηιλδρεν αρε ρεαδψ φορ σχηοολ ανδ χαν τακε φυλλ αδϖανταγε ανδ φυλ�λλ τηειρ ποτεντιαλ. Ατ

τηε σαmε τιmε, τηε δοχυmεντ στρεσσεσ τηε ιν�υενχε οφ παρεντινγ βεηαϖιουρ ανδ τηε ιmπαχτ οφ

τηε ηοmε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ ον χηιλδρεν�σ δεϖελοπmεντ ιν τηοσε εαρλψ ψεαρσ. Ιτ ισ ατ τηισ

εαρλψ αγε τηατ ιντερϖεντιονσ το mιτιγατε δισαδϖανταγε ισ λικελψ το βε mοστ ε¤εχτιϖε (Σηονκο¤

ανδ Πηιλλιπσ 2000, Ηεχκmαν 2006, Κνυδσεν ετ αλ. 2006, Αλλεν 2011). Φορ τηισ ρεασον τηερε αρε

mανψ πολιχψ ινιτιατιϖεσ αιmεδ ατ ρεδυχινγ ινεθυαλιτιεσ ιν τηε φορmατιϖε ψεαρσ. Dεσπιτε ρεχεντ

ε¤ορτσ τηε ∀Τωο Ψεαρσ Ον∀ δατα ρεχεντλψ ρελεασεδ βψ τηε ΥΧΛ Ινστιτυτε οφ Ηεαλτη Εθυιτψ σηοωσ

τηατ, αλτηουγη τηερε ηασ βεεν α σmαλλ ιmπροϖεmεντ ιν τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν αχηιεϖινγ α

γοοδ λεϖελ οφ δεϖελοπmεντ βψ τηε αγε οφ 5, τηισ στιλλ λεαϖεσ 40% ωηο φαλλ σηορτ, ανδ τηε mαρκεδ

σοχιαλ γραδιεντ ιν χηιλδ δεϖελοπmεντ στιλλ ρεmαινσ (ΥΧΛ Ινστιτυτε οφ Ηεαλτη Εθυιτψ 2012).

Το βε αβλε το δεσιγν ε¤εχτιϖε πολιχψ ιντερϖεντιονσ ιτ ισ νεχεσσαρψ το υνδερστανδ τηε χοmπλεξ

δψναmιχ ιντεραχτιονσ βετωεεν τηε δεϖελοπmεντ οφ χηιλδρεν�σ σκιλλσ, βοτη χογνιτιϖε ανδ βεηαϖ−

ιουραλ ανδ τηειρ ηοmε ενϖιρονmεντ. Ιν τηισ παπερ υσινγ τηε φραmεωορκ οφ Χυνηα ανδ Ηεχκmαν

(2008) ωε εστιmατε α δψναmιχ φαχτορ mοδελ οφ χηιλδ δεϖελοπmεντ φορ τηε ΥΚ. Wε υσε λονγιτυ−

διναλ δατα φροm τηε Μιλλεννιυm Χοηορτ Στυδψ, ωηιχη ηασ βεεν φολλοωινγ α χοηορτ οφ χηιλδρεν

βορν ιν 2000−01. Το ουρ κνοωλεδγε, τηισ ισ τηε �ρστ χοmπρεηενσιϖε στυδψ ωηιχη mοδελσ αβιλιτψ

φορmατιον ιν ϖερψ ψουνγ χηιλδρεν ιν τηε ΥΚ. Τηε δατασετ αλλοωσ υσ το mοδελ χογνιτιϖε ανδ νον−

χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ φροm βιρτη υπ το τηε αγε οφ 7. Ιν αδδιτιον, τηε πρεσεντ παπερ δεπαρτσ

φροm τηε χυρρεντ λιτερατυρε ιν ονε ιmπορταντ ρεσπεχτ ασ ωε ινϖεστιγατε παρενταλ ινπυτ ανδ ιτσ
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mεασυρεσ ιν mορε δεταιλ.

Τηε στρυχτυρε οφ τηε παπερ ισ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 ουτλινεσ α δψναmιχ mοδελ οφ χηιλδ

δεϖελοπmεντ. Σεχτιον 3 δισχυσσεσ ιν δεταιλ τηε δατατασετ ανδ ϖαριαβλεσ υσεδ ιν τηε αναλψσισ.

Σεχτιον 4 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ ανδ σεχτιον 5 χονχλυδεσ.

2 Α δψναmιχ mοδελ οφ χηιλδ δεϖελοπmεντ

Τηε φραmεωορκ οφ αναλψσισ υσεσ τηε τηεορετιχαλ mοδελ οφ δεϖελοπmεντ πρεσεντεδ ιν Χυηνα ανδ

Ηεχκmαν (2008) ωηιχη ισ α γενεραλιζατιον οφ τηε mοδελ βψ Τοδδ ανδ Wολπιν (2007). Τηε mοδελ

φορmαλισεσ τηε γροωινγ βοδψ οφ εϖιδενχε τηατ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε σκιλλσ αρε ιντερρελατεδ

ανδ εϖολϖε ϕοιντλψ οϖερ τιmε. Τηε λεϖελσ οφ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε σκιλλσ δεπενδ ον τηε

ινιτιαλ ενδοωmεντσ α χηιλδ ισ βορν ωιτη, τηε σοχιοεχονοmιχ χιρχυmστανχεσ τηε χηιλδ γροωσ υπ

ιν ανδ τηε χοντινυουσ ιν�υενχε οφ τηε παρεντσ τηρουγη τηειρ ινϖεστmεντ. Παρενταλ ινϖεστmεντ

ισ βροαδλψ δε�νεδ ασ τηε σετ οφ αχτιϖιτιεσ χαρριεδ ουτ ωιτη τηε χηιλδ ανδ τηειρ mορε διρεχτ

χοντριβυτιονσ το τηειρ εδυχατιον.

Μορε φορmαλλψ, λετ �τ =
�
�Χτ ; �

Ν
τ

�0
ρεπρεσεντ τηε ϖεχτορ οφ λατεντ δεϖελοπmενταλ ϖαριαβλεσ

ιν περιοδ τ; �Χτ ανδ �
Ν
τ αρε τηε στοχκσ οφ λατεντ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε σκιλλσ ιν περιοδ τ

ρεσπεχτιϖελψ. Χηιλδηοοδ χαν βε διϖιδεδ ιν Τ τιmε περιοδσ, τ = 0; 1; :::Τ � 1, νοτ νεχεσσαριλψ

εθυιϖαλεντ το α ψεαρ. Τηισ δεϖελοπmενταλ στατε εϖολϖεσ οϖερ τιmε αχχορδινγ το τηε φολλοωινγ

δψναmιχ προχεσσ:

�τ = Ατ�τ�1 +Βτ�τ�1 +ΧτΞτ + �τ, τ = 1; 2; : : : ; Τ � 1 (1)

ωηερε �τ ισ α (ρ � 1) λατεντ ϖεχτορ ρεπρεσεντινγ τηε παρενταλ ινϖεστmεντ ατ τιmε τ τοωαρδσ τηε

δεϖελοπmεντ οφ τηε χηιλδ. Τηε mοδελ αλλοωσ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ mορε τηαν ονε λατεντ φαχτορ

(ρ 6= 1) υνδερλιεσ παρενταλ ινϖεστmεντ. Ατ, Βτ ανδ Χτ χονταιν τιmε−ϖαρψινγ χοε′χιεντσ, Ξτ

ισ α mατριξ οφ οβσερϖεδ ϖαριαβλεσ ρεπρεσεντινγ τηε χηιλδ�σ χυρρεντ σοχιοεχονοmιχ ενϖιρονmεντ

ανδ �τ ισ α ρανδοm ερρορ ασσυmεδ το βε ινδεπενδεντ αχροσσ ινδιϖιδυαλσ ανδ ινδεπενδεντ οϖερ

τιmε φορ τηε σαmε ινδιϖιδυαλ ωιτη χοντεmπορανεουσ χοϖαριανχε mατριξ �τ��. Τηε ρελατιονσηιπ
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ιν (1) αλλοωσ φορ α χυmυλατιϖε ε¤εχτ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ, ωιτη παστ ινϖεστmεντσ βυιλτ ιντο

τηε χυρρεντ δεϖελοπmενταλ στατε ανδ νεω ινϖεστmεντσ ιν�υενχινγ δεϖελοπmεντ ιντο τηε νεξτ

περιοδ. Ιν αδδιτιον, τηε λατεντ ϖεχτορ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ ατ τιmε τ ισ αλσο α φυνχτιον οφ α

mατριξ οφ οβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ ΞΙ
τ

�τ = Χ
Ι
τΞ

Ι
τ + �

Ι
τ , τ = 1; 2; : : : ; Τ � 2 (2)

ωηερε ΧΙτ ισ α mατριξ οφ χοε′χιεντσ ανδ �
Ι
τ αρε ρανδοm ερρορσ ινδεπενδεντ αχροσσ ινδιϖιδυαλσ

ανδ οϖερ τιmε ανδ ινδεπενδεντ οφ �τ.

Wε ασσυmε τηε φολλοωινγ εθυατιονσ φορ τηε ινιτιαλ περιοδ οφ οβσερϖατιον

�0 = Χ0Ξ0 + � (3)

�0 = Χ
Ι
0Ξ

Ι
0 + �

Ι
0 (4)

ωηερε τηε mατριχεσΞ0 ανδΞ
Ι
0 ινχλυδε ϖαριαβλεσ ρεπρεσεντινγ φαmιλψ βαχκγρουνδ ασ ωελλ ασ ναταλ

ανδ πρεναταλ χιρχυmστανχεσ ανδ ιmmεδιατε ποστ−ναταλ φαχτορσ συχη ασ βρεαστφεεδινγ. Τηεσε τωο

mατριχεσ δο νοτ νεχεσσαριλψ χονταιν τηε σαmε σετ οφ ϖαριαβλεσ. Τηε ρανδοm ερρορ � ισ ασσυmεδ

ινδεπενδεντ οφ �τ, �
Ι
0 ανδ �

Ι
τ ωιτη χοϖαριανχε mατριξ ���. Αλλ ρανδοm ερρορσ αρε ασσυmεδ το βε

νορmαλλψ διστριβυτεδ.

2.1 Μοδελ φορ τηε mεασυρεmεντσ

Βοτη τηε ϖεχτορ οφ τηε δεϖελοπmενταλ στατε, �τ, ανδ τηε ϖεχτορ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ ιν τηε

χηιλδ, �τ, αρε λατεντ ϖαριαβλεσ ανδ χαννοτ βε οβσερϖεδ διρεχτλψ. Ηοωεϖερ, τηε συρϖεψ χονταινσ

mανψ οβσερϖαβλε ουτχοmε ινδιχατορσ ορ mεασυρεσ, δενοτεδ βψ Ψ κι;τ; κ 2 φΧ;Ν; Ιγ ; ι = 1; : : : ;m
κ
τ ,

ωηιχη χαν βε υσεδ ασ ιmπερφεχτ mεασυρεσ οφ τηε υνοβσερϖεδ ϖαριαβλεσ ωιτη mκ
τ δενοτινγ τηε

νυmβερ οφ ινδιχατορσ οφ εαχη λατεντ ϖαριαβλε ατ τιmε τ. Τηεσε mεασυρεσ χαν βε χοντινυουσ ορ

χατεγοριχαλ.

Ασσυmινγ τηατ τηε ουτχοmε mεασυρεσ φορ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ αρε χον−
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τινυουσ1 ανδ τηε ουτχοmε mεασυρεσ υσεδ το ιδεντιφψ παρενταλ ινϖεστmεντ αρε χατεγοριχαλ, τηε

mεασυρεmεντ σψστεm χαν βε ωριττεν ασ:

Ψ στ = D
σ
τ�
σ
τ +Γ

σ
τΖ

σ
τ + ∀

σ
τ σ 2 φΧ;Νγ (5)

�
Ψ Ιτ
��

= D
Ι
τ�τ +Γ

Ι
τΖ

Ι
τ + ∀

Ι
τ (6)

ψΙϕ;τ = ρ ι¤ �ϕρ�1 �
�
ψΙϕ;τ
��
� �ϕρ, ϕ = 1; : : : ;mΙ

τ ανδ ρ = 1; : : : ; Ρ
ϕ
τ (7)

ωηερε �ϕ0 = �1 ανδ �ϕ
Ρ
ϕ
τ

= +1, Ρϕτ ισ τηε νυmβερ οφ ρεσπονσε χατεγοριεσ φορ τηε ουτχοmε

mεασυρε ατ τιmε τ; Ζκτ , κ 2 φΧ;Ν; Ιγ, αρε mατριχεσ οφ ϖαριαβλεσ σπεχι�χ το παρτιχυλαρ mεασυρεσ;

D
κ
τ ανδ Γ

κ
τ αρε mατριχεσ οφ χοε′χιεντσ ανδ ∀

κ
τ αρε νορmαλλψ διστριβυτεδ ρανδοm ερρορσ οφ τηε

mεασυρεmεντ εθυατιονσ ωιτη α διαγοναλ χοϖαριανχε mατριξ�τ∀∀. Τηυσ, αλλ τηε χορρελατιον βετωεεν

τηε ουτχοmε mεασυρεσ ατ τιmε τ ισ δυε το τηε υνδερλψινγ ε¤εχτ οφ τηε λατεντ ϖαριαβλεσ ανδ τηε

χοϖαριατεσ Ζκτ . Τηε mατριχεσ οφ χοε′χιεντσ D
κ
τ αρε κνοων ασ τηε mατριχεσ οφ φαχτορ λοαδινγσ ανδ

τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηεσε χοε′χιεντσ γιϖε αν ινδιχατιον οφ τηε ιmπορτανχε οφ τηε mεασυρε ιν τηε

υνδερλψινγ λατεντ ϖαριαβλε.

Τηε δψναmιχ φαχτορ mοδελ οφ εθυατιονσ (1) το (7) ισ εστιmατεδ υσινγ Μπλυσ ϖερσιον 6.1

(Μυτην ανδ Μυτην, 2010).

3 Dατα

Τηε Μιλλεννιυm Χοηορτ Στυδψ (ΜΧΣ) ισ α λονγιτυδιναλ χοηορτ συρϖεψ τηατ φολλοωσ τηε φαmιλιεσ

οφ αρουνδ 19,000 χηιλδρεν ωηο ωερε βορν ιν 2000−2001 ιν τηε ΥΚ. Ιτσ ινιτιαλ δεσιγν οϖερσαmπλεδ

φαmιλιεσ λιϖινγ ιν αρεασ ωιτη ηιγη προπορτιονσ οφ ετηνιχ mινοριτιεσ ιν Ενγλανδ, αρεασ ωηερε χηιλδ

ποϖερτψ ωασ ηιγη ανδ τηε τηρεε σmαλλερ χουντριεσ οφ τηε ΥΚ (Wαλεσ, Σχοτλανδ, ανδ Νορτηερν

Ιρελανδ). Φορ α mορε τηορουγη δισχυσσιον οφ τηε ΜΧΣ σαmπλινγ δεσιγν σεε Πλεωισ (2007). Γιϖεν

τηε στρατι�εδ δεσιγν οφ τηε συρϖεψ ωε υσε σαmπλινγ ωειγητσ ιν αλλ τηε αναλψσεσ ρεπορτεδ ιν τηισ

παπερ.

1Τηε ουτχοmε mεασυρεσ φορ βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε ινιτιαλ περιοδ αρε βιναρψ
ϖαριαβλεσ ανδ τρεατεδ ασ συχη βυτ φορ σιmπλιχιτψ οφ εξποσιτιον ωε ιγνορε ιτ ηερε.
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Τηε δατα αρε χολλεχτεδ ϖια βοτη διρεχτ ιντερϖιεω ανδ βψ σελφ−χοmπλετιον. Ιν τηε mαϕοριτψ οφ

χασεσ τηε mαιν ινδιϖιδυαλ προϖιδινγ ινφορmατιον αβουτ τηε ηουσεηολδ ανδ χηιλδ ισ τηε mοτηερ

(ορ mοτηερ �γυρε) βυτ φατηερσ/φατηερ �γυρεσ αρε αλσο ιντερϖιεωεδ. Φουρ ωαϖεσ αρε αϖαιλαβλε φορ

2001−2002, 2003−2004, 2006 ανδ 2008 ωηεν τηε χηιλδρεν ωερε 9 mοντησ, 3 ψεαρσ, 5 ψεαρσ ανδ 7

ψεαρσ ολδ ρεσπεχτιϖελψ. Τηε ΜΧΣ ο¤ερσ α ωεαλτη οφ σοχιοεχονοmιχ ϖαριαβλεσ ανδ α γυιδε το τηε

δατασετσ χαν βε φουνδ ιν Ηανσεν (2012).

Οριγιναλλψ 20,646 φαmιλιεσ ωερε χονταχτεδ, οφ ωηιχη 18,552 φαmιλιεσ ρεσπονδεδ (αλmοστ 90%

ρεσπονσε ρατε). Τηε τοταλ νυmβερ οφ χοηορτ mεmβερσ ιν τηισ ωαϖε ωασ 18,818 χηιλδρεν ινχλυδινγ

256 ανδ 10 σετσ οφ τωινσ ανδ τριπλετσ ρεσπεχτιϖελψ. Ιν ωαϖε 2, σοmε �νεω−φαmιλιεσ� ωερε αδδεδ το

τηε συρϖεψ, ηοωεϖερ τηεψ χαννοτ βε ινχλυδεδ ιν ουρ αναλψσισ ασ τηε ινφορmατιον ατ 9 mοντησ ισ

mισσινγ. Wε εξχλυδεδ φροm τηε αναλψσισ αλλ τωινσ ανδ τριπλετσ (522), βαβιεσ αδmιττεδ το α σπεχιαλ

χαρε υνιτ ιmmεδιατελψ αφτερ τηεψ ωερε βορν (1604) ανδ βαβιεσ ωιτη βιρτη ωειγητ υνδερ 2500

γραmσ (660). Τηισ λεαϖεσ υσ ωιτη 16,032 χηιλδρεν ιν ουρ �ρστ ωαϖε σαmπλε. Τηε �ναλ σαmπλε

υσεδ ιν αναλψσισ χονταινσ το 9,089 χηιλδρεν δυε το mισσινγ δατα ον εσσεντιαλ χοϖαριατεσ ανδ

αττριτιον (τηε φουρτη ωαϖε χολλεχτεδ δατα ον 13,857 φαmιλιεσ ανδ 14,043 χηιλδρεν). Νο αδδιτιοναλ

οβσερϖατιονσ αρε λοστ δυε το mισσινγ ϖαλυεσ ιν τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ.

Dεταιλσ οφ τηε ϖαριαβλεσ υσεδ ασ mεασυρεσ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ, νον−χογνιτιϖε δεϖελοπ−

mεντ, παρενταλ ινϖεστmεντ ανδ οτηερ χοϖαριατεσ αρε γιϖεν βελοω.

3.1 Χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ

Α ωιδε ρανγε οφ mεασυρεσ οφ χογνιτιϖε αβιλιτψ αρε υσεδ ιν τηε ΜΧΣ δατασετ αλτηουγη νοτ αλλ

τηεm αρε υσεδ ιν εαχη ωαϖε οφ τηε συρϖεψ.

Χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ατ αγε 9 mοντησ ισ mεασυρεδ υσινγ τηε Dενϖερ Dεϖελοπmενταλ Σχρεεν−

ινγ Τεστσ (DDΣΤ). DDΣΤ ισ αν ασσεσσmεντ ωιδελψ υσεδ φορ εξαmινινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ χηιλ−

δρεν φροm βιρτη τιλλ αγε 6 ψεαρσ. Τηε τεστ ωασ �ρστ δεϖισεδ ιν 1960 (Φρανκενβυργ ετ αλ. 1967)

ωιτη mαϕορ ρεϖισιονσ ιν 1992 (Φρανκενβυργ ετ αλ. 1992). Τηε τεστ ασσεσσεσ χηιλδρεν ον 125 ιτεmσ

γρουπεδ ιντο φουρ δι¤ερεντ αρεασ. Τηε ΜΧΣ ονλψ υσεσ α συβσετ οφ τηε ιτεmσ χοϖερινγ τηρεε αρεασ:

Φινε mοτορ φυνχτιον: εψε/ηανδ χο−ορδινατιον, ανδ mανιπυλατιον οφ σmαλλ οβϕεχτσ, ε.γ. γρασπινγ,
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πασσινγ, πιχκινγ, πυττινγ ηανδσ τογετηερ; Γροσσ mοτορ φυνχτιονσ: mοτορ χοντρολ, ε.γ. σιττινγ,

ωαλκινγ, στανδινγ ανδ οτηερ mοϖεmεντσ; Χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ: προδυχτιον οφ σουνδσ, αβιλ−

ιτψ το ρεχογνισε, υνδερστανδ ανδ υσε οφ λανγυαγε, ε.γ. σmιλεσ, γιϖεσ τοψ, ωαϖεσ βψε−βψε, εξτενδσ

αρmσ, νοδσ φορ ψεσ. Α βαβψ ισ χλασσι�εδ ασ ηαϖινγ α δελαψ ιν αν ιτεm ιφ σ/ηε ισ υναβλε το περφορm

α τασκ 90% οφ βαβιεσ ιν τηε σαmε αγε γρουπ χαν. Ιφ α βαβψ σηοωσ δελαψσ ιν mορε τηαν ονε

ιτεm ιν αν αρεα, σ/ηε ισ χλασσι�εδ ασ ηαϖινγ α δελαψ ιν τηατ αρεα. Τηισ χλασσι�χατιον ισ βασεδ ον

ανσωερσ φροm τηε mαιν ρεσπονδεντ οφ τηε συρϖεψ.

Τηερε ισ α ρανγε οφ στανδαρδ τεστσ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε οτηερ ωαϖεσ αδmινιστερεδ

το τηε χηιλδ βψ α τραινεδ ιντερϖιεωερ: Βριτιση Αβιλιτψ Σχαλεσ Ναmινγ ςοχαβυλαρψ (ΒΑΣ−Νς);

ΒΑΣ Wορδ Ρεαδινγ (ΒΑΣ−WΡ); ΒΑΣ Πιχτυρε Σιmιλαριτψ (ΒΑΣ−ΠΣ); ΒΑΣ Πιχτυρε Χονστρυχτιον

(ΒΑΣ−ΠΧ); Βραχκεν Σχηοολ Ρεαδινεσσ Ασσεσσmεντ (ΒΣΡΑ); ανδ Προγρεσσ ιν Ματησ (ΠιΜ) τεστ.

ΒΑΣ−Νς ισ α ϖερβαλ σχαλε ωηιχη ασσεσσεσ σποκεν ϖοχαβυλαρψ. Τηε χηιλδρεν αρε σηοων α σεριεσ

οφ χολουρεδ πιχτυρεσ οφ οβϕεχτσ ονε ατ α τιmε ωηιχη τηεψ αρε ασκεδ το ναmε. Τηε σχαλε mεασυρεσ

τηε χηιλδρεν�σ εξπρεσσιϖε λανγυαγε αβιλιτψ. Τηισ τεστ ωασ αδmινιστερεδ το τηε χηιλδρεν ατ αγεσ 3

ανδ 5 ψεαρσ. Ιν ΒΑΣ−ΠΧ, τηε χηιλδ χονστρυχτσ α δεσιγν βψ πυττινγ τογετηερ �ατ σθυαρεσ ορ σολιδ

χυβεσ ωιτη βλαχκ ανδ ψελλοω παττερνσ ον εαχη σιδε. Τηε χηιλδ�σ σχορε ισ βασεδ ον βοτη σπεεδ ανδ

αχχυραχψ ιν τηε τασκ. Τηισ τεστ ωασ χαρριεδ ουτ ατ αγεσ 5 ανδ 7 ψεαρσ. Τηε ΒΑΣ−ΠΣ τεστ ασσεσσεσ

πιχτοριαλ ρεασονινγ; τηε τεστ ωασ χαρριεδ ουτ ονλψ ατ αγε 3 ψεαρσ. Φιναλλψ, ιν τηε ΒΑΣ−WΡ τηε

χηιλδ ρεαδσ αλουδ α σεριεσ οφ ωορδσ πρεσεντεδ ον α χαρδ. Τηισ τεστ ισ αν αγε αππροπριατε ϖερσιον

οφ ΒΑΣ−Νς, ανδ ωασ αδmινιστερεδ το τηε χηιλδρεν ωηεν τηεψ ωερε 7 ψεαρσ ολδ. Φυρτηερ δεταιλσ

ον ΒΑΣ τεστσ χαν βε φουνδ ιν Ελλιοττ ετ αλ. (1996, 1997).

ΒΣΡΑ ισ υσεδ το ασσεσσ τηε χονχεπτυαλ δεϖελοπmεντ οφ ψουνγ χηιλδρεν αχροσσ α ωιδε ρανγε

οφ χατεγοριεσ ιν σεπαρατε συβτεστσ. Τηε ΜΧΣ εmπλοψσ σιξ οφ τηε συβτεστσ ωηιχη σπεχι�χαλλψ

εϖαλυατε: χολουρσ, λεττερσ, νυmβερσ/χουντινγ, σιζεσ, χοmπαρισονσ ανδ σηαπεσ. Τηε ΒΣΡΑ τεστ

ρεσυλτ υσεδ ισ α χοmποσιτε σχορε βασεδ ον τηε τοταλ νυmβερ οφ χορρεχτ ανσωερσ αχροσσ αλλ σιξ

συβτεστσ. Τηισ τεστ ωασ χαρριεδ ουτ ωηεν τηε χηιλδρεν ωερε 3 ψεαρσ ολδ. Φορ ινφορmατιον ον τηε

ΒΣΡΑ σεε Βραχκεν (2002).

Χηιλδρεν�σ νυmεριχαλ ανδ αναλψτιχαλ σκιλλσ ατ αγε 7 ψεαρσ ωερε ασσεσσεδ υσινγ α ϖαριαντ οφ τηε
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Νατιοναλ Φουνδατιον φορ Εδυχατιοναλ Ρεσεαρχη (ΝΦΕΡ) στανδαρδ Προγρεσσ ιν Ματησ (ΠιΜ) τεστ

ιν ωηιχη χηιλδρεν αρε εξαmινεδ ον α ρανγε οφ τασκσ χοϖερινγ νυmβερ, σηαπε, σπαχε, mεασυρεσ

ανδ δατα.

Ταβλε Α1 ιν τηε αππενδιξ σηοωσ σαmπλε συmmαρψ στατιστιχσ οφ τηεσε χογνιτιϖε mεασυρεσ.

Τηε mεασυρεσ ατ 9 mοντησ αρε βιναρψ ανδ σηοω ϖερψ λοω προπορτιονσ οφ χηιλδρεν ωιτη mοτορ

φυνχτιον δελαψσ. Dελαψσ ιν χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ αππεαρ mορε χοmmον ιν τηε σαmπλε. Τηε

σχορεσ οφ τηε χογνιτιϖε τεστσ ατ αλλ οτηερ αγεσ εξχεπτ τηε ΠιΜ τεστ ηαϖε βεεν στανδαρδισεδ ανδ αρε

αγε αδϕυστεδ ιν 3 mοντησ ιντερϖαλσ. Τηε σαmπλε mεανσ οφ τηεσε τεστσ αρε αλλ αβοϖε 50 σηοωινγ

α σλιγητλψ ηιγηερ σχορε τηαν τηε νορmινγ γρουπσ υσεδ ιν τηε ΒΑΣ τεστσ το νορmαλισε τηε τεστ

σχορεσ. Τηερε αρε α λαργερ νυmβερ οφ mισσινγ ϖαλυεσ ιν τηε τεστσ ωηεν τηε χηιλδρεν αρε 3 ψεαρσ

ολδ.

3.2 Νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ

Νον−χογνιτιϖε ορ βεηαϖιουραλ δεϖελοπmεντ ατ 9 mοντησ ισ mεασυρεδ υσινγ σελεχτεδ ιτεmσ φροm

τηε Χαρεψ Ινφαντ Τεmπεραmεντ σχαλε (Χαρεψ 1972; Χαρεψ ανδ ΜχDεϖιττ 1978) ωηιχη χαπτυρε

τηε τεmπεραmεντ οφ τηε χηιλδρεν (ρεπορτεδ βψ τηε mοτηερ) αχροσσ τηρεε διmενσιονσ: mοοδ,

αδαπταβιλιτψ το νεω σιτυατιονσ ανδ ρεγυλαριτψ. Εαχη διmενσιον ινχλυδεσ α ρανγε οφ θυεστιονσ

ανδ α τοταλ σχορε φορ εαχη οφ τηε τηρεε διmενσιονσ ισ οβταινεδ βψ αδδινγ τηε ινδιϖιδυαλ σχορεσ.

Ηιγη σχορεσ ον τηε �ρστ τωο διmενσιονσ ινδιχατε διστρεσσ ανδ ωιτηδραωαλ ωηιλε ηιγη σχορεσ ον

τηε λαστ διmενσιον ινδιχατε ρεγυλαριτψ. Α χηιλδ ισ χλασσι�εδ ασ βεινγ �δι′χυλτ� ιφ ηισ/ηερ σχορε

ον α διmενσιον ισ λοωερ τηαν τηε αϖεραγε σχορε φορ τηε χοηορτ.

Τηε νον−χογνιτιϖε αβιλιτιεσ οφ τηε χηιλδρεν ιν τηε ρεστ οφ τηε ωαϖεσ αρε ασσεσσεδ υσινγ τηε

Στρενγτη ανδ Dι′χυλτιεσ Θυεστιονναιρε (ΣDΘ) (Γοοδmαν 1997). Τηε ΣDΘ ισ λοχατεδ ιν τηε

σελφ−χοmπλετιον θυεστιονναιρε �λλεδ βψ τηε mοτηερ. Ιτ χοmπρισεσ 25 θυεστιονσ δεσιγνεδ το χαπτυρε

τηε βεηαϖιουραλ αττριβυτεσ οφ 3 το 16 ψεαρ ολδσ. Τηε 25 θυεστιονσ αρε τηεν γρουπεδ το ασσεσσ

χηιλδρεν ον �ϖε δι¤ερεντ σχαλεσ: Εmοτιοναλ Σψmπτοmσ Σχαλε: χοmπλαινσ οφ ηεαδαχηεσ/στοmαχη

αχηεσ/σιχκνεσσ, οφτεν σεεmσ ωορριεδ, οφτεν υνηαππψ, νερϖουσ ορ χλινγψ ιν νεω σιτυατιονσ, εασιλψ

σχαρεδ; Χονδυχτ Προβλεmσ Σχαλε: οφτεν ηασ τεmπερ ταντρυmσ, γενεραλλψ οβεδιεντ, �γητσ ωιτη ορ
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βυλλιεσ οτηερ χηιλδρεν, χαν βε σπιτεφυλ το οτηερσ, οφτεν αργυmεντατιϖε ωιτη αδυλτσ; Ηψπεραχτιϖιτψ

Σχαλε: ρεστλεσσ, οϖεραχτιϖε, χαννοτ σταψ στιλλ φορ λονγ, χονσταντλψ �δγετινγ, εασιλψ διστραχτεδ,

χαννοτ στοπ ανδ τηινκ βεφορε αχτινγ, σεεσ τασκσ τηρουγη το τηε ενδ; Πεερ Προβλεmσ Σχαλε: τενδσ

το πλαψ αλονε, ηασ ατ λεαστ ονε γοοδ φριενδ, γενεραλλψ λικεδ βψ οτηερ χηιλδρεν, πιχκεδ ον ορ βυλλιεδ

βψ οτηερ χηιλδρεν, γετσ ον βεττερ ωιτη αδυλτσ. Προ−σοχιαλ Σχαλε: χονσιδερατε οφ οτηερσ� φεελινγσ,

σηαρεσ ρεαδιλψ ωιτη οτηερσ, ηελπφυλ ιφ σοmεονε ισ ηυρτ, υπσετ ορ ιλλ, κινδ το ψουνγερ χηιλδρεν,

οφτεν ϖολυντεερσ το ηελπ οτηερσ.

Α ηιγηερ νυmβερ ινδιχατεσ ωορσε βεηαϖιουραλ προβλεmσ φορ τηε �ρστ φουρ σχαλεσ, τηε ρεϖερσε

ισ τρυε φορ τηε προ−σοχιαλ σχαλε. Τηε �ρστ φουρ σχαλεσ αρε οφτεν χοmβινεδ το οβταιν α τοταλ

δι′χυλτιεσ σχορε φορ τηε χηιλδ ανδ ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε προ−σοχιαλ σχαλε χαπτυρεσ α δι¤ερεντ

χονχεπτ: �..τηε αβσενχε οφ προσοχιαλ βεηαϖιουρσ ισ χονχεπτυαλλψ δι¤ερεντ φροm τηε πρεσενχε οφ

πσψχηολογιχαλ δι′χυλτιεσ.� (Γοοδmαν 1997, παγε 582). Φορ τηισ ρεασον τηε mεασυρε ισ εξχλυδεδ

φροm τηε πρεσεντ αναλψσισ.

Τηε βοττοm πανελ οφ Ταβλε Α1 ιν τηε αππενδιξ πρεσεντσ συmmαρψ στατιστιχσ οφ τηε mεασυρεσ

οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν ουρ σαmπλε. Τηε ηψπεραχτιϖιτψ, εmοτιοναλ σψmπτοmσ ανδ πεερ

προβλεmσ σχαλεσ αρε ρελατιϖελψ σταβλε οϖερ τιmε ωιτη περηαπσ α σmαλλ τενδενχψ φορ τηε mεαν το

ινχρεασε ατ τηε αγε οφ 7. Ιν χοντραστ, τηερε ισ α χλεαρ mοϖεmεντ τοωαρδσ λεσσ χονδυχτ προβλεmσ

ασ χηιλδρεν γετ ολδερ ωιτη α σιγνι�χαντ δροπ βετωεεν τηε αγεσ οφ 3 ανδ 5 (mεαν φροm 3.307 το

2.473) βυτ ιτ τενδσ το σταβιλισε βετωεεν τηε αγεσ οφ 5 ανδ 7.

3.3 Παρενταλ ινϖεστmεντ

Παρενταλ ινϖεστmεντ ατ 9 mοντησ ισ mεασυρεδ υσινγ τηε mοτηερ�σ αττιτυδεσ τοωαρδσ χηιλδ ρεαρινγ.

Ρεσπονσεσ το φουρ θυεστιονσ αβουτ τηε ιmπορτανχε φορ δεϖελοπmεντ οφ ταλκινγ το τηε βαβψ,

χυδδλινγ τηε βαβψ, στιmυλατινγ τηε βαβψ ανδ ηαϖινγ α ρεγυλαρ σλεεπινγ ανδ εατινγ τιmε φορ τηε

βαβψ αρε υσεδ.

Ρεσπονσεσ οφ τηε mοτηερ το α ωιδε ρανγε οφ θυεστιονσ αρε υσεδ ατ τηε αγεσ οφ 3 ανδ 5 το

mεασυρε παρενταλ ινϖεστmεντ. Ταβλε Α2 ιν τηε αππενδιξ σηοωσ τηε σαmπλε συmmαρψ στατιστιχσ

ανδ τηε χοδινγ οφ τηε δι¤ερεντ mεασυρεσ. Τηε mαϕοριτψ οφ τηε θυεστιονσ αρε ιδεντιχαλ ιν βοτη
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ωαϖεσ βυτ τηε ωορδινγ οφ σοmε οφ τηε θυεστιονσ χηανγεσ ιν ορδερ το ρε�εχτ τηε δεϖελοπmενταλ

σταγε. Φορ εξαmπλε, ωηεν τηε χηιλδρεν αρε 3, mοτηερσ αρε ασκεδ αβουτ τηε φρεθυενχψ τηειρ χηιλδ

ισ ηελπεδ ωιτη τηε αλπηαβετ. Ατ αγε 5 τηεψ αρε ασκεδ ινστεαδ αβουτ τηε φρεθυενχψ τηειρ χηιλδ ισ

ηελπεδ ωιτη ρεαδινγ ανδ, σεπαρατελψ, ωιτη ωριτινγ.

Τηε θυεστιονσ χοϖερ α ωιδε ρανγε οφ αχτιϖιτιεσ παρεντσ mαψ χαρρψ ουτ ωιτη τηειρ χηιλδρεν.

Τηεσε σπαν αχτιϖιτιεσ ωηιχη αρε διρεχτλψ ρελατεδ το πρεσχηοολ/σχηοολ (φορ εξαmπλε ∀ Ηοω οφτεν

δοεσ σοmεονε ατ ηοmε ηελπ [Χοηορτ χηιλδ�σ ναmε] ωιτη νυmβερσ, χουντινγ ανδ αδδινγ υπ?∀)

ανδ οτηερ λεισυρε αχτιϖιτιεσ ινδιρεχτλψ ρελατεδ (συχη ασ ∀Ηοω οφτεν δο ψου δραω, παιντ ορ mακε

τηινγσ ωιτη [Χοηορτ χηιλδ�σ ναmε]?∀). Μανψ οφ τηε θυεστιονσ αρε νοτ σπεχι�χ αβουτ τηε περσον

δοινγ τηε αχτιϖιτψ ωιτη τηε χηιλδ βυτ σοmε αρε. Ονε συχη θυεστιον ισ ∀Ηοω οφτεν δο ψου ρεαδ

το [Χοηορτ χηιλδ�σ ναmε]?∀ ωηιχη ισ ασκεδ σεπαρατελψ το βοτη τηε mοτηερ ανδ τηε φατηερ. Τηισ

θυεστιον γιϖεσ υσ ινφορmατιον αβουτ τηε δεγρεε οφ ινϖολϖεmεντ οφ τηε φατηερ ιν τηεσε παρεντινγ

αχτιϖιτιεσ.

Τηερε αρε αλσο mορε γενεραλ θυεστιονσ αβουτ εϖερψδαψ ρουτινεσ λικε ρεγυλαρ βεδτιmεσ ανδ

ηουρσ σπεντ ωατχηινγ τελεϖισιον.

Ταβλε Α2 ιν τηε αππενδιξ πρεσεντσ σοmε συmmαρψ στατιστιχσ οφ τηεσε ϖαριαβλεσ. Τηε mεανσ

οφ τηε ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ αρε σιmιλαρ ατ 3 ανδ 5 ψεαρσ συγγεστινγ τηατ παρεντινγ στψλεσ

αρε θυιτε περσιστεντ οϖερ τιmε. Τηε ονλψ εξχεπτιον ισ τηε δοωνωαρδ τρενδ ιν τηε mεαν οφ

τηε φρεθυενχψ οφ δραωινγ/παιντινγ/mακινγ τηινγσ ωηιχη mιγητ ρε�εχτ τηε χηιλδρεν�σ ινχρεασινγ

ινδεπενδενχε ιν χηοοσινγ τηεσε τψπε οφ αχτιϖιτιεσ ασ τηεψ γροω υπ.

3.4 Χοϖαριατεσ

Α νυmβερ οφ χοϖαριατεσ αρε υσεδ ιν τηε αναλψσισ. Το χοντρολ φορ δι¤ερενχεσ ιν τηε σταρτινγ

δεϖελοπmενταλ ποσιτιον οφ χηιλδρεν, εθυατιον (3), ωε υσε βιρτηωειγητ, τηε νυmβερ οφ mοντησ

τηε βαβψ ωασ βρεαστφεδ, τηε αγε οφ τηε mοτηερ ατ βιρτη ανδ παρενταλ σοχιοεχονοmιχ στατυσ.

Τηε ινιτιαλ λεϖελ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ, εθυατιον (4) ισ α φυνχτιον οφ παρενταλ σοχιοεχονοmιχ

στατυσ (ΝΣ−ΣΕΧ 5 χλασσεσ), λεϖελ οφ εδυχατιον οφ τηε mοτηερ (α δυmmψ φορ αν ΝςΘ λεϖελ 5

ορ ηιγηερ) ανδ τηε ηουσεηολδ χοmποσιτιον mεασυρεδ βψ τηε νυmβερ οφ σιβλινγσ ιν τηε φαmιλψ
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ανδ τηε αβσενχε οφ α παρτνερ ιν τηε ηουσεηολδ. Τηεσε σαmε χοϖαριατεσ αρε αλσο υσεδ ιν τηε

λατεντ παρενταλ ινϖεστmεντ εθυατιονσ ιν εαχη τιmε περιοδ (2) ωιτη τηε αδδιτιον οφ α δυmmψ

ϖαριαβλε ατ τηε αγε οφ 5 το ινδιχατε α σπεχιαλλψ αρρανγεδ mεετινγ ωιτη τηε σχηοολ τεαχηερσ. Ιν

τηε δψναmιχ δεϖελοπmενταλ εθυατιον φορ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ατ αγε 5 ωηιχη ισ παρτ οφ τηε

σψστεm οφ εθυατιονσ ιν (1) ωε χοντρολ φορ τηε νυmβερ οφ mοντησ τηε χηιλδ ηαδ βεεν αττενδινγ

σχηοολ ωηεν τηε χογνιτιϖε ασσεσσmεντ ωασ mαδε.

Χοϖαριατεσ ιν τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ (5) ανδ (6) χαπτυρε σψστεmατιχ δι¤ερενχεσ ιν τηε

ουτχοmε mεασυρεσ φορ τηε σαmε λεϖελ οφ τηε λατεντ ϖαριαβλε.

Μελτζερ ετ αλ (2000) φουνδ τηατ mορε βεηαϖιουραλ προβλεmσ αρε ρεπορτεδ φορ βοψσ ανδ Γοοδ−

mαν (1997) συγγεστεδ υσινγ α δι¤ερεντ (ηιγηερ) τηρεσηολδ φορ βοψσ. Τηε εϖιδενχε ον δι¤ερενχεσ

ιν ρεπορτινγ αχχορδινγ το ετηνιχιτψ ισ mιξεδ. Ιν α ΥΚ στυδψ Ηαχκεττ ανδ Ηαχκεττ (1993) φουνδ

τηατ Γυϕαρατι παρεντσ ηαϖε α mορε στρινγεντ χονχεπτ τηαν Ενγλιση παρεντσ οφ ωηατ χονστιτυτεσ

�αχχεπταβλε βεηαϖιουρ�. Στυδιεσ συχη ασ Μινερ ετ αλ. (2008), Ατζαβα−Πορια ετ αλ. (2004) ανδ

Ζωιρσ ετ αλ. (2006) φουνδ δι¤ερενχεσ ιν ρεπορτινγ αχχορδινγ το ετηνιχιτψ, ηοωεϖερ, Γοοδmαν ετ

αλ (2011) ρεπορτεδ νο σιγνι�χαντ δι¤ερενχεσ. Το αλλοω φορ δι¤ερενχεσ ιν ρεπορτινγ τωο δυmmψ

ϖαριαβλεσ, ονε φορ mαλε ανδ ονε φορ ωηιτε ετηνιχ βαχκγρουνδ αρε ινχλυδεδ ιν τηε mεασυρεmεντ

εθυατιονσ φορ νον−χογνιτιϖε αβιλιτψ.

Τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ φορ χογνιτιϖε αβιλιτψ ινχλυδε τηε αγε οφ τηε χηιλδ ατ τηε τιmε τηε

ασσεσσmεντ ωασ mαδε ιν αλλ τιmε περιοδσ. Εϖεν τηουγη τηε χογνιτιϖε mεασυρεσ υσεδ αρε δε�νεδ

ρελατιϖε το αγε γρουπσ, τηεσε αγε γρουπσ αρε δε�νεδ ιν τηρεε mοντησ ιντερϖαλσ ανδ ον α νορmινγ

σαmπλε δι¤ερεντ το τηε ΜΧΣ σαmπλε. Τηερεφορε, ιτ ισ ρεχοmmενδεδ φορ αγε το βε ινχλυδεδ

ασ α χοντρολ ϖαριαβλε (Ηανσεν 2012). Οτηερ ϖαριαβλεσ ινχλυδεδ ιν τηε χογνιτιϖε mεασυρεmεντ

εθυατιονσ ατ 3, 5 ανδ 7 ψεαρσ αρε α δυmmψ φορ ωηιτε ετηνιχ βαχκγρουνδ ανδ α σετ οφ δυmmιεσ

ιδεντιφψινγ χηιλδρεν ωηο σπεακ ονλψ Ενγλιση ατ ηοmε, Ενγλιση ωιτη σοmε οτηερ λανγυαγε ορ οτηερ

λανγυαγε βυτ νο Ενγλιση. Ιν αδδιτιον, ωηεν τηε χηιλδρεν ωερε 5 τηε ιντερϖιεωερ ρεχορδεδ ηισ/ηερ

περχεπτιον οφ τηε χηιλδ�σ φατιγυε ατ τηε τιmε οφ τηε ασσεσσmεντ. Τωο δυmmιεσ, ονε φορ χηιλδρεν

ωηο ωερε �α λιττλε τιρεδ� ανδ ανοτηερ φορ χηιλδρεν ωηο ωερε �ϖερψ τιρεδ� αρε υσεδ ασ χοϖαριατεσ

ωιτη τηε βασελινε χατεγορψ βεινγ �ωιδε αωακε�. Νο χοϖαριατεσ αρε υσεδ ιν τηε mεασυρεmεντ
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εθυατιονσ φορ παρενταλ ινϖεστmεντ ιν τηε �ναλ mοδελ.

Ταβλε Α3 ιν τηε αππενδιξ πρεσεντσ συmmαρψ στατιστιχσ οφ αλλ τηε χοϖαριατεσ. Τηε σαmπλε ισ

σπλιτ εθυαλλψ βετωεεν βοψσ ανδ γιρλσ, τηε mαϕοριτψ οφ τηε χηιλδρεν αρε οφ α ωηιτε βαχκγρουνδ

ανδ ονλψ σπεακ Ενγλιση ατ ηοmε. Τηε αϖεραγε αγε οφ τηε mοτηερ ατ βιρτη ισ 29 ανδ ιτ ρανγεσ

φροm 13 το 48. Ιν τερmσ οφ σοχιοεχονοmιχ στατυσ, τηε λαργεστ γρουπ ισ ιν mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ

οχχυπατιονσ, φολλοωεδ βψ τηε βασελινε γρουπ, σεmι−ρουτινε/ρουτινε. Τηε νυmβερ οφ mοτηερσ

ωιτη αν ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ ρεmαινσ υνχηανγεδ ιν τηε �ρστ τωο ωαϖεσ ωιτη α σmαλλ ινχρεασε ιν τηε

τηιρδ ωαϖε.

Σινγλε παρεντ ηουσεηολδσ αρε α ρελατιϖελψ σmαλλ γρουπ ανδ τηερε ισ α τενδενχψ φορ τηισ γρουπ

το βεχοmε mορε νυmερουσ ωιτη τιmε. Τηε νυmβερ οφ σιβλινγσ ασ εξπεχτεδ αλσο τενδσ το ινχρεασε

ωιτη τιmε. Περηαπσ συρπρισινγλψ τηε παρεντσ οφ 16 περχεντ οφ ουρ σαmπλε ηαδ αν σπεχιαλλψ

αρρανγεδ mεετινγ ωιτη τηε τεαχηερσ ωηεν τηε χηιλδρεν ωερε 5 ψεαρσ ολδ. Υνφορτυνατελψ, τηε

συρϖεψ δοεσ νοτ προϖιδε ανψ ινφορmατιον αβουτ τηε ρεασονσ φορ τηε mεετινγ ανδ τηεσε χουλδ βε

ϖερψ ωιδε ρανγινγ.

4 Ρεσυλτσ

Τηισ σεχτιον δισχυσσεσ τηε εστιmατιον ρεσυλτσ. Φιρστ, τηε παραmετερ εστιmατεσ φορ τηε δι¤ερεντ

παρτσ οφ τηε mοδελ αρε πρεσεντεδ. Αφτερωαρδσ, ωε ιλλυστρατε τηε δψναmιχσ ιmπλιεδ βψ τηε mοδελ

χοmπαρινγ τηε ρελατιϖε δεϖελοπmενταλ ποσιτιονσ οφ τηρεε χηιλδρεν φροm τηε σαmπλε οϖερ τιmε.

Τηε ινιτιαλ περιοδ οφ οβσερϖατιον (τ = 0 ιν τηε mοδελ ιν Σεχτιον 2) χορρεσπονδσ το 9 mοντησ οφ

αγε ανδ ινχλυδεσ δατα ανδ ϖαριαβλεσ ρελατινγ το τηε τιmε ωηεν τηε χηιλδ ωασ βορν. Τηε νεξτ

τηρεε περιοδσ (τ = 2; 3; 4) χορρεσπονδ το αγεσ 3, 5 ανδ 7.

4.1 Παραmετερ εστιmατεσ

Α mοδελ ωιτη χοντεmπορανεουσ χορρελατιονσ βετωεεν τηε ερρορσ ιν τηε λατεντ χογνιτιϖε ανδ

νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ εθυατιονσ ωασ εστιmατεδ ινιτιαλλψ βυτ αλλ οφ τηε χορρελατιονσ ωερε

φουνδ το βε ηιγηλψ ινσιγνι�χαντ. Τηε ρεστριχτιονσ οφ νο χοντεmπορανεουσ χορρελατιονσ χαννοτ
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βε ρεϕεχτεδ ωιτη �2 τεστ στατιστιχ οφ 2.747 ωιτη 4 δεγρεεσ οφ φρεεδοm (π−ϖαλυε 0.6010). Τηερεφορε

τηε mοδελ ωιτη νο χορρελατιονσ ισ ρεπορτεδ βελοω.

Ινιτιαλ περιοδ λατεντ εθυατιονσ

Τηε εστιmατεδ χοε′χιεντσ Χ0 ανδ Χ
Ι
0 οφ τηε ινιτιαλ περιοδ εθυατιονσ (3) ανδ (4) αρε σηοων

ιν Ταβλε 1. Τηε �νδινγσ αρε ιν λινε ωιτη πρεϖιουσ στυδιεσ. Βιρτηωειγητ ισ ποσιτιϖελψ ανδ

σιγνι�χαντλψ ρελατεδ το τηε λεϖελσ οφ βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε ινιτιαλ

περιοδ. Τηε δυρατιον οφ βρεαστφεεδινγ ισ αλσο ποσιτιϖελψ ρελατεδ το βοτη ηοωεϖερ ιτ ισ νοτ

στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ στανδαρδ λεϖελσ ιν τηε εθυατιον οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ. Τηε αγε οφ

τηε mοτηερ ατ βιρτη ισ αλσο σιγνι�χαντ ιν βοτη εθυατιονσ ανδ εξηιβιτσ α χονχαϖε ρελατιονσηιπ;

τηε mαξιmυm σιζε ε¤εχτ ισ ρεαχηεδ ατ αρουνδ 28 ψεαρσ οφ αγε ιν τηε χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ

εθυατιον ανδ ατ αρουνδ 37 ιν τηε νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ εθυατιον. Τηε σοχιοεχονοmιχ

στατυσ οφ τηε ηουσεηολδ ατ τηε τιmε οφ τηε βιρτη σηοωσ αλσο α σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ το τηε λεϖελ

οφ δεϖελοπmεντ οφ τηε χηιλδ ωιτη ινχρεασινγλψ ηιγηερ χοε′χιεντσ φουνδ φορ ηιγηερ σοχιοεχονοmιχ

γρουπσ. Τηε ονλψ εξχεπτιον ισ τηε χοε′χιεντ οφ τηε γρουπ οφ ιντερmεδιατε οχχυπατιονσ ιν τηε

χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ εθυατιον.

Τηε σιγνσ οφ τηε χοε′χιεντσ οφ τηε παρενταλ ινϖεστmεντ εθυατιον αρε mαινλψ ασ εξπεχτεδ

ωιτη ηιγηερ mοτηερ�σ εδυχατιον ανδ σοχιοεχονοmιχ στατυσ οφ τηε ηουσεηολδ ηαϖινγ α ποσιτιϖε

ρελατιονσηιπ το τηε λεϖελ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ ανδ τηε νυmβερ οφ σιβλινγσ ηαϖινγ α νεγατιϖε

ρελατιονσηιπ. Περηαπσ συρπρισινγλψ, ιν τηισ ινιτιαλ περιοδ βεινγ α σινγλε παρεντ ηουσεηολδ ισ

ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ λεϖελ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ. Νεϖερτηελεσσ, ονλψ τηε χοε′χιεντσ οφ τηε

ηιγηεστ τωο σοχιοεχονοmιχ γρουπσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ στανδαρδ λεϖελσ.
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Ταβλε 1: Εστιmατεδ παραmετερσ οφ τηε ινιτιαλ λατεντ εθυατιονσ (στανδαρδ ερρορσ
ιν βραχκετσ)

Χογνιτιϖε Νον−χογνιτιϖε Παρενταλ

Χοϖαριατε δεϖελοπmεντ − �Χ0 δεϖελοπmεντ − �ΝΧ0 ινϖεστmεντ − �0

Βιρτηωειγητ 0.169∗∗∗ 0.021∗∗

(0.039) (0.008)

Βρεαστφεεδινγ (mοντησ) 0.024 0.014∗∗

(0.016) (0.006)

Βρεαστφεεδινγ (mοντησ) σθυαρεδ 0.000 −0.001∗∗

(0.002) (0.001)

Αγε οφ mοτηερ ατ βιρτη/10 0.409∗ 0.300∗∗∗

(0.239) (0.102)

Αγε οφ mοτηερ ατ βιρτη/10 σθυαρεδ −0.074∗ −0.041∗∗∗

(0.040) (0.014)

Παρενταλ σοχιοεχονοmιχ στατυσ

− mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ 0.206∗∗∗ 0.097∗∗∗ 0.359∗∗∗

(0.055) (0.031) (0.060)

− ιντερmεδιατε 0.062 0.087∗∗∗ 0.256∗∗∗

(0.050) (0.029) (0.070)

− σmαλλ εmπλοψερ/σελφ εmπλοψεδ 0.174∗∗∗ 0.031∗∗ 0.101

(0.064) (0.014) (0.086)

− λοωερ συπερϖισορσ/τεχηνιχαλ 0.070 0.019 0.028

(0.055) (0.012) (0.077)

Μοτηερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ 0.028

(0.112)

Νυmβερ οφ σιβλινγσ −0.020

(0.044)

Σινγλε παρεντ ηουσεηολδ 0.104

(0.175)

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε

Μεασυρεmεντ εθυατιονσ

Τηε mεασυρεσ αϖαιλαβλε ιν τηε �ρστ ωαϖε αρε σοmεωηατ λιmιτεδ χοmπαρεδ το τηε ρεστ οφ τηε

περιοδσ. Τηε �ρστ χολυmν οφ Ταβλεσ Α4 ανδ Α5 ανδ Ταβλε Α6 ιν τηε αππενδιξ ρεπορτ τηε πα−

ραmετερ εστιmατεσ οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ ατ 9 mοντησ φορ τηε χογνιτιϖε, νον−χογνιτιϖε

ανδ παρενταλ ινϖεστmεντ λατεντ ϖαριαβλεσ ρεσπεχτιϖελψ. Τηε σιγνσ αρε ασ εξπεχτεδ. Ηιγηερ λεϖ−

ελσ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ λεαδ το λοωερ προβαβιλιτιεσ οφ γροσσ ανδ �νε mοτορ φυνχτιον ανδ

χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ δελαψσ. Σιmιλαρλψ, ηιγηερ λεϖελσ οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ δεχρεασε

τηε προβαβιλιτιεσ οφ σηοωινγ λοω ποσιτιϖε mοοδ, διστρεσσ το νοϖελτψ ανδ ιρρεγυλαριτψ. Ιν τερmσ οφ

παρενταλ ινϖεστmεντ, τηε προβαβιλιτιεσ οφ στρονγλψ αγρεεινγ ωιτη τηε ιmπορτανχε οφ στιmυλατινγ,
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ταλκινγ ανδ χυδδλινγ τηε βαβψ ανδ ρεγυλαρ σλεεπινγ ανδ φεεδινγ ηαβιτσ ινχρεασε φορ ηιγηερ λεϖελσ

οφ τηε υνδερλψινγ λατεντ ϖαριαβλε. Τηε λαργεστ λοαδινγ ισ ον τηε ιmπορτανχε οφ ταλκινγ το τηε

βαβψ ανδ τηε λοωεστ ισ ον τηε ιmπορτανχε οφ ρεγυλαρ σλεεπινγ ανδ φεεδινγ τιmεσ.

Χολυmνσ 2 το 4 οφ Ταβλεσ Α4 ανδ Α5 ιν τηε αππενδιξ ρεπορτ τηε εστιmατεδ χοε′χιεντσ οφ

τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ οφ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ϖαριαβλεσ ρεσπεχτιϖελψ

ατ αγεσ 3, 5 ανδ 7. Τηε φαχτορ λοαδινγσ αρε σιγνι�χαντ ανδ ηαϖε τηε εξπεχτεδ σιγνσ. Ιν αδδιτιον,

τηερε αρε α νυmβερ οφ ποιντσ αρουνδ τηε ε¤εχτσ οφ τηε χοϖαριατεσ ωορτη mεντιονινγ. Ιτ ισ φουνδ

τηατ φορ τηε σαmε λεϖελ οφ δεϖελοπmεντ, χηιλδρεν ωηο σπεακ α σεχονδ λανγυαγε ατ ηοmε τενδ το

σχορε λοωερ ιν χογνιτιϖε τεστσ. Τηε ε¤εχτ, ηοωεϖερ, ισ ονλψ σιγνι�χαντ φορ ονε οφ τηε mεασυρεσ

οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ βψ τηε τιmε χηιλδρεν αρε 7 ψεαρσ οφ αγε. Wε αλσο �νδ τηατ mοτηερσ

τενδ το ρεπορτ ηιγηερ λεϖελσ οφ ηψπεραχτιϖιτψ ανδ χονδυχτ προβλεmσ φορ βοψσ ανδ mορε εmοτιοναλ

προβλεmσ φορ γιρλσ (ατ 5 ανδ 7 ψεαρσ) φορ τηε σαmε λεϖελ οφ λατεντ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ.

Wηεν τηε χηιλδρεν αρε 3 ανδ 5 ψεαρσ ολδ, τηε συρϖεψ χονταινσ mανψ mορε υσαβλε mεασυρεσ οφ

παρενταλ ινϖεστmεντ ανδ ωε χονδυχτ αν εξπλορατορψ φαχτορ αναλψσισ το ινϖεστιγατε τηε ποσσιβιλιτψ

τηατ mορε τηαν ονε λατεντ ϖαριαβλε υνδερλιεσ παρενταλ ινϖεστmεντ. Υνλικε mοστ στυδιεσ ωηιχη

mακε τηε ασσυmπτιον οφ ονλψ ονε λατεντ παρενταλ ινϖεστmεντ, ωε �νδ εϖιδενχε οφ τωο σεπαρατε

λατεντ ϖαριαβλεσ υνδερλψινγ παρενταλ ινϖεστmεντ ωιτη χηανγεσ ιν χοmποσιτιον οϖερ τιmε. Ταβλε

Α7 ιν τηε αππενδιξ πρεσεντσ α συmmαρψ οφ τηε ρεσυλτσ. Ιν βοτη ωαϖεσ ωε �νδ τηατ αλλ τηε

στατιστιχσ ανδ ινδιχατορσ ποιντ τοωαρδσ τωο λατεντ φαχτορσ ιν παρενταλ ινϖεστmεντ2.

Ταβλε 2 πρεσεντσ τηε παραmετερ εστιmατεσ DΙ
τ οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ (6) φορ τηε

παρενταλ ινϖεστmεντ λατεντ ϖαριαβλεσ ατ αγεσ 3 ανδ 5 αφτερ σπλιττινγ τηε mεασυρεσ αχχορδινγ το

τηε ρεσυλτσ οφ τηε φαχτορ αναλψσισ. Νοτε τηατ νο αδδιτιοναλ χοϖαριατεσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε παρενταλ

ινϖεστmεντ mεασυρεmεντ εθυατιονσ. Τηε �ρστ φαχτορ ισ α mορε γενεραλ φαχτορ ωηιχη ινχλυδεσ

αχτιϖιτιεσ τηατ παρεντσ ανδ χηιλδρεν χαρρψ ουτ τογετηερ ασ ωελλ ασ Τς ωατχηινγ ανδ βεδτιmε

ρουτινεσ. Τηε σεχονδ φαχτορ ισ mορε φοχυσεδ ον ηελπινγ χηιλδρεν ωιτη πρε−σχηοολ ανδ σχηοολ

ρελατεδ mαττερσ. Ατ τηε αγε οφ 3, τηερε αρε νο χροσσ λοαδινγσ αχροσσ τηε φαχτορσ, τηατ ισ, ονλψ

2Ιν βοτη χασεσ τηερε αρε τωο ειγενϖαλυεσ αβοϖε 1, τηε Ροοτ Μεαν Σθυαρε Ερρορ οφ Αππροξιmατιον ισ σιγνιφ−
ιχαντλψ υνδερ 0.05, βοτη ΧΦΙ ανδ ΤΛΙ αρε αβοϖε τηε υσυαλ ρυλε οφ τηυmβ οφ 0.95 ανδ τηε Στανδαρδισεδ Ροοτ
Μεαν Σθυαρε Ρεσιδυαλ ισ αλσο ατ αν αχχεπταβλε ϖαλυε.
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ονε οφ τηε φαχτορσ αππεαρσ ιν εαχη οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ. Ηοωεϖερ, βψ τηε αγε οφ 5,

τηερε αρε χροσσ λοαδινγσ ιν τωο mεασυρεσ; τηε φρεθυενχψ τηε χηιλδ παιντσ/δραωσ ατ ηοmε ανδ

τηε φρεθυενχψ τηε χηιλδ ισ ηελπεδ ωιτη ρεαδινγ. Νεϖερτηελεσσ, τηε σεχονδ φαχτορ ρεmαινσ χλεαρλψ

ρελατεδ το σχηοολ αχτιϖιτιεσ.

Ταβλε 2: Εστιmατεδ παραmετερσ οφ τηε παρενταλ ινϖεστmεντ mεασυρεmεντ εθυατιονσ.

Αγε οφ χηιλδ − 3 ψεαρσ Αγε οφ χηιλδ − 5 ψεαρσ

Μεασυρε �
(1)
1 �

(2)
1 �

(1)
2 �

(2)
2

Φρεθυενχψ mοτηερ ρεαδσ το τηε χηιλδ 1 1

(−) (−)

Φρεθυενχψ φατηερ ρεαδσ το τηε χηιλδ 0.544∗∗∗ 0.173∗∗∗

(0.052) (0.020)

Φρεθυενχψ χηιλδ τακεν το τηε λιβραρψ 0.392∗∗∗ 0.164∗∗∗

(0.041) (0.022)

Φρεθυενχψ χηιλδ παιντσ/δραωσ ατ ηοmε 1 0.217∗∗∗ 1

(−) (0.025) (−)

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη αλπηαβετ 2.357∗∗∗

(0.198)

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη ρεαδινγ 0.535∗∗∗ 2.165∗∗∗

(0.067) (0.157)

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη ωριτινγ 4.258∗∗∗

(0.301)

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη χουντινγ/mατησ 4.206∗∗∗ 2.882∗∗∗

(0.633) (0.170)

Φρεθυενχψ ρεγυλαρ βεδτιmε 0.409∗∗∗ 0.174∗∗∗

(0.043) (0.023)

Φρεθυενχψ ωατχηινγ Τς −0.175∗∗∗ −0.085∗∗∗

(0.027) (0.014)

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε

Ιτ ισ οφ νοτε τηατ ατ τηε αγε οφ 3 ψεαρσ, τηε τωο λαργεστ χοε′χιεντσ (φαχτορ λοαδινγσ) ιν τηε

mορε γενεραλ φαχτορ αρε ιν τηε εθυατιονσ φορ τηε mεασυρεσ οφ τηε φρεθυενχψ ωιτη ωηιχη τηε

mοτηερ ανδ τηε φατηερ ρεαδ το τηε χηιλδ. Βψ τηε αγε οφ 5, τηε φρεθυενχψ τηε mοτηερ ρεαδσ το

τηε χηιλδ στιλλ ηασ τηε λαργεστ φαχτορ λοαδινγ βυτ τηε χοε′χιεντ ιν τηε mεασυρε οφ τηε φρεθυενχψ

τηε φατηερ ρεαδσ το τηε χηιλδ ισ νοω mυχη σmαλλερ ιν ρελατιϖε τερmσ. Ατ τηισ αγε, τηε φρεθυενχψ α

χηιλδ ισ ηελπεδ ωιτη ρεαδινγ βεχοmεσ τηε σεχονδ λαργεστ. Wηεν λοοκινγ ατ τηε σεχονδ παρενταλ

λατεντ ϖαριαβλε ωε �νδ τηατ τηε λαργεστ φαχτορ λοαδινγ ατ αγε 3 ισ ιν τηε mεασυρε οφ ηελπ ωιτη
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χουντινγ βεινγ οϖερτακεν βψ ηελπ ωιτη ωριτινγ βψ τηε αγε οφ 5 φολλοωινγ τηε παττερνσ οφ λεαρνινγ

οϖερ τιmε.

Λατεντ παρενταλ ινϖεστmεντ εθυατιονσ

Ταβλε 3 δεπιχτσ τηε εστιmατεδ χοε′χιεντσ ΧΙ
τ οφ τηε παρενταλ ινϖεστmεντ εθυατιονσ (2) ατ

αγεσ 3 ανδ 5. Τηε χοε′χιεντσ αρε ιν λινε ωιτη τηοσε οφ τηε ινιτιαλ περιοδ. Μοτηερ�σ ωιτη ΝςΘ

λεϖελ 5 ανδ ηιγηερ τενδ το ηαϖε α ηιγηερ αϖεραγε παρενταλ ινϖεστmεντ ιν τηε χηιλδ. Τηε πρεσενχε

οφ οτηερ σιβλινγσ ανδ τηε αβσενχε οφ α παρτνερ ιν τηε ηουσεηολδ αρε ασσοχιατεδ ωιτη λοωερ

αϖεραγε παρενταλ ινϖεστmεντ. Ηουσεηολδσ ωιτη ηιγη σοχιοεχονοmιχ βαχκγρουνδ ηαϖε ηιγηερ

αϖεραγε παρενταλ ινϖεστmεντ ιν τηε χηιλδ. Ιτ ισ οφ νοτε ηοωεϖερ, τηατ τηε σοχιοεχονοmιχ στατυσ

δυmmψ ϖαριαβλεσ αρε νοτ σιγνι�χαντ ιν τηε φαχτορσ ρελατεδ διρεχτλψ το σχηοολ αχτιϖιτιεσ. Ιν φαχτ,

νονε οφ τηεσε ϖαριαβλεσ αρε σιγνι�χαντ ιν τηε εθυατιον φορ τηε λατεντ παρενταλ ινϖεστmεντ οφ

σχηοολ αχτιϖιτιεσ ατ αγε 3 βυτ βψ τηε αγε οφ 5, τηε τιmε ωηεν χηιλδρεν ηαϖε σταρτεδ τηε �ρστ

χοmπυλσορψ ψεαρ ατ σχηοολ, mοτηερσ εδυχατιον, τηε νυmβερ οφ οτηερ σιβλινγσ ανδ ηαϖινγ ηαδ

α σπεχιαλλψ αρρανγεδ mεετινγ ωιτη τηε τεαχηερσ βεχοmε σιγνι�χαντ. Εϖεν τηουγη τηε παρενταλ

σοχιοεχονοmιχ ϖαριαβλεσ αρε νοτ σιγνι�χαντ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ τηε mεαν παρενταλ ινϖεστmεντ

αππεαρσ το γο δοων ασ ωε mοϖε υπ τηε σοχιοεχονοmιχ γρουπσ. Τηισ χουλδ βε τηε ρεσυλτ οφ τηε

αβιλιτψ οφ παρεντσ οφ ηιγηερ σοχιοεχονοmιχ γρουπσ το χηοοσε βεττερ θυαλιτψ σχηοολσ φορ τηειρ

χηιλδρεν ωηιχη mιγητ ιν τυρν λεαδ τηεm α λοωερ παρενταλ ινϖεστmεντ ανδ αν ινχρεασεδ ρελιανχε

ον τηε σχηοολ φορ αχαδεmιχ αχηιεϖεmεντσ.
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Ταβλε 3: Εστιmατεδ παραmετερσ οφ τηε παρενταλ ινϖεστmεντ εθυατιονσ.
(στανδαρδ ερρορσ ιν βραχκετσ)

Αγε οφ χηιλδ − 3 ψεαρσ Αγε οφ χηιλδ − 5 ψεαρσ

�
(1)
1 �

(2)
1 �

(1)
2 �

(2)
2

Μοτηερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ 0.369∗∗∗ 0.019 0.264∗∗ 0.047∗

(0.097) (0.029) (0.109) (0.027)

Νυmβερ οφ σιβλινγσ −0.057 −0.014 −0.102∗∗ −0.019∗∗

(0.047) (0.015) (0.048) (0.010)

Σινγλε παρεντ ηουσεηολδ −0.074 −0.002 −0.307∗∗∗ −0.013

(0.080) (0.022) (0.085) (0.019)

Παρενταλ σοχιοεχονοmιχ στατυσ

− mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ 0.611∗∗∗ 0.013 0.450∗∗∗ −0.022

(0.066) (0.017) (0.083) (0.017)

− ιντερmεδιατε 0.319∗∗∗ 0.002 0.230∗∗∗ −0.014

(0.062) (0.020) (0.079) (0.018)

− σmαλλ εmπλοψερ/σελφ εmπλοψεδ 0.286∗∗∗ 0.013 0.149 −0.006

(0.074) (0.023) (0.095) (0.020)

− λοωερ συπερϖισορσ/τεχηνιχαλ 0.151∗∗∗ 0.025 0.103 0.027

(0.058) (0.019) (0.089) (0.019)

Σπεχιαλλψ αρρανγεδ mεετινγ 0.025 0.027∗

(0.064) (0.015)

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε

Dψναmιχ λατεντ ϖαριαβλε εθυατιονσ

Ταβλε 4 πρεσεντσ τηε παραmετερ εστιmατεσΑτ, Βτ ανδ Χτ οφ τηε δψναmιχ εθυατιον (1). Τηερε

ισ α σιγνι�χαντ αυτορεγρεσσιϖε ε¤εχτ ιν βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ; ηιγηερ

λεϖελσ οφ χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ φοστερ ηιγηερ λεϖελσ οφ δεϖελοπmεντ ιν φυτυρε

περιοδσ. Τηερε ισ αλσο εϖιδενχε οφ χροσσ εθυατιον δεπενδενχε. Χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ινχρεασεσ

νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε νεξτ περιοδ βυτ τηισ ε¤εχτ ισ ονλψ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ

ωηεν τηε χηιλδ ισ 3 ψεαρσ οφ αγε. Τηε λεϖελ οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ηασ α σιγνι�χαντ ε¤εχτ

ον φυτυρε λεϖελσ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ατ αγε 3, ιτ τυρνσ ινσιγνι�χαντ ατ αγε 5 βυτ βεχοmεσ

σιγνι�χαντ αγαιν ατ τηε αγε οφ 7 (π−ϖαλυε οφ 0.053).

Παρενταλ ινϖεστmεντ ισ αλσο α σιγνι�χαντ δετερmιναντ οφ φυτυρε χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε

δεϖελοπmεντ. Τηε �ρστ ανδ mορε γενεραλ παρενταλ ινϖεστmεντ φαχτορ ισ σιγνι�χαντ τηρουγηουτ.

Τηε σεχονδ παρενταλ ινϖεστmεντ φαχτορ ρελατεδ διρεχτλψ το ηελπινγ χηιλδρεν ωιτη σχηοολ ρελατεδ

χηορεσ ισ φουνδ το βε σιγνι�χαντ φορ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ωηεν χηιλδρεν σταρτ σχηοολ βυτ τηεν
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βψ τηε τιmε χηιλδρεν αρε 7 ιτ λοσεσ ιτσ σιγνι�χανχε. Τηισ mιγητ βε χαπτυρινγ τηε ε¤ορτ παρεντσ

mακε ωηεν χηιλδρεν σταρτ σχηοολ το ενσυρε α γοοδ σταρτ. Ονχε χηιλδρεν αρε σεττλεδ ιντο α σχηοολ

ωηιχη βψ ανδ λαργε ηασ βεεν χηοσεν βψ τηε παρεντσ, τηεψ mιγητ δελεγατε τηε ρολε το τηε σχηοολ.

Τηισ ισ αν ιmπορταντ ισσυε ωορτη οφ φυρτηερ ινϖεστιγατιον ωηιχη ρεθυιρεσ λινκινγ α ριχη σετ οφ

σχηοολ λεϖελ δατα το τηε ΜΧΣ.

Ιτ ισ οφ νοτε τηατ τηε νυmβερ οφ mοντησ ατ σχηοολ ωηεν χηιλδρεν σταρτ χοmπυλσορψ εδυχατιον

ηασ α σιγνι�χαντ ε¤εχτ ον τηε λεϖελ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ.

Ταβλε 4: Παραmετερ εστιmατεσ οφ τηε δεϖελοπmενταλ δψναmιχ εθυατιονσ

Αγε οφ χηιλδ − 3 ψεαρσ Αγε οφ χηιλδ − 5 ψεαρσ Αγε οφ χηιλδ − 7 ψεαρσ

Χοϖαριατεσ �Χ1 �Ν1 �Χ2 �Ν2 �Χ3 �Ν3

�Χτ�1 0.802∗∗∗ 0.142∗∗∗ 0.686∗∗∗ 0.001 0.901∗∗∗ 0.005

(0.168) (0.052) (0.033) (0.005) (0.042) (0.006)

�Ντ�1 5.763∗∗∗ 3.302∗∗∗ 0.043 0.470∗∗∗ 0.101∗ 0.988∗∗∗

(1.977) (1.109) (0.038) (0.019) (0.052) (0.033)

�
(1)
τ�1 0.073∗∗∗ 0.020 0.444∗∗∗ 0.063∗∗∗ 0.136∗∗∗ 0.020∗∗∗

(0.026) (0.013) (0.049) (0.011) (0.025) (0.006)

�
(2)
τ�1 0.595∗∗∗ −0.028 0.049 0.020

(0.103) (0.026) (0.076) (0.023)

Μοντησ ατ σχηοολ 0.030∗∗∗

(0.010)

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε

Ταβλε Α8 ιν τηε αππενδιξ σηοωσ τηε εστιmατεδ χορρελατιον mατριξ οφ τηε λατεντ ϖαριαβλεσ

ιν τηε mοδελ. Τηεσε χορρελατιονσ αmονγστ τηε λατεντ ϖαριαβλεσ αρε δυε το τηε δψναmιχσ ασ

ωελλ ασ τηε χοmmον ιν�υενχεσ οφ τηε χοϖαριατεσ. Τηε χορρελατιονσ βετωεεν τηε ινιτιαλ λεϖελ οφ

χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ ανδ τηε λεϖελσ οφ δεϖελοπmεντ ατ οτηερ τιmε περιοδσ αρε

αλωαψσ ποσιτιϖε ωηιχη ρε�εχτσ τηε ραω χορρελατιονσ ωε σεε ιν τηε δατα ιν ωηιχη χηιλδρεν ωιτη

α ηιγη λεϖελ οφ χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ αρε mορε λικελψ το σηοω ηιγηερ λεϖελσ οφ

χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ ασ τηεψ γροω υπ. Τηεσε χορρελατιονσ ωιτη τηε ινιτιαλ λεϖελσ

τενδ το δεχρεασε σλοωλψ οϖερ τιmε; τηε χορρελατιονσ οφ τηε ινιτιαλ λατεντ χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε)

δεϖελοπmεντ ωιτη τηε λατεντ χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ ατ 3, 5 ανδ 7 ψεαρσ αρε 0.333,

0.261 ανδ 0.231 (0.453, 0.388 ανδ 0.355) ρεσπεχτιϖελψ. Ηοωεϖερ, τηε χορρελατιονσ βετωεεν λατεντ

δεϖελοπmεντ ιν συβσεθυεντ περιοδσ ινχρεασεσ συβσταντιαλλψ; τηε εστιmατεδ χορρελατιον βετωεεν
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χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ βετωεεν 3 ανδ 5 ισ 0.745 (0.804) ανδ ινχρεασεσ το 0.865

(0.960) βετωεεν τηε αγεσ οφ 5 ανδ 7. Τηεσε νυmβερσ γιϖε αν ινδιχατιον οφ τηε χοmπλεξ νατυρε οφ

δεϖελοπmεντ ανδ σηοω τηατ τηε σταρτινγ δεϖελοπmενταλ ποσιτιον ηασ αν ιmπορταντ ιν�υενχε ον

τηε δεϖελοπmενταλ πατη βυτ οτηερ χοντινυινγ ιν�υενχεσ συχη ασ τηε παρεντινγ αχτιϖιτιεσ βεχοmε

ϖερψ ιmπορταντ ιν�υενχεσ ασ τιmε γοεσ βψ. Τηισ ισ ιν λινε ωιτη �νδινγσ ιν τηε λιτερατυρε ανδ

ηασ βεεν τερmεδ δψναmιχ χοmπλεmενταριτψ (σεε φορ εξαmπλε Χυηνα ανδ Ηεχκmαν 2007)

4.2 Φαχτορ σχορεσ

Τηε mοδελ εστιmατεδ ιν τηε λαστ σεχτιον σηοωσ τηατ τηε δεϖελοπmενταλ ποσιτιον οφ α χηιλδ ιν

εαχη περιοδ ισ α φυνχτιον οφ τηε παστ δεϖελοπmενταλ ποσιτιον ανδ ισ συβϕεχτ το ιν�υενχεσ χοmινγ

διρεχτλψ φροm τηε σοχιοεχονοmιχ ενϖιρονmεντ ασ ωελλ ασ παρενταλ ιν�υενχεσ. Ιτ ισ δι′χυλτ το

ιντερπρετ διρεχτλψ τηε mαγνιτυδε οφ τηε χοε′χιεντσ ανδ τηειρ ε¤εχτ ον τηε λεϖελ οφ δεϖελοπmεντ

σινχε τηε λατεντ δεϖελοπmενταλ ϖαριαβλεσ τηατ ωε αρε ιντερεστεδ ιν αρε νοτ οβσερϖεδ. Ηοωεϖερ,

ωε χαν ασσιγν ϖαλυεσ (φαχτορ σχορεσ) το τηεσε λατεντ ϖαριαβλεσ βασεδ ον τηε εστιmατεδ mοδελ

ανδ υσε τηεm ασ α σιmπλε ιλλυστρατιον οφ τηειρ εϖολυτιον. Wε υσε τηε εξπεχτεδ α ποστεριορι

mετηοδ το χαλχυλατε τηε φαχτορ σχορεσ ωιτη 10,000 Μοντε Χαρλο σιmυλατιονσ. Ταβλε 5 σηοωσ

τηε δεϖελοπmενταλ ποσιτιονσ οφ τηρεε χηιλδρεν ιν ουρ σαmπλε βψ χαλχυλατινγ τηε προπορτιον οφ

χηιλδρεν ωιτη αν εστιmατεδ φαχτορ σχορε βελοω τηατ αττριβυτεδ το τηε χηιλδ. Αλλ τηρεε χηιλδρεν

ηαϖε τηε σαmε λεϖελ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε �ρστ συρϖεψ ανδ αρε ατ τηε ϖερψ βοττοm οφ

τηε διστριβυτιον. Ιν τερmσ οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ τηερε αρε αλρεαδψ συβσταντιαλ δι¤ερενχεσ

ιν τηε ποσιτιον οφ τηε χηιλδρεν ιν τηε διστριβυτιον οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ; τηε �ρστ χηιλδ ισ

ατ τηε βοττοm οφ τηε διστριβυτιον, τηε σεχονδ ονε ισ τοωαρδσ τηε τοπ οφ τηε διστριβυτιον ανδ τηε

τηιρδ ονε ισ ιν βετωεεν. Τηε βαχκγρουνδ σοχιοεχονοmιχ χηαραχτεριστιχσ οφ τηεσε χηιλδρεν (Ταβλε

6) ανδ τηε ιmπλιεδ λεϖελσ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ (Ταβλε 5) αρε ϖερψ δι¤ερεντ. Χηιλδ (α) ισ ιν α

λεσσ φαϖουραβλε ποσιτιον τηαν τηε οτηερ τωο χηιλδρεν; βορν ιν α λοωερ σοχιοεχονοmιχ ηουσεηολδ

το α ψουνγερ mοτηερ ωηο αλρεαδψ ηαδ 4 οτηερ χηιλδρεν ανδ ωιλλ ηαϖε ονε mορε βαβψ βεφορε τηε

χηιλδ ισ 3 ψεαρσ ολδ, τηε mοτηερ�σ εδυχατιον ισ βελοω ΝςΘ λεϖελ 5, τηε χηιλδ ωασ νοτ βρεαστφεδ

ασ α βαβψ ανδ βψ τηε τιmε τηε χηιλδ ρεαχηεσ 7 ψεαρσ οφ αγε τηε φατηερ ισ νο λονγερ πρεσεντ ιν
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τηε ηουσεηολδ. Ιν αδδιτιον, τηε ιmπλιεδ λεϖελσ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ αρε αλσο λοωερ, ωιτη λαργε

δι¤ερενχεσ οβσερϖεδ ωηεν χοmπαρεδ το Χηιλδ (β). Βψ τηε τιmε τηε χηιλδρεν αρε 7 ψεαρσ ολδ

τηερε εξιστ λαργε δι¤ερενχεσ ιν τηειρ δεϖελοπmενταλ ποσιτιονσ. Χηιλδ (α) ηασ τηε λοωεστ λεϖελ οφ

βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ουτ οφ τηε τηρεε χηιλδρεν. Α σιζεαβλε γαπ ηασ

οπενεδ βετωεεν Χηιλδ (β) ανδ τηε οτηερ τωο ιν βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ

ανδ φορ τηεσε τηρεε χηιλδρεν ιν παρτιχυλαρ, τηεσε λαργε γαπσ αρε αλρεαδψ πρεσεντ βψ τηε τιmε τηε

χηιλδρεν αρε 3 ψεαρσ ολδ. Τηισ εξαmπλε ηιγηλιγητσ τηε ριχηνεσσ ανδ χοmπλεξιτιεσ ιν τηε δψναmιχσ

οφ τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ανδ παρενταλ ινϖεστmεντ

ανδ οτηερ βαχκγρουνδ χηαραχτεριστιχσ.

Ταβλε 5: Προπορτιον οφ χηιλδρεν ιν τηε συρϖεψ
ωιτη α σmαλλερ φαχτορ σχορε

Χηιλδ (α) Χηιλδ (β) Χηιλδ (χ)

Αγε οφ χηιλδ �Χ0 0.02 0.02 0.02

9 mοντησ �Ν0 0.07 0.88 0.40

�0 0.23 0.29 0.78

Αγε οφ χηιλδ �Χ1 0.02 0.67 0.17

3 ψεαρσ �Ν1 0.04 0.70 0.13

�
(1)
1 0.01 0.64 0.23

�
(2)
1 0.00 0.52 0.13

Αγε οφ χηιλδ �Χ2 0.01 0.74 0.13

5 ψεαρσ �Ν2 0.02 0.82 0.09

�
(1)
2 0.01 0.58 0.08

�
(2)
2 0.31 0.86 0.09

Αγε οφ χηιλδ �Χ3 0.01 0.73 0.18

7 ψεαρσ �Ν3 0.02 0.85 0.09
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Ταβλε 6: Βαχκγρουνδ σοχιοεχονοmιχ χηαραχτεριστιχσ οφ σελεχτεδ χηιλδρεν ιν τηε σαmπλε

Χηιλδ (α) Χηιλδ (β) Χηιλδ (χ)

Βιρτηωειγητ (Κγ) 2.81 3.63 2.89

Γενδερ γιρλ βοψ βοψ

Ετηνιχιτψ ωηιτε ωηιτε ωηιτε

Χηιλδ�σ αγε − 1στ ωαϖε (mοντησ) 9 9 9

Χηιλδ�σ αγε − 4στ ωαϖε (mοντησ) 86 83 84

Βρεατφεεδινγ δυρατιον (mοντησ) 0 0 1

Μοτηερ�σ αγε ατ βιρτη 28 33 42

Μοτηερ�σ εδυχατιον (αλλ ωαϖεσ) ΝςΘ 4 ορ λοωερ ΝςΘ 4 ορ λοωερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ

Σοχιοεχονοmιχ γρουπ αmαλλ εmπλοψερ/σελφ−εmπλοψεδ mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ

Λανγυαγε σποκεν ατ ηοmε ενγλιση ενγλιση ενγλιση

Ηουσεηολδ χοmποσιτιον (1στ ωαϖε) Τωο παρεντσ Τωο παρεντσ Τωο παρεντσ

Ηουσεηολδ χοmποσιτιον (2νδ ωαϖε) Τωο παρεντσ Τωο παρεντσ Τωο παρεντσ

Ηουσεηολδ χοmποσιτιον (3ρδ ωαϖε) Σινγλε παρεντ Τωο παρεντσ Τωο παρεντσ

Νυmβερ οφ σιβλινγσ (1στ ωαϖε) 4 2 0

Νυmβερ οφ σιβλινγσ (2νδ ωαϖε) 5 3 0

Νυmβερ οφ σιβλινγσ (3ρδ ωαϖε) 5 3 0

Σπεχιαλλψ αρρανγεδ mεετινγ

ωιτη τεαχηερσ (3ρδ ωαϖε) Ψεσ Νο Νο
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5 Dισχυσσιον

Ιτ ισ ωιδελψ ρεχογνισεδ τηατ τηε �ρστ φεω ψεαρσ οφ α χηιλδ�σ λιφε αρε χρυχιαλ ιν σηαπινγ τηειρ φυτυρε.

Ρεχεντ ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ τηε λεϖελσ οφ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν�υενχε

mεδιυm τερm αχηιεϖεmεντσ ανδ δεχισιονσ συχη ασ σχηοολινγ ανδ αλσο λονγ τερm ουτχοmεσ συχη ασ

εmπλοψmεντ ανδ ωαγεσ, σmοκινγ ανδ παρτιχιπατιον ιν ιλλεγαλ αχτιϖιτιεσ. Ρεσεαρχη ηασ αλσο σηοων

τηατ γαπσ ιν χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε αβιλιτιεσ φορm ϖερψ εαρλψ ιν λιφε ανδ αρε ηιγηλψ περσιστεντ

οϖερ τιmε. Χηιλδρεν φροm δισαδϖανταγεδ βαχκγρουνδσ ηαϖε ον αϖεραγε λοωερ λεϖελσ οφ χογνιτιϖε

ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ. Φορ τηισ ρεασον τηε δοχυmεντ σεττινγ ουτ τηε Γοϖερνmεντ�σ

πολιχψ φραmεωορκ (DφΕ 2011) πλαχεσ γρεατ εmπηασισ ον τηε δεϖελοπmεντ οφ χηιλδρεν δυρινγ τηε

φουνδατιον ψεαρσ ανδ τηε νυmβερ οφ πολιχιεσ ανδ ιντερϖεντιονσ αιmεδ ατ ρεδυχινγ ινεθυαλιτιεσ

ιν τηε φορmατιϖε ψεαρσ ηασ ρισεν. Ηοωεϖερ, δεσπιτε αλλ τηε ε¤ορτσ, τηε ∀Τωο Ψεαρσ Ον∀ δατα

ρελεασεδ ιν 2012 βψ τηε ΥΧΛ Ινστιτυτε οφ Ηεαλτη Εθυιτψ σηοωεδ τηατ 40% οφ χηιλδρεν ιν τηε ΥΚ

δο νοτ αχηιεϖε α γοοδ λεϖελ οφ δεϖελοπmεντ ατ τηε αγε οφ 5.

Χηιλδρεν�σ δεϖελοπmεντ ισ α χοmπλεξ δψναmιχ προχεσσ ιν�υενχεδ βψ τηε σοχιοεχονοmιχ ενϖι−

ρονmεντ χηιλδρεν γροω υπ ιν, παρεντινγ βεηαϖιουρ ανδ ωηατ ηασ βεεν τερmεδ τηε ηοmε λεαρνινγ

ενϖιρονmεντ. Ιτ ισ νεχεσσαρψ το βεττερ υνδερστανδ τηε χοmπλεξιτψ οφ τηεσε δψναmιχ ρελατιον−

σηιπσ ιφ ωε αρε το δεσιγν ε¤εχτιϖε πολιχψ ιντερϖεντιονσ το ρεδυχε ινεθυαλιτιεσ ιν χογνιτιϖε ανδ

νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ βεφορε λαργε γαπσ φορm.

Τηε πρεσεντ παπερ υσεσ λονγιτυδιναλ δατα φροm τηε Μιλλεννιυm Χοηορτ Στυδψ το εστιmατε

α δψναmιχ φαχτορ mοδελ οφ χηιλδ δεϖελοπmεντ ιν τηε ΥΚ υσινγ τηε φραmεωορκ οφ Χυηνα ανδ

Ηεχκmαν (2008). Τηε δατα χοϖερσ τηε εαρλψ ψεαρσ οφ α χηιλδ�σ λιφε σταρτινγ φροm βιρτη υπ το τηε

αγε οφ 7, τηε περιοδ ωηερε ιντερϖεντιονσ το αλλεϖιατε δισαδϖανταγεσ αρε λικελψ το ηαϖε τηε λαργεστ

ε¤εχτ ανδ ισ τηε �ρστ χοmπρεηενσιϖε στυδψ οφ δεϖελοπmεντ ιν τηεσε εαρλψ ψεαρσ ιν τηε ΥΚ. Ιν

λινε ωιτη σιmιλαρ ρεσεαρχη υσινγ δατα φροm οτηερ χουντριεσ ορ δατα φροm δι¤ερεντ δεϖελοπmενταλ

αγεσ, ωε �νδ σιγνι�χαντ εϖιδενχε οφ α σελφ−προδυχτιϖε ε¤εχτ ιν βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε

δεϖελοπmεντ; ηιγηερ λεϖελσ οφ χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) δεϖελοπmεντ τοδαψ φοστερ ηιγηερ λεϖελσ οφ

χογνιτιϖε (νον−χογνιτιϖε) λεϖελσ ιν τηε φυτυρε. Wε αλσο �νδ εϖιδενχε οφ χροσσ−δεπενδενχε βετωεεν

δι¤ερεντ αβιλιτιεσ. Ιν παρτιχυλαρ, νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ινχρεασεσ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν
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τηε φολλοωινγ περιοδ, ηοωεϖερ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ονλψ αππεαρσ το ιν�υενχε σιγνι�χαντλψ νον−

χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ιν τηε πρε−σχηοολ ψεαρσ. Wε αλσο �νδ τηατ παρενταλ ινϖεστmεντ ισ ανοτηερ

σιγνι�χαντ ιν�υενχε ιν χηιλδρεν�σ δεϖελοπmενταλ τραϕεχτοριεσ σιmιλαρ το οτηερ ρεσεαρχη ιν τηε

αρεα. Ηοωεϖερ, τηε πρεσεντ παπερ δεπαρτσ φροm τηε χυρρεντ λιτερατυρε ιν ονε ιmπορταντ ρεσπεχτ

ασ ωε ινϖεστιγατε τηε ποσσιβιλιτψ οφ mορε τηαν ονε φαχτορ βεηινδ ουρ mεασυρεσ οφ παρενταλ ινπυτ.

Wε �νδ εϖιδενχε οφ τωο δι¤ερεντ φαχτορσ ωηιχη εϖολϖε οϖερ τιmε. Ονε φαχτορ ισ mορε γενεραλ

ανδ χοϖερσ α ρανγε οφ αχτιϖιτιεσ τηατ παρεντσ χαρρψ ουτ ωιτη τηειρ χηιλδρεν ασ ωελλ ασ υσυαλ

ρουτινεσ ανδ πραχτιχεσ. Τηισ φαχτορ ηασ α σιγνι�χαντ ε¤εχτ ιν βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε

δεϖελοπmεντ τηρουγηουτ αλλ τηεσε εαρλψ ψεαρσ οφ δεϖελοπmεντ. Τηε σεχονδ παρενταλ ινϖεστmεντ

φαχτορ ισ ρελατεδ το ηελπινγ χηιλδρεν ωιτη σχηοολ mαττερσ. Τηισ λατεντ παρενταλ ινπυτ α¤εχτσ ονλψ

χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ατ τηε αγε οφ 5, τηε �ρστ ψεαρ οφ χοmπυλσορψ εδυχατιον ιν τηε ΥΚ. Ονε

ποσσιβλε ρεασον φορ τηισ παττερν χουλδ βε τηατ ονχε παρεντσ ηαϖε mαδε α δεχισιον αβουτ τηε

χηοιχε οφ σχηοολ φορ τηειρ χηιλδρεν, τηεψ λεαϖε τηε σχηοολ το πυση χηιλδρεν φορωαρδ ιν αχαδεmιχ

mαττερσ. Τηε οτηερ ποσσιβλε ρεασον ισ τηατ τηε τιmινγ οφ τηισ λατεντ ϖαριαβλε ισ δι¤ερεντ το τηε

�ρστ ωιτη αν αλmοστ σιmυλτανεουσ ε¤εχτ ρατηερ τηαν α λαγγεδ ονε ασ ποστυλατεδ ιν ουρ mοδελ.

Ασ α �ναλ ποιντ ιν τηε παπερ ωε ιλλυστρατε τηε χοmπλεξ δψναmιχσ ανδ ιντεραχτιονσ βετωεεν

τηε δεϖελοπmενταλ ϖαριαβλεσ, τηε παρενταλ ινπυτσ ανδ οτηερ σοχιοεχονοmιχ ϖαριαβλεσ βψ σηοωινγ

τηε ρελατιϖε δεϖελοπmενταλ ποσιτιονσ οφ τηρεε χηιλδρεν ιν τηε σαmπλε οϖερ τιmε. Τηεσε τηρεε

χηιλδρεν ηαδ τηε σαmε λεϖελ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ ατ 9 mοντησ βυτ δι¤ερεντ λεϖελσ οφ νον−

χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ. Βψ τηε αγε οφ 7 α λαργε γαπ ηασ οπενεδ υπ ιν τηε λεϖελ οφ δεϖελοπmεντ

(βοτη χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε) βετωεεν ονε οφ τηε χηιλδρεν ανδ τηε οτηερ τωο. Τηε λαργε γαπ

ισ παρτλψ εξπλαινεδ βψ τηε χηιλδ ηαϖινγ α σιγνι�χαντλψ ηιγηερ λεϖελ οφ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ

ατ 9 mοντησ ανδ τηε mυχη ηιγηερ λεϖελσ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ ατ τηε αγεσ οφ 3 ανδ 5.

Γιϖεν τηε ιmπορτανχε οφ παρενταλ ινϖεστmεντ ιν τηε χηιλδρεν�σ δεϖελοπmενταλ τραϕεχτοριεσ

τηρουγηουτ τηε �ρστ φεω ψεαρσ, ε¤ορτσ σηουλδ χονχεντρατε ον δεσιγνινγ πολιχιεσ το ηελπ παρ−

εντσ ιmπροϖε τηε ηοmε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ. Ηοωεϖερ, τηεσε πολιχιεσ ωιλλ νοτ βε συχχεσσφυλ

ιφ τηεψ ονλψ ηαϖε α τεmποραρψ ε¤εχτ ιν παρενταλ ινϖεστmεντ ασ οτηερ ιν�υενχεσ συχη ασ οτηερ

σοχιοεχονοmιχ χιρχυmστανχεσ mιγητ εϖεντυαλλψ ουτωειγη τηε ε¤εχτ. Πολιχιεσ δεσιγνεδ το ινχρεασε
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παρενταλ ινϖεστmεντ ατ δι¤ερεντ σταγεσ οφ α χηιλδ�σ λιφε χοmπλεmεντεδ βψ πολιχιεσ το ταχκλε τηε

σουρχε οφ ινιτιαλ ινεθυαλιτιεσ ωιλλ ηαϖε α mυχη ηιγηερ λικελιηοοδ οφ ρεδυχινγ τηε γαπσ ιν χογνιτιϖε

ανδ νον−χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ.
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Ταβλε Α1: Υνωειγητεδ σαmπλε δεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ χογνιτιϖε ανδ νον−χογνιτιϖε mεασυρεmεντ ϖαριαβλεσ

Αγε οφ χηιλδ
9 mοντησ 3 ψεαρσ 5 ψεαρσ 7 ψεαρσ

Μεαν Στδ δεϖ ν Μεαν Στδ δεϖ ν Μεαν Στδ δεϖ ν Μεαν Στδ δεϖ ν

Χογνιτιϖε mεασυρεσ

Γροσσ mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) 0.106 0.308 9087
Φινε mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) 0.125 0.329 9054
Χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ δελαψ(1) 0.388 0.487 9077
ΒΣΡ χοmποσιτε στανδαρδ σχορε 53.642 28.336 8313
ΒΑΣ Ναmινγ ςοχαβυλαρψ 53.401 28.162 8693 53.033 28.218 9068
ΒΑΣ Πιχτυρε Σιmιλαριτψ 51.814 28.442 9063
ΒΑΣ Παττερν Χονστρυχτιον 52.948 28.464 9042 52.391 28.432 8963
ΒΑΣ Wορδ Ρεαδινγ 51.909 28.283 8876
Νυmεριχαλ&Αναλψτιχαλ Σκιλλσ 52.199 28.220 8989
Νον−χογνιτιϖε mεασυρεσ

Λοω ποσιτιϖε mοοδ(1) 0.488 0.500 8330
Dιστρεσσ το νοϖελτψ(1) 0.445 0.497 6015
Ιρρεγυλαριτψ(1) 0.431 0.495 8644
Ηψπεραχτιϖιτψ Σχαλε(2) 4.086 1.698 8745 4.004 1.495 8914 4.155 1.495 8910
Εmοτιοναλ Σψmπτοmσ Σχαλε(2) 1.263 1.388 8810 1.285 1.500 8949 1.440 1.690 8913
Χονδυχτ Προβλεmσ Σχαλε(2) 3.307 1.612 8823 2.473 1.063 8955 2.462 1.052 8928
Πεερ Προβλεmσ Σχαλε(2) 4.345 1.325 8757 4.645 1.127 8938 4.682 1.138 8912
(1)Dυmmψ ϖαριαβλε
(2)Ηιγηερ ϖαλυεσ ινδιχατε ωορσε βεηαϖιουραλ προβλεmσ

32



Ταβλε Α2: Υνωειγητεδ σαmπλε δεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ παρενταλ ινϖεστmεντ mεασυρεmεντ ϖαριαβλεσ.

Αγε οφ χηιλδ

9 mοντησ 3 ψεαρσ 5 ψεαρσ

Μεασυρε Μεαν Στδ δεϖ ν Μεαν Στδ δεϖ ν Μεαν Στδ δεϖ ν

Ιmπορτανχε οφ στιmυλατινγ βαβψ(1) 1.386 0.601 8904

Ιmπορτανχε οφ ταλκινγ το βαβψ(1) 1.176 0.427 8906

ιmπορτανχε οφ χυδδλινγ βαβψ(1) 1.172 0.438 8906

Ιmπορτανχε οφ ρεγυλαρ σλεεπινγ/εατινγ φορ βαβψ(1) 1.588 0.742 8904

Φρεθυενχψ mοτηερ ρεαδσ το τηε χηιλδ(2) 3.324 1.002 9089 3.265 0.920 9089

Φρεθυενχψ φατηερ ρεαδσ το τηε χηιλδ(2) 2.091 1.370 7874 2.010 1.312 8303

Φρεθυενχψ χηιλδ τακεν το τηε λιβραρψ(3) 0.495 0.747 9089 0.441 0.652 9089

Φρεθυενχψ χηιλδ παιντσ/δραωσ ατ ηοmε(2) 3.174 0.918 9089 1.990 0.994 9089

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη αλπηαβετ(2) 2.138 1.384 9089

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη ρεαδινγ(2) 3.423 0.850 9089

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη ωριτινγ(2) 2.729 1.173 9088

Φρεθυενχψ χηιλδ ηελπεδ ωιτη χουντινγ/mατησ(2) 3.165 1.045 9089 2.848 1.116 9088

Φρεθυενχψ ρεγυλαρ βεδτιmε(4) 2.151 0.896 9089 2.490 0.778 9089

Φρεθυενχψ ωατχηινγ Τς(5) 1.928 0.649 9089 1.917 0.631 9087
(1) Χοδεδ ασ (1) στρονγλψ αγρεε, (2) αγρεε, (3) νειτηερ αγρεε νορ δισαγρεε, (4) δισαγρεε, (5) στρονγλψ δισαγρεε
(2) Χοδεδ ασ (0) νοτ ατ αλλ, (1) ονχε/τωιχε/λεσσ α mοντη, (2) ονχε/τωιχε α ωεεκ, (3) σεϖεραλ τιmεσ α ωεεκ, (4) εϖερψ δαψ
(3) Χοδεδ ασ (0) νεϖερ/σπεχιαλ οχχασιον, (1) ατ λεαστ ονχε α mοντη, (2) ονχε α ωεεκ ορ mορε
(4) Χοδεδ ασ (0) νεϖερ ορ αλmοστ νεϖερ, (1) σοmετιmεσ, (2) υσυαλλψ, (3) αλωαψσ
(5) Χοδεδ ασ (0) νονε, (1) υπ το ονε ηουρ, (2) βετωεεν 1 ανδ 3 ηουρσ, (3) mορε τηαν 3 ηουρσ
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Ταβλε Α3: Υνωειγητεδ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ σαmπλε χοϖαριατεσ

Μεαν Στδ δεϖ

Βιρτηωειγητ (Κγ) 3.47 0.46
Μαλε 0.50 0.50
Wηιτε 0.88 0.33
Χηιλδ�σ αγε − 1στ ωαϖε (mοντησ) 9.19 0.50
Χηιλδ�σ αγε − 2νδ ωαϖε (mοντησ) 37.54 2.33
Χηιλδ�σ αγε − 3ρδ ωαϖε (mοντησ) 62.64 2.91
Χηιλδ�σ αγε − 4τη ωαϖε (mοντησ) 86.78 2.97
Μοτηερ�σ αγε ατ βιρτη/10 29.23 5.61
Παρενταλ σοχιοεχονοmιχ στατυσ
− mαναγεριαλ/προφεσσιοναλ 0.48 0.5
− ιντερmεδιατε 0.14 0.35
− σmαλλ εmπλοψερ/σελφ εmπλοψεδ 0.07 0.25
− λοωερ συπερϖισορσ/τεχηνιχαλ 0.09 0.29
− σεmι−ρουτινε ανδ ρουτινε (βασελινε)

Μοτηερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ − 1στ ωαϖε 0.36 0.48
Μοτηερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ − 2νδ ωαϖε 0.36 0.48
Μοτηερ ΝςΘ 5 ορ ηιγηερ − 3ρδ ωαϖε 0.39 0.49
Σινγλε παρεντ ηουσεηολδ − 1στ ωαϖε 0.11 0.31
Σινγλε παρεντ ηουσεηολδ − 2νδ ωαϖε 0.13 0.34
Σινγλε παρεντ ηουσεηολδ − 3ρδ ωαϖε 0.15 0.36
Λενγτη οφ βρεαστφεεδινγ (mοντησ) 2.88 3.42
Νυmβερ οφ σιβλινγσ − 1στ ωαϖε 0.92 1.01
Νυmβερ οφ σιβλινγσ − 2νδ ωαϖε 1.20 1.03
Νυmβερ οφ σιβλινγσ − 3ρδ ωαϖε 1.38 1.02
Νυmβερ οφ mοντησ ατ σχηοολ− 3ρδ ωαϖε 6.98 2.97
Σπεχιαλλψ αρρανγεδ mεετινγ ωιτη τεαχηερσ − 3ρδ ωαϖε 0.16 0.36
Ενγλιση ανδ οτηερ λανγυαγε σποκεν ατ ηοmε 0.08 0.28
Νο Ενγλιση σποκεν ατ ηοmε − οτηερ λανγυαγε 0.03 0.16
Χηιλδ α λιττλε τιρεδ δυρινγ τηε ασσεσσmεντ αχχορδινγ το ιντερϖιεωερ 0.21 0.41
Χηιλδ ϖερψ τιρεδ δυρινγ τηε ασσεσσmεντ αχχορδινγ το ιντερϖιεωερ 0.01 0.11
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Ταβλε Α4: Παραmετερ εστιmατεσ οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ φορ τηε χογνιτιϖε λατεντ ϖαριαβλε

Χοϖαριατεσ (λατεντ ϖαριαβλεσ)

Μεασυρε �Χ0 �Χ1 �Χ2 �Χ3

Γροσσ mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) −1

(−)

Φινε mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) −1.029∗∗∗

(0.214)

Χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ δελαψ(1) −0.752∗∗∗

(0.152)

ΒΣΡ χοmποσιτε στανδαρδ σχορε 1.257∗∗∗

(0.047)

ΒΑΣ Ναmινγ ςοχαβυλαρψ 1 1

(−) (−)

ΒΑΣ Πιχτυρε Σιmιλαριτψ 0.782∗∗∗

(0.035 )

ΒΑΣ Παττερν Χονστρυχτιον 0.959∗∗∗ 0.954∗∗∗

(0.044) (0.045)

ΒΑΣ Wορδ Ρεαδινγ 1

(−)

Νυmεριχαλ&Αναλψτιχαλ Σκιλλσ 1.177∗∗∗

(0.045)

Χοϖαριατεσ (οβσερϖεδ ϖαριαβλεσ)

Χηιλδ�σ Ενγλιση Νο α λιττλε ςερψ

αγε Wηιτε ανδ οτηερ Ενγλιση τιρεδ τιρεδ

Γροσσ mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) 5.061∗∗∗

(0.498)

Φινε mοτορ φυνχτιον δελαψ(1) −0.829

(0.514)

Χοmmυνιχατιϖε γεστυρεσ δελαψ(1) −3.364∗∗∗

(0.349)

ΒΣΡ χοmποσιτε στανδαρδ σχορε 0.912∗∗∗ 0.434∗∗∗ −0.601∗∗∗ −1.610∗∗∗

(0.130) (0.140) (0.157) (0.228)

ΒΑΣ Ναmινγ ςοχαβυλαρψ 0.687∗∗∗ 0.736∗∗∗ −1.442∗∗∗ −2.677∗∗∗

(αγε 3) (0.155) (0.125) (0.142) (0.292)

ΒΑΣ Ναmινγ ςοχαβυλαρψ −0.073 0.557∗∗∗ −1.587∗∗∗ −2.336∗∗∗ −0.260∗∗∗ −0.501∗

(αγε 5) (0.210) (0.122) (0.159) (0.260) (0.080) (0.272)

ΒΑΣ Πιχτυρε Σιmιλαριτψ 0.126 0.115 −0.110 −0.469∗∗ −0.314∗∗∗ −0.538∗

(0.250) (0.134) (0.153) (0.235) (0.087) (0.304)

ΒΑΣ Παττερν Χονστρυχτιον −1.534∗∗∗ 0.215 −0.541∗∗∗ −0.613∗∗ −0.595∗∗∗ −1.801∗∗∗

(αγε 5) (0.251) (0.146) (0.166) (0.258) (0.077) (0.356)

ΒΑΣ Παττερν Χονστρυχτιον 0.241 0.800∗∗∗ −0.101 −0.118

(αγε 7) (0.208) (0.146) (0.162) (0.267)

ΒΑΣ Wορδ Ρεαδινγ 0.053 −0.477∗∗∗ 0.192 0.196

(0.216) (0.155) (0.159) (0.246)

Νυmεριχαλ&Αναλψτιχαλ Σκιλλσ 1.821∗∗∗ −0.021 −0.413∗∗ −0.527∗∗

(0.243) (0.151) (0.167) (0.268)
(1)Dυmmψ ϖαριαβλε

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε
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Ταβλε Α5: Παραmετερ εστιmατεσ οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ φορ τηε νον−χογνιτιϖε

λατεντ ϖαριαβλε

Χοϖαριατεσ (λατεντ ϖαριαβλεσ)

Μεασυρε �ΝΧ0 �ΝΧ1 �ΝΧ2 �ΝΧ3

Λοω ποσιτιϖε mοοδ(1) −1

(−)

Dιστρεσσ το νοϖελτψ(1) −2.693∗∗∗

(0.924)

Ιρρεγυλαριτψ(1) −3.103∗∗∗

(0.987)

Ηψπεραχτιϖιτψ Σχαλε(2) −0.959∗∗∗ −1.302∗∗∗ −1.268∗∗∗

(0.040) (0.048) (0.056)

Εmοτιον Σψmπτοmσ Σχαλε(2) −0.943∗∗∗ −1.841∗∗∗ −2.125∗∗∗

(0.035) (0.059) (0.065)

Χονδυχτ Προβλεmσ(2) −1 −1 −1

(−) (−) (−)

Πεερ Προβλεmσ(2) −0.508∗∗∗ −0.910∗∗∗ −0.942∗∗∗

(0.025) (0.037) (0.036)

Χοϖαριατεσ (οβσερϖεδ ϖαριαβλεσ)

Wηιτε Μαλε

Ηψπεραχτιϖιτψ Σχαλε(2) −0.071 0.187∗∗∗

(αγε 3) (0.083) (0.044)

Εmοτιον Σψmπτοmσ Σχαλε(2) −0.178∗∗∗ 0.002

(αγε 3) (0.059) (0.033)

Χονδυχτ Προβλεmσ(2) −0.063 0.089∗∗

(αγε 3) (0.089) (0.038)

Πεερ Προβλεmσ(2) −0.248∗∗∗ 0.002

(αγε 3) (0.052) (0.034)

Ηψπεραχτιϖιτψ Σχαλε(2) −0.189∗∗∗ 0.092∗∗∗

(αγε 5) (0.071) (0.034)

Εmοτιον Σψmπτοmσ Σχαλε(2) −0.187∗∗∗ −0.110∗∗∗

(αγε 5) (0.071) (0.037)

Χονδυχτ Προβλεmσ(2) 0.009 0.076∗∗∗

(αγε 5) (0.860) (0.024)

Πεερ Προβλεmσ(2) −0.131∗∗ 0.037

(αγε 5) (0.054) (0.027)

Ηψπεραχτιϖιτψ Σχαλε(2) −0.158∗∗ 0.200∗∗∗

(αγε 7) (0.070) (0.037)

Εmοτιον Σψmπτοmσ Σχαλε(2) −0.070 −0.147∗∗

(αγε 7) (0.084) (0.040)

Χονδυχτ Προβλεmσ(2) 0.058 0.082∗∗∗

(αγε 7) (0.050) (0.025)

Πεερ Προβλεmσ(2) −0.155∗∗∗ 0.048∗

(αγε 7) (0.048) (0.027)
(1)Dυmmψ ϖαριαβλε
(2)Ηιγηερ ϖαλυεσ ινδιχατε ωορσε βεηαϖιουραλ προβλεmσ

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε 36



Ταβλε Α6: Παραmετερ εστιmατεσ οφ τηε mεασυρεmεντ εθυατιονσ οφ τηε παρενταλ
ινϖεστmεντ λατεντ ϖαριαβλε ατ 9 mοντησ.

Μεασυρε �0

Ιmπορτανχε οφ στιmυλατινγ τηε βαβψ(1) −1

(−)

Ιmπορτανχε οφ ταλκινγ το τηε βαβψ(1) −2.926∗∗∗

(0.424)

Ιmπορτανχε οφ χυδδλινγ τηε βαβψ(1) −1.043∗∗∗

(0.040)

Ιmπορτανχε οφ ρεγυλαρ σλεεπινγ/φεεδινγ τιmεσ(1) −0.422∗∗∗

(0.021)
(1)Χοδεδ ασ δισχρετε ϖαλυεσ ρανγινγ φροm 0 = στρονγλψ αγρεε το 4 = στρονγλψ δισαγρεε

∗∗∗ 1%, ∗∗ 5%, ∗ 10% λεϖελ οφ σιγνι�χανχε

Ταβλε Α7: Συmmαρψ ρεσυλτσ οφ τηε Εξπλορατορψ Φαχτορ Αναλψσισ
φορ παρενταλ ινϖεστmεντ

Χηιλδρεν�σ αγε 3 ψεαρσ

Ειγενϖαλυεσ 2.106 1.484 0.924

ΡΜΣΕΑ [π<0.05] ΧΦΙ ΤΛΙ ΣΡΜΡ

Ονε φαχτορ 0.084[0.000] 0.646 0.504 0.090

Τωο φαχτορσ 0.024[1.000] 0.981 0.960 0.019

Τηρεε φαχτορσ 0.003[1.000] 1.000 1.000 0.005

Χηιλδρεν�σ αγε 5 ψεαρσ

Ειγενϖαλυεσ 2.617 1.266 0.981

ΡΜΣΕΑ [π<0.05] ΧΦΙ ΤΛΙ ΣΡΜΡ

Ονε φαχτορ 0.067[0.000] 0.886 0.847 0.064

Τωο φαχτορσ 0.034[1.000] 0.980 0.961 0.027

Τηρεε φαχτορσ 0.019[1.000] 0.996 0.987 0.014

Νοτε: ΡΜΣΕΑ: Ροοτ Μεαν Σθυαρε Ερρορ οφ Αππροξιmατιον

ΣΡΜΡ: Στανδαρδισεδ Ροοτ Μεαν Σθυαρε Ρεσιδυαλ
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Ταβλε Α8: Χορρελατιον mατριξ οφ λατεντ ϖαριαβλεσ

�Χ0 �Ν0 �0 �Χ1 �Ν1 �
(1)
1 �

(2)
1 �Χ2 �Ν2 �

(1)
2 �

(2)
2 �Χ3 �Ν3

�Χ0 1
�Ν0 0.141 1
�0 0.022 0.065 1
�Χ1 0.333 0.453 0.089 1
�Ν1 0.166 0.493 0.065 0.252 1

�
(1)
1 0.071 0.188 0.043 0.099 0.098 1

�
(2)
1 0.006 0.012 0.004 0.007 0.006 0.016 1
�Χ2 0.261 0.388 0.077 0.745 0.230 0.364 0.133 1
�Ν2 0.142 0.417 0.057 0.216 0.804 0.212 −0.012 0.231 1

�
(1)
2 0.038 0.102 0.023 0.054 0.053 0.078 0.009 0.063 0.053 1

�
(2)
2 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.013 0.004 0.005 0.002 0.010 1
�Χ3 0.231 0.355 0.070 0.647 0.225 0.325 0.114 0.865 0.232 0.180 0.016 1
�Ν3 0.142 0.409 0.057 0.221 0.773 0.212 −0.009 0.239 0.960 0.114 0.017 0.246 1
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