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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Ευχαριστούµε θερµά τις καθηγήτριες µας Μαρκάκη Αναστασία και Κοϊνάκη Στέλλα. Την 

κυρία Μαρκάκη που είχε την αρχική ιδέα για την ενασχόληση µας στον Τοµέα της 

Κοινωνικής Ιατρικής στη ‘’Μελέτη ΡΕΑ’’,  καθώς µας δόθηκε η ευκαιρία εκπόνησης της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας. Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κα Λήδα Χατζή για 

την άδεια, το θέµα της εργασίας µας και την οµάδα της ‘’Μελέτης ΡΕΑ’’ που µας διέθεσαν 

το υλικό και µας βοήθησαν ώστε να συλλέξουµε τις πληροφορίες που χρειαζόµασταν από τα 

δεδοµένα της µελέτης όταν τα παιδιά ήταν 4 ετών. 

Τέλος, ευχαριστούµε θερµά την καθηγήτρια µας Κοϊνάκη Στέλλα που µε υποµονή, προθυµία, 

φιλικότητα και άµεση ανταπόκριση σε κάθε µας προβληµατισµό µας βοήθησε στην πτυχιακή  

εργασία, αφού µας πρόσφερε πολύτιµες συµβουλές για την πορεία και την µέθοδο που πρέπει 

να υπάρχει σε κάθε εργασία µας και στο µέλλον. Ευχαριστούµε πολύ για όλα! 

 

‘’ Ένα µεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και στις οικογένειες που συµµετείχαν και την ευκαιρία 

που µας δόθηκε να γνωριστούµε προσωπικά µαζί τους κατά την διεξάγωγη της Μελέτης 

‘’Ρέα’’, όταν τα παιδιά ήταν 6 έτων ‘’ 
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Περίληψη 
 

Εισαγωγή: Η φυσική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πολύ 

σηµαντική διότι  επηρεάζει  τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η φυσική 

δραστηριότητα ορίζεται ως η οποιαδήποτε σωµατική κίνηση του σώµατος και χωρίζεται 

σε επιµέρους κατηγορίες. Ως έννοια συµπεριλαµβάνει καθηµερινές δραστηριότητες όπως 

τον ύπνο, την καθιστική και τη σωµατική δραστηριότητα. Παράγοντες όπως περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών, ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, καθώς και κάποιες 

συνήθειες των γονέων τους φαίνεται να σχετίζονται µε τα είδη της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τα διάφορα ειδή φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας της Μελέτης “Ρέα”.  

Μεθοδολογία: Για την πραγµατοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιήθηκαν 

δεδοµένα για τη φυσική δραστηριότητα 585 παιδιών, τα οποία συλλέχθηκαν έπειτα από 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την 

κατά πρόσωπο συνέντευξη της µητέρας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της Μελέτης 

“Ρέα”. 

Αποτελέσµατα: Συγκεκριµένα στη παρούσα πτυχιακή φάνηκε ότι τα παιδιά της Μελέτης 

“Ρέα”  κοιµούνται 10.85 ώρες την ηµέρα, ο χρόνος τηλεθέασης/βίντεο ήταν 1.24 ώρες, η 

χαµηλής έντασης άσκηση 2.57 ώρες και η µέτρια προς υψηλή έντασης άσκηση 2.50 ώρες. 

Η διερεύνηση µεταξύ των ειδών της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας και των χαρακτηριστικών των παιδιών και των οικογενειών τους, έδειξαν ότι 

υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τα είδη της φυσικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διάρκεια ύπνου των παιδιών συσχετίστηκε 

µε τον τόπο κατοικίας, τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος και την περίµετρο µέσης των παιδιών, 

αλλά και µε την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. Οι καθιστικές 

δραστηριότητες δηλαδή η διάρκεια παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο συσχετίστηκε µε 

το βάρος των παιδιών, τον χρόνο που αφιερώνουν οι µητέρες στα παιδιά τους, το 

µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων αλλά και η ενασχόληση 

των γονέων µε την τηλεόραση/υπολογιστή. Επιπλέον, η χαµηλής έντασης άσκηση  

(LVPA) των παιδιών συσχετίστηκε µε το κάπνισµα της µητέρας στην εγκυµοσύνη, το 

µορφωτικό επίπεδο αλλά και µε την ενασχόληση των γονέων µε τον 

υπολογιστή/τηλεόραση. Τέλος, η µέτρια προς υψηλή έντασης σωµατική δραστηριότητα 
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(MVPA) συσχετίστηκε µε τον τόπο κατοικίας, το παιχνίδι του παιδιού σε χώρους εκτός 

σπιτιού και µε τον χρόνο που αφιερώνουν οι µητέρες στα παιδιά τους. 

Συµπεράσµατα: Στην παρούσα πτυχιακή αξιοσηµείωτο είναι ότι ο µέσος χρόνος που 

αφιερώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στις διάφορες δραστηριότητες φαίνεται να 

καλύπτει τις συστάσεις που προτείνουν οι οργανισµοί υγείας για αυτήν την ηλικία. 

Επιπλέον φάνηκε ότι ο χρόνος που θα αφιερώσουν τα παιδιά στα είδη της φυσικής 

δραστηριότητας σχετίζεται κυρίως µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, την αστικότητα 

του τόπου κατοικίας, το χρόνος ενασχόλησης των γονέων µε τηλεόραση και υπολογιστή, 

καθώς και µε το χρόνο ενασχόλησης της µητέρας µε το παιδί στην ηλικία των 4 ετών. 

Σηµαντικό είναι επίσης ότι ο χρόνος που θα αφιερωθεί στο κάθε είδος δραστηριότητας 

σχετίζεται µε το χρόνο που αφιερώνεται στις άλλα είδη φυσικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ   ΚΛΕΙ∆ΙΑ : Παιδιά προσχολικής ηλικίας , φυσική δραστηριότητα, μορφωτικό 

επίπεδο , αστικότητα , συνήθειες γονέων  
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Abstract 

Introduction: Physical activity during the preschool years has been reported to have 

lifelong impact on health outcomes. Physical activity is defined as any movement, and is 

categorized into three types; sleep, sedentary activities and exercise. Children’s descriptive 

characteristics, as well as parental characteristics and activities  appear to have a significant 

effect on preschoolers’ types of physical activity.  

Aim: The purpose of this study was to examine the correlations of child characteristics, 

parental characteristics and parental activities with the types of preschoolers physical 

activity ‘’REA’’ Study.   

Methodology: Participants were 585 mother-child pairs from Rhea cohort study. Physical 

activity data for children and their parents was collected via phone interviews from parents. 

All other data was collected from either in-person, either phone interviews in previous 

follow-ups of the study. 

Outcome: Our study findings revealed that mean sleep duration was 10.85h/d, mean 

duration of TV/video watching was 1.24h/d. Moreover, mean duration of LVPA was 

2.57h/d (sedentary behaviour) and of MVPA was 2.50h/d. Our statistical analysis revealed 

significant correlations between characteristics of both child and parental characteristics 

with the types of preschooler physical activity. Children’s sleep duration was associated 

with place of residence, body mass index, and waist circumference. Child sleep duration 

was also associated, with parental age and education level. Children’s time spent on TV 

watching was associated with their weight, the time mother spend with them, parental 

educational level, parental marital status, and parental TV/PC usage. In addition, LVPA 

was associated with maternal smoking during pregnancy, parental educational level and 

amount of hours of parental TV/PC use. Last, MVPA was associated with place of 

residence, outdoor play, and amount of hours that mothers spend with their children. 

Conclusion: The present study revealed that the mean time “Rea’’ Study preschoolers 

spent on any type of physical activity is in accordance with recommendations reported by 

major health organizations. The factors that displayed the highest correlation with the types 

of physical activity were parental education level, place of residence, time parents spent on 

TV/computer, as well as the time that mothers spent with their children. It is also important 

to note that the time children spent on each type of physical activity was associated with 

the time they spent on the other types of physical activity during the day. 

 

 



 

9 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Κεφάλαιο 1. Φυσική δραστηριότητα 

 

1.1. Ορισµός της φυσικής δραστηριότητας 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή του ανθρώπου είναι η φυσική δραστηριότητα. Η φυσική 

δραστηριότητα περιγράφεται ως οποιαδήποτε κίνηση του σώµατος που παράγεται από 

τους σκελετικούς µυς αλλά ακόµα και από την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισµός σε 

κατάσταση ηρεµίας και έχουν ως αποτέλεσµα την ενεργειακή δαπάνη. Η φυσική 

δραστηριότητα περιλαµβάνει έναν συνδυασµό δραστηριοτήτων του ατόµου, που  

διεξάγονται κατά την διάρκεια του 24ώρου. Ο συνδυασµός αυτός περιλαµβάνει ασκήσεις, 

αθλητικές και καθιστικές δραστηριότητες, αλλά και την αναγκαία δραστηριότητα του 

ύπνου
 (1, 2)

. Αν και ο ορισµός της φυσικής δραστηριότητας είναι συγκεκριµένος, ο 

συνδυασµός των δραστηριοτήτων ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο και ανάλογα µε τις 

ασχολίες του ατόµου
(1)

 κατά την διάρκεια της ηµέρας.  

Σηµαντικό ρόλο στα είδη της φυσικής δραστηριότητας, που αποτελούν την 

καθηµερινότητας ενός ατόµου, έχει η ηλικιακή περίοδος που διανύει το άτοµο κατά την 

διάρκεια της ζωής του (παιδική ηλικία, εφηβεία, ενήλικη ζωή). Συγκεκριµένα στην 

παιδική ηλικία, και ειδικά κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, οι δραστηριότητες 

και οι ασχολίες των παιδιών που υπάγονται στον ορισµό της φυσικής δραστηριότητας 

προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες των παιδιών. Έτσι, στη φυσική δραστηριότητα 

παιδιών προσχολικής ηλικίας περιλαµβάνονται ο ύπνος
(1)

, οι εργασίες, οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες
(3, 4)

, η µετακίνηση και η µεταφορά των παιδιών, η δηµιουργική  

απασχόληση, το µη οργανωµένο παιγνίδι και τα αθλήµατα
(4)

.  
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1.2. Η κατηγοριοποίηση της φυσικής δραστηριότητας 

Σε ερευνητικό επίπεδο, προτού επιλεχθεί η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών ή των 

µετρήσεων που περιγράφουν τη φυσική δραστηριότητα, ακολουθείται µία καθορισµένη 

διαδικασία. Αρχικά, πραγµατοποιείται η επιλογή των ερευνητικών εργαλείων που θα 

χρησιµοποιηθούν πχ. ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια, βηµατοµετρητής, κ.α. Στη 

συνέχεια, συλλέγονται οι πληροφορίες, διερευνώνται οι ορισµοί και, τέλος, 

πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση βάσει της ευρύτερης βιβλιογραφίας και του θέµατος 

που έχει επιλεγεί.  

Η κατηγοριοποίηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι για την αξιολόγηση, καθώς δεν πρέπει 

να συγχέει αλλά να διαχωρίζει τις πληροφορίες. Άρα, η ταξινόµηση και η 

κατηγοριοποίηση µιας έννοιας και ενός ορισµού σε µία έρευνα µπορεί να βοηθήσει στην 

εξέλιξη και την αναδιαµόρφωση των δεδοµένων µετέπειτα 
(1)

.  

Στη φυσική δραστηριότητα του ατόµου περιλαµβάνονται πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες συνήθως ταξινοµούνται σε κατηγορίες προκειµένου να γίνει πιο 

εύκολη η µελέτη, αλλά και η περιγραφή της φυσικής δραστηριότητας. 

 Ένας συχνός τρόπος κατηγοριοποίησης γίνεται µε βάσει το χρόνο που διεξάγεται η 

φυσική δραστηριότητα. Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται στον χώρο εργασίας, οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται κατά 

τον ελεύθερο χρόνο σε συγκεκριµένους χώρους 
(1)

 όπως για παράδειγµα γήπεδο 

ποδοσφαίρου
(5)

, πισίνα κολυµβητηρίου
(6)

 κ.α
(1)

. 

Μία άλλη συνήθης κατηγοριοποίηση βασίζεται στην ένταση των δραστηριοτήτων που 

εκτελεί το άτοµο 
(1)

. Ο διαχωρισµός αυτός των δραστηριοτήτων γίνεται βάσει των 

µεταβολικών ισοδύναµων (ΜΕΤ) που είναι δείκτης έντασης µιας δραστηριότητας 
(7)

. Ένα 

ΜΕΤ αντιστοιχεί  σε δραστηριότητες που απαιτούν ενεργειακή δαπάνη ίση µε το επίπεδο 

ενέργειας που χρειάζεται ο οργανισµός κατά την διάρκεια ηρεµίας σε καθιστή θέση
(8-10)

. Ο 

ύπνος βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο έντασης των δραστηριοτήτων και αντιστοιχεί σε 

0.9 MET. Η καθιστικές δραστηριότητες αντιστοιχούν σε εύρος τιµών 1-1.5 MET
(5, 11, 12)

. 

Επιπλέον, υπάρχουν χαµηλής, µέτριας και υψηλής έντασης δραστηριότητες. Συγκεκριµένα 

ως χαµηλής έντασης περιγράφονται οι δραστηριότητες µε MET 1.6-2.9 
(8)

, ως µέτριας 

έντασης οι δραστηριότητες µε MET 3.0-6.0 και ως υψηλής έντασης αυτές µε ΜΕΤ >6.0 

(10)
. 

Παραπάνω αναφέρθηκαν οι δύο συνηθέστεροι τρόποι διαχωρισµού και 

κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων της φυσικής δραστηριότητας. Υπάρχουν αρκετοί 

ακόµα τρόποι διαχωρισµού της φυσική δραστηριότητα, όπου η κάθε κατηγοριοποίηση, 
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πιθανόν, να διαθέτει και υποκατηγορίες. Όλες οι κατηγοριοποιήσεις είναι αποδεκτές 

εφόσον τηρείται και  δεν αλλοιώνετε το άθροισµα της συνολικής θερµιδικής δαπάνης από 

τις διάφορες δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από ένα άτοµο
(1)

. 

 

1.3. Είδη φυσικής δραστηριότητας 

 

• Ύπνος 

Ο ορισµός, αλλά και οι λειτουργίες που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου άρχισαν 

να απασχολούν τους ερευνητές πολλά χρόνια πριν. Ο ύπνος είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι 

στη ζωή του ανθρώπου, καθώς σαν δραστηριότητα καταλαµβάνει περίπου το ένα τρίτο της 

ηµέρας στη ζωή του. Επιπλέον, αποτελεί µία από τις βασικές και καθηµερινές ανάγκες 

ενός ατόµου, αφού είναι απαραίτητος και υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του 

οργανισµού
(13, 14)

. Πολλοί επιστήµονες, επίσης, υποστηρίζουν ότι ο ύπνος είναι µια 

δραστηριότητα και σχετίζεται µε τη λειτουργία του νευρικού συστήµατος 
(13, 15) . 

∆εν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος και ευρέως αποδεκτός ορισµός για τον ύπνο, αλλά 

µία γενικότερη επεξήγηση και περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών και χαρακτηριστικών 

που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έτσι, ο ύπνος αποτελεί µία σύνθετη 

δραστηριότητα µε πολλές λειτουργίες 
(13)

 και πολλά χαρακτηριστικά. Μέχρι και σήµερα, 

υπάρχουν άγνωστες πτυχές των χαρακτηριστικών του ύπνου και ιδιαίτερα του ύπνου των 

παιδιών 
(16)

.  

Πλήθος ερευνών έχουν διεξαχθεί µε σκοπό να αποδώσουν και να περιγράψουν, την 

σύνθετη δραστηριότητα του ύπνου
(13, 16-18) 

Ευρέως και κοινά αποδεκτό  χαρακτηριστικό 

του ύπνου είναι τα κλειστά µάτια και η ηρεµία που διακατέχει το άτοµο όταν κοιµάται 
(13)

. 

Σύµφωνα µε τον National Sleep Foundation, πληθώρα χαρακτηριστικών και λειτουργιών 

παρατηρείται προκειµένου να µελετηθεί η δραστηριότητα του ύπνου. Ένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι τα στάδια του ύπνου (sleep stages). Τα στάδια του ύπνου 

αποτελούνται από τον ενεργό ύπνο (Rapid eye movement, REM) όπου καταγράφεται 

κίνηση των µατιών και τον ήρεµο ύπνο που δεν σηµειώνεται κίνηση των µατιών (Non-

Rapid eye movement, NREM). Ο REM ύπνος αποτελεί το 20-25% του συνολικού χρόνου 

του ύπνου.  Μετά από το τέλος του REM ξεκινά ο NREM που αποτελείται από 4 στάδια. 

Στη συνέχεια, η συνολική διάρκεια ύπνου ανά ηµέρα 
(13, 14, 19)

 ορίζεται ως το σύνολο όλων 

των REM και NREM σταδίων ανά 24ωρο, µε τον λιγότερο δυνατό χρόνο που το άτοµο 

παραµένει ξύπνιο. Ως µη επαρκής ύπνος, περιγράφεται  ο ύπνος µε µειωµένη διάρκεια από 

το σύνηθες ωράριο για την ηλικιακή οµάδα του ατόµου ή µειωµένη διάρκεια ύπνου η 
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οποία δεν έχει αποκατασταθεί 
(20-22)

. Το σύνηθες ωράριο ύπνου (sleep patterns) ενός 

ατόµου είναι οι ώρες που κοιµάται και ξυπνάει καθώς, επίσης, και οι ώρες που το άτοµο 

ξαπλώνει κατά την διάρκεια της ηµέρας
(14, 19)

. Τέλος, συχνά µελετώνται ορισµένες 

διαταραχές του ύπνου, όπως οι αϋπνίες, οι νυχτερινοί τρόµοι, το παραµιλητό κατά τη 

διάρκεια της νύχτας και η υπνοβασία. Οι διαταραχές ύπνου πολύ συχνά συµβάλλουν στη 

µείωση της διάρκειας του ύπνου 
(16)

. 

 

• Καθιστικές δραστηριότητες 

Οι καθιστικές δραστηριότητες καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος στη ζωή και στην 

καθηµερινότητα των ατόµων  και διαφέρουν σαν δραστηριότητες ανά ηλικία. Όπως για 

παράδειγµα δουλειά γραφείου ενός ενήλικα και οι σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών 
(8, 

23)
. Πρόσφατα δεδοµένα αναφέρουν συγκεκριµένα για τα παιδιά της Βόρεια Αµερικής ότι 

ξοδεύουν 40-60% από το χρόνο τους που είναι ξύπνια σε καθιστικές δραστηριότητες
(24)

. 

Oρισµένα παραδείγµατα καθιστικών δραστηριοτήτων
(12)

 είναι η παρακολούθηση 

τηλεόρασης, η χρήση υπολογιστή, το διάβασµα, η ζωγραφική
(25)

 και οι δραστηριότητες 

του ατόµου που πραγµατοποιεί ενώ είναι ξαπλωµένο (πριν επέλθει ο ύπνος)
(14)

 π.χ. 

ανάγνωση βιβλίου
(25)

. Για τα παιδιά, συνήθεις καθιστικές δραστηριότητες είναι η 

παρακολούθηση των µαθηµάτων του σχολείου
(26)

, η απασχόληση µε βιντεοπαιχνίδια 
(3, 26)

 

η µετακίνηση τους µε τα µέσα µεταφοράς
(26)

 αλλά και ο χρόνος που αφιερώνεται στην 

παρακολούθηση ταινιών και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενηµέρωσης (που 

περιλαµβάνουν έκθεση σε οθόνη) 
(27)

.  

Σχετικά µε τις καθιστικές δραστηριότητες παρατηρείται συχνά η χρήση λάθος 

διατύπωσης του όρου, καθώς µε τον όρο αυτό δεν περιγράφεται το σύνολο των 

καθιστικών δραστηριοτήτων, αλλά µία µεµονωµένη καθιστική δραστηριότητα 
(8, 23)

. Έτσι, 

κατ’ επέκταση γίνεται υποεκτίµηση του χρόνου που αφιερώνεται στο σύνολο των 

καθιστικών δραστηριοτήτων.  

Με τον όρο, λοιπόν, καθιστική δραστηριότητα περιγράφεται συχνά η παρακολούθηση 

τηλεόρασης
(8, 28, 29)

 ή ο χρόνος ενασχόλησης µε τον υπολογιστή και τα βιντεοπαιχνίδια
(28)

. 

Εποµένως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα ευρήµατα των µελετών, οι οποίες ασχολούνται 

µε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναφέρονται σε ένα µέρος και όχι στο σύνολο των 

καθιστικών δραστηριοτήτων.  

Ένα ακόµα σηµαντικό κοµµάτι που πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο είναι η 

ένταξη της χαµηλής έντασης άσκησης (LVPA) ως κατηγορία των καθιστικών 

δραστηριοτήτων. Ο συνδυασµός αυτός παρατηρείται πολύ συχνά µε τις δραστηριότητες 
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µικρής έντασης να αποτελούν το 23% των συνολικών δραστηριοτήτων της ηµέρας. Στην 

πραγµατικότητα αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία δραστηριοτήτων, ενώ σαν ενεργειακή 

δαπάνη αποτελεί τη συνέχεια των καθιστικών δραστηριοτήτων (1.6-2.9 MET)
(8)

. 

Περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως  το αργό περπάτηµα
 (8, 30)

, τη µαγειρική, το πλύσιµο 

των πιάτων αλλά ακόµη και τη συγγραφή κειµένων
(8)

. Ειδικότερα για τα µικρά παιδιά 

περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως το ντύσιµο και η ζωγραφική σε όρθια θέση 
(25)

. 

 

• Σωµατική δραστηριότητα 

 

Ο όρος «σωµατική δραστηριότητα» συχνά χρησιµοποιείται αντί του όρου «φυσική 

δραστηριότητα» 
(31)

. Παρόλο που οι δύο αυτοί ορισµοί έχουν κοινά στοιχεία, η σωµατική 

δραστηριότητα, είναι υποκατηγορία της φυσικής δραστηριότητας. Είναι 

προγραµµατισµένη, οργανωµένη, επαναλαµβανόµενη και έχει σαν τελικό στόχο την 

διατήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόµου. Η σωµατική 

δραστηριότητα, λοιπόν, περιλαµβάνει καθηµερινές ασχολίες του ατόµου που 

πραγµατοποιούνται στον εργασιακό χώρο, στο σπίτι κ.α. Οι ασχολίες και οι 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται γίνονται σύµφωνα µε τις δυνατότητες και την 

αντοχή του κάθε ατόµου 
(1)

. 

Η σωµατική δραστηριότητα έχει συγκεκριµένη και αυτόνοµη κατηγοριοποίηση. 

Χωρίζεται σε τρία είδη δραστηριοτήτων/ασκήσεων, βάσει της επίδρασης και των τελικών  

αποτελεσµάτων που αποδίδουν στο σώµα και στον οργανισµό
(32)

. Στις αερόβιες, στις 

αναερόβιες και τέλος στις ασκήσεις ευλυγισίας, διάτασης και συντήρησης. Στις αερόβιες 

δραστηριότητες περιλαµβάνονται ασκήσεις, όπως η ποδηλασία, το περπάτηµα
(33)

, το 

τρέξιµο µεγάλης απόστασης
(32, 34)

, η πεζοπορία, το τένις
(32-34)

, αλλά και ασκήσεις που 

αυξάνουν την καρδιακή παροχή
(33)

 σε µέτρια ένταση
(32, 34)

. Οι αερόβιες ασκήσεις ή 

ασκήσεις βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας χαρακτηρίζονται από τη βελτίωση που 

παρατηρείται στην πρόσληψη οξυγόνου, αλλά και των σηµαντικών οφελών που 

προσφέρουν στον οργανισµό 
(32, 34)

.  

Το δεύτερο είδος ασκήσεων που περιλαµβάνεται στην σωµατική δραστηριότητα είναι οι  

αναερόβιες ασκήσεις, όπως η ανύψωση βαρών και οι ασκήσεις αντίστασης. Βασικά 

χαρακτηριστικά των αναερόβιων ασκήσεων είναι η βραχυπρόθεσµη µυϊκή ενδυνάµωση
(34-

36)
 και η γράµµωση.  

Τέλος, οι ασκήσεις ευλυγισίας, διάτασης 
(34, 37)

 και συντήρησης 
(38) 

βελτιώνουν το εύρος 

των κινήσεων
(34, 37)

. Οι ασκήσεις αυτού του είδους δυναµώνουν το σώµα, αφού 
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συνδυάζουν πολλούς τύπους ασκήσεων και αποτρέπουν τραυµατισµούς αρθρώσεων και 

µυών π.χ. οι πιλάτες 
(36, 38)

. 

Όσον αφορά τις επιµέρους δραστηριότητες της σωµατικής δραστηριότητας, πιο συχνά 

µελετάται το περπάτηµα 
(8) 

µέτριας ή αυξηµένης  έντασης, το οποίο ανήκει στις αερόβιες 

ασκήσεις 
(33)

. Άλλες ασκήσεις µέτριας έντασης µπορεί να είναι γενικές ασκήσεις και 

ασχολίες στο σπίτι που χρειάζονται δύναµη, παιχνίδι µε µουσικά όργανα που απαιτούν 

κίνηση π.χ. ντραµς,  φροντίδα, παιχνίδια
(10)

 και  βόλτα µε τα κατοικίδια 
(30)

. Επιπλέον, σαν 

µέτριας έντασης δραστηριότητες συµπεριλαµβάνονται αθλήµατα όπως το τένις, το 

µπάσκετ 
(10)

, η κολύµβηση 
(6)

, η ιππασία ακόµα και ο χορός όπως το µπαλέτο  κ.α 
(10)

. Πιο 

συγκεκριµένα, ασκήσεις µέτριας έντασης (3-8 MET) που παρατηρούνται συνήθως σε  

παιδιά είναι  δραστηριότητες όπως το τρέξιµο 
(25, 39)

, η ποδηλασία
(6, 10, 39),

 το παιχνίδι µε 

πατίνια, το περπάτηµα για το σχολείο, η κούνια στην παιδική χαρά
(10)

, το παιχνίδι µε 

σχοινάκι
(10, 39)

, το ποδόσφαιρο κ.α.
(25)

. Παραδείγµατα δραστηριοτήτων αυξηµένης έντασης 

(> 8 MET) είναι το τρέξιµο, το καράτε, το  πατινάζ, η αερόβια γυµναστική υψηλής 

απόδοσης, ενώ συγκεκριµένα για τα παιδιά επιπλέον είναι το σκαρφάλωµα στα δέντρα 
(10) 

κ.α. 

 

• Συσχετίσεις µεταξύ των ειδών της φυσικής δραστηριότητας 

 

Τα τρία είδη της φυσικής δραστηριότητας συνδέονται και συσχετίζονται µεταξύ τους. 

Πολλές έρευνες ασχολούνται µε τη σχέση που παρατηρείται µεταξύ του ύπνου, της 

καθιστικής και της σωµατικής δραστηριότητας
(40)

. Ο επαρκής ύπνος 
(41)

, η µείωση της 

καθιστικής
(42)

 και η αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας, αποτελούν κοινή στρατηγική 

για τη δηµόσια υγεία αφού φαίνεται να υπάρχει  «ιδανική σχέση» των τριών ειδών της 

φυσικής δραστηριότητας βάσει του χρόνου που αφιερώνεται στο καθένα κατά τη διάρκεια 

του 24ώρου. Υπάρχει, δηλαδή, ισχυρή σύνδεση και αλληλεξάρτηση των τριών αυτών 

δραστηριοτήτων βάση του χρόνου που διεξάγεται η καθεµία ανάλογα µε τον τρόπο ζωής 

του κάθε ατόµου. Για παράδειγµα, αν αυξηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε MVPA, αυτό 

ταυτόχρονα καθιστά περιορισµό του χρόνου που θα αφιερωθεί στην καθιστική 

δραστηριότητα ή στο LVPA ή στον ύπνο. Η ανακατανοµή του χρόνου της σωµατικής και 

καθιστικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη, κατά την διάρκεια του 24ώρου, ειδικά όταν 

υπάρχει έλλειψη στην διάρκεια του χρόνου που αφιερώνεται στον ύπνο
(40)

. Τέλος, όλα 

αυτά οδηγούν σε περαιτέρω ανάλυση της σηµαντικότητας που φέρουν τα είδη που 

αποτελούν την φυσική δραστηριότητα
(40)

. 
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 Κεφάλαιο 2. Σηµαντικότητα των ειδών της φυσικής δραστηριότητας 

 

Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της δηµόσιας υγείας και 

επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισµό από την γέννηση του, την παιδική ηλικία, την 

ενήλικη ζωή αλλά και µετέπειτα. Υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις που προκαλούν 

προβλήµατα υγείας αλλά και θετικές επιδράσεις που ωφελούν τον οργανισµό . Τα είδη της 

φυσικής δραστηριότητας όταν πραγµατοποιούνται σε σωστά κατανεµηµένο χρόνο 

επιφέρουν θετικές επιδράσεις, ενώ το αντίθετο γεγονός φέρει αρνητικά αποτελέσµατα. 

Ιδιαίτερη προσοχή, λοιπόν, πρέπει να δίδεται στο χρόνο που αφιερώνεται στις διάφορες 

δραστηριότητες που διεξάγονται κατά την διάρκεια της ηµέρας, τόσο από τα παιδιά όσο 

και από τους ενήλικες. Σηµαντική επίτευξη είναι η αλλαγή και βελτίωση των καθηµερινών 

συνηθειών, ώστε να προληφθούν και να αποφευχθούν κίνδυνοι και προβλήµατα υγείας 

στην ενήλικη και µετέπειτα ζωή 
(1, 13, 23, 40, 43, 44)

. Μία γενικευµένη άποψη που υπάρχει, η 

οποία ενισχύει την φράση «παν µέτρον άριστον», όπως πρωτοαναφέρθηκε από τον 

Κλεόβουλο, είναι ότι οι ακραίες συµπεριφορές δεν αποφέρουν οφέλη και αυτό δεν 

αποτελεί  ένα πρότυπο παράδειγµα για έναν υγιή τρόπο ζωής 
(45)

.  

Ο επαρκής σε ποσότητα αλλά και ποιότητα ύπνος ευθύνεται για την σωµατική και την 

ψυχική ευεξία, καθώς επίσης και για την προστασία από ορισµένα νοσήµατα όπως η 

παχυσαρκία 
(46)

, τα καρδιαγγειακά 
(47)

 κ.α. Πιο συγκεκριµένα, έχει φανεί ότι τα παιδιά που 

κοιµούνται λιγότερο είναι περισσότερο επιρρεπής σε τραυµατισµούς και ατυχήµατα
(48)

. 

Έτσι λοιπόν όσον αφορά τον ύπνο των παιδιών πρέπει να δίδεται η απαραίτητη προσοχή 

από τους γονείς για την επάρκεια της διάρκειας του διότι ευθύνεται για την ανάπτυξη και 

ανάπλαση ιστών αλλά και για την απελευθέρωση σηµαντικών ορµονών 
(14)

 όπως η 

αυξητική ορµόνη
(14, 15)

, η οποία προάγει την σωµατική ανάπτυξη. Επιπλέον 

απελευθερώνονται και άλλες ορµόνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την µνήµη, την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου 
(14)

, την υγιή γνωστική και συµπεριφορική  ανάπτυξη
(14, 18, 49)

. 

Οι καθιστικές δραστηριότητες έχουν  θετικές επιδράσεις και οφέλη στην ζωή του ατόµου. 

Υπάρχουν δηλαδή καθιστικές δραστηριότητες και ασχολίες που αναπτύσσουν την 

προσωπικότητα των ατόµων όπως είναι τα παιχνίδια που καλλιεργούν το µυαλό, τα οποία 

είναι απαραίτητα για τα παιδιά, βοηθούν την υγιή πνευµατική ανάπτυξη ιδιαίτερα στα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους π.χ. επιτραπέζια παιγνίδια
(50) 

αλλά και σκάκι. 

Η σωµατική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το είδος ασκήσεων που διεξάγεται όταν 

πραγµατοποιείται µε κατάλληλο τρόπο 
(32)

 και διάρκεια 
(32, 45)

 προσφέρει σηµαντικά οφέλη 
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στον οργανισµό όπως βέλτιστη υγεία και ευεξία 
(32)

. Πιο συγκεκριµένα, η µέτρια έντασης 

άσκηση προσφέρει οφέλη στην υγεία των παιδιών προσχολικής ηλικίας, θωρακίζει τον 

οργανισµό από προβλήµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν τόσο στο άµεσο µέλλον όσο 

και σε µεγαλύτερη ηλικία 
(51)

. Επιπλέον το MVPA βοηθά στην µείωση του βάρους και του 

λίπους
(51, 52)

. Σηµαντική  σχέση  υπάρχει ανάµεσα σε συγκεκριµένους βιοδείκτες και την 

σωµατική δραστηριότητα 
(32, 51, 52)

. Επίσης, παρατηρείται αύξηση των επιπέδων της 

λιποπρωτεΐνης-HDL
(32, 52, 53)

, µείωση των επίπεδων ινσουλίνης
(51-54) 

και τριγλυκεριδίων
(52)

. 

Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση έχει φανεί ότι η σωµατική δραστηριότητα βοηθάει στη 

µείωση της µετρίως αυξηµένης πίεσης των νέων 
(32, 52, 55)

. Πιο συγκεκριµένα φαίνεται ότι 

το MVPA βοηθάει σηµαντικά την υγεία, δηλαδή έχει φανεί ότι 30 λεπτά επιπλέον MVPA 

µε αντικατάσταση από τις καθιστικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της ηµέρας 

βελτιώνουν την υγεία 2-25%. Στην κλινική πράξη, αυτό το γεγονός παρατηρήθηκε από την 

µείωση βιοδεικτών και συγκεκριµένα της ινσουλίνης
(40)

. 

 Η αερόβια άσκηση βοηθάει στην υγεία της καρδιάς, αυξάνει το συνολικό αριθµό των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων και επιτυγχάνει την καλύτερη µεταφορά του οξυγόνου στο σώµα. 

Επίσης, βοηθάει στην βελτίωση της αναπνοής, αφού οι µύες που συµµετέχουν στην 

αναπνοή δυναµώνουν, διευκολύνοντας έτσι τον αέρα που περνά από τους πνεύµονες 
(32)

. 

Επίσης, βελτιώνει την µυϊκή λειτουργία καθώς παρακινεί την ανάπτυξη των τριχοειδών 

αγγείων. Αυτό βοηθάει τον οργανισµό να παρέχει στους µύες περισσότερο οξυγόνο και 

βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος
(32)

. Επιπλέον, φαίνεται ότι η σωµατική 

δραστηριότητα προάγει την οστική υγεία, αφού προσδίδει ελαστικότητα και ευλυγισία 

στις αρθρώσεις αποφεύγοντας τραυµατισµούς
(32)

.  

Γενικότερα όµως, η σωµατική δραστηριότητα  φαίνεται να έχει ευεργετικές επιδράσεις 

στη σκελετική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, στην απόδοση των µαθηµάτων, στη 

µνήµη και στη συνετή συµπεριφορά
(51, 52)

, ενώ βελτιώνει την κατάθλιψη και το άγχος 
(52, 

53) 
. 
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 Κεφάλαιο 3. Προβλήµατα υγείας σχετικά µε τη φυσική 

δραστηριότητα 

 

  Ένα σηµαντικό θέµα δηµόσιας υγείας είναι η εµφάνιση προβληµάτων υγείας ήδη από τα 

πρώτα χρόνια ζωής. Ο κίνδυνος χρόνιων ασθενειών ξεκινά από την παιδική ηλικία και 

αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου
(56)

, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση εµφάνισης 

διαφόρων παραγόντων κινδύνου ανάλογα µε τον τρόπο ζωής που ακολουθείται
(56, 57)

. 

Χρόνιες ασθένειες που απασχολούν τα τελευταία χρόνια τον ερευνητικό τοµέα είναι η 

παχυσαρκία
(53, 58-61)

, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα 
(47, 62, 63)

, η υπέρταση
(63, 64)

, ο διαβήτης(8, 

65, 66), το µεταβολικό σύνδροµο
(3, 51)

, η κακή ψυχική υγεία
(67, 68)

, ο καρκίνος
(69-73) 

κ.α. 

Η συστηµατική σωµατική δραστηριότητα φαίνεται να συµβάλλει στην πρωτογενή και 

δευτερογενή πρόληψη πολλών χρόνιων παθήσεων, καθώς η σωµατική δραστηριότητα 

σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο εµφάνισης σοβαρών ασθενειών όπως για παράδειγµα 
(74)

 

τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο καρκίνος κ.α που πολλές φορές οδηγούν και σε θάνατο
(56)

. 

Αντιθέτως, η αυξηµένη καθιστική δραστηριότητα
(59, 75)

 και η έλλειψη ύπνου 
(18, 76)

 οδηγούν 

σε µακροπρόθεσµες αρνητικές επιδράσεις 
(59, 67, 75, 76)

 όπως είναι η παχυσαρκία, τα 

καρδιαγγειακά κ.α. Η έλλειψη 
(18)

 και οι διαταραχές ύπνου 
(15, 77)

 διαταράσσουν και 

επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισµού 
(18)

. 

 

• Παχυσαρκία 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αναδιαµορφώσει τα προβλήµατα υγείας που 

αντιµετωπίζουν πλέον οι άνθρωποι ανά τον κόσµο. Το πρόβληµα της υποθρεψίας έχει 

αντικατασταθεί µε προβλήµατα που σχετίζονται µε την αυξηµένη συσσώρευση σωµατικού 

λίπους (υπέρβαρο και παχυσαρκία). Έτσι, στις µέρες µας, το 65% του παγκόσµιου 

πληθυσµού κατοικεί σε χώρες όπου το υπερβολικό βάρος είναι πιο συχνά υπεύθυνο για τη 

θνητότητα από ότι ο υποσιτισµός
(53)

.  

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα αυξανόµενο πρόβληµα υγείας σε πολλές χώρες καθώς το 

2005 ο αριθµός των υπέρβαρων παιδιών <5 ετών ήταν περίπου 20 εκατοµµύρια 
(59)

. Ο 

ρυθµός αύξησης των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν µεγαλύτερος το 1992 - 

2002 ενώ φαίνεται ότι έχει επιβραδυνθεί την τελευταία δεκαετία, ιδίως στις ανεπτυγµένες 

χώρες
(58)

. Επίσης, από το 1980 µέχρι το 2013, ο επιπολασµός της παχυσαρκίας έχει 

αυξηθεί κατά 47,1% σε παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών. Σε αυτά τα τριάντα χρόνια, στις 

αναπτυσσόµενες χώρες ο επιπολασµός της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί από 8,1% σε 12,9% 
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για τα αγόρια, και από 8,4% σε 13,4% για τα κορίτσια, αντίστοιχα, ενώ στις ανεπτυγµένες 

χώρες το ποσοστό παχυσαρκίας των αγοριών ήταν 16,9% και έφτασε στο 23,8% και των 

κοριτσιών από 16,2% έφτασε στο 22,6% 
(58)

.   

 

Παχυσαρκία και ύπνος 

    Η διάρκεια ύπνου, και πιο συγκεκριµένα ο ανεπαρκής ύπνος, σχετίζεται µε αυξηµένο 

κίνδυνο εµφάνισης παχυσαρκίας και συνδέεται µε αύξηση του βάρους 
(46, 60, 61)

. Η σχέση 

αυτή προκύπτει λόγω της αύξησης της δραστηριότητας του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος, αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης
(61, 78, 79)

και γκρελίνης, ενώ επίσης 

παρατηρείται µείωση στα επίπεδα λεπτίνης 
(79)

, αυξητικής ορµόνης αλλά και στη 

διαταραχή της ανοχής της γλυκόζης
(61, 78, 79)

. Έτσι, τα παιδιά που κοιµούνται λιγότερο από 

10.5 ώρες έχουν 58% υψηλότερο κίνδυνο 
(80)

 υπέρβαρου ή παχυσαρκίας
(48, 81, 82)

, ενώ 

παιδιά που κοιµούνται λιγότερο από 9 ώρες ηµερησίως
(80) (46) 

εµφανίζουν αυξηµένα 

ποσοστά λίπους
 (46)

 και φαίνεται ότι έχουν 92% µεγαλύτερο κίνδυνο παχυσαρκίας 
(80)

. 

Παιδιά που κοιµούνται 11 ώρες, έχουν 17.1 % λιγότερη πιθανότητα να χαρακτηριστούν ως 

υπέρβαρα
(46)

. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η πρόσληψη βάρους των αγοριών συνδέεται 

περισσότερο µε ανεπαρκή ύπνο, διότι τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή σε στρεσογόνους 

παράγοντες από ότι τα κορίτσια 
(83)

. Τέλος, σε µελέτη παρέµβασης διαπιστώθηκε ότι αν 

αυξηθεί ο µέσος χρόνος ύπνου των παιδιών κατά µια ώρα, ο ∆ΜΣ µειώνεται κατά 0.75 

kg/m2
(46)

. Συγκεκριµένα φαίνεται ότι ο κίνδυνος εµφάνισης παχυσαρκίας µειώνεται 

περίπου 9% για κάθε ώρα ύπνου που αυξάνεται 
(80)

, επιπλέον σε ηλικίες 3-5 ετών έχει 

διαπιστωθεί µείωση του δείκτη µάζας σώµατος µε κάθε επιπλέον ώρα ύπνου
(84)

.   

 

 

 

Παχυσαρκία και καθιστικές δραστηριότητες 

Ένας επιπλέον παράγοντας που συνδέεται µε την παχυσαρκία είναι οι καθιστικές 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα, η παρακολούθηση τηλεόρασης >2 ώρες την ηµέρα 

σχετίζεται µε διπλάσια πιθανότητα για αυξηµένο σωµατικό βάρους σε παιδιά προσχολικής 

(59, 85) 
και σχολικής ηλικίας 

(86)
. Επιπλέον, βιοδείκτες όπως η ινσουλίνη, η γλυκόζη κ.α

 

έχουν συσχετιστεί µε την καθιστική δραστηριότητα, ειδικότερα µε δραστηριότητες που 

διεξάγονται µπροστά σε οθόνη και µε την αύξηση βάρους. Η παρατήρηση αυτή 

παρατηρείται λόγω της αυξηµένης πρόσληψης τροφής των παιδιών µπροστά στην 

οθόνη
(24)

.  
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Παχυσαρκία και σωµατική δραστηριότητα 

Στην πρώιµη παιδική ηλικία η κακή διατροφή και η έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας 

είναι παράγοντες που οδηγούν σε εµφάνιση παχυσαρκίας στην µετέπειτα ζωή
(53)

. Σύµφωνα 

µε µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, επιβεβαιώνεται η ισχυρή προστατευτική δράση 

της σωµατικής δραστηριότητας ενάντια της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και στη 

διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων λίπους. Ειδικότερα,  παιδιά ηλικίας περίπου 7-11 ετών 

ήταν σηµαντικά λιγότερο δραστήρια, είχαν υψηλότερα ποσοστά σωµατικού λίπους
(87)

 ενώ 

παιδιά 11 ετών που  ήταν περισσότερο δραστήρια, είχαν χαµηλότερο ∆ΜΣ και µειωµένο 

υποδόριο λίπος
(88, 89)

. 

 

 

 

• Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

 

Τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και ιδίως η στεφανιαία νόσος είναι µία από τις κυριότερες 

αιτίες θανάτου. Η εναπόθεση λίπους στα αγγεία και οι αθηρωµατικές διαδικασίες ξεκινούν 

από την παιδική ηλικία χωρίς την εκδήλωση συµπτωµάτων. Έτσι στην ενήλικη ζωή είναι 

πιθανόν να εµφανιστούν προβλήµατα υγείας, όπως το έµφραγµα του µυοκαρδίου και το 

εγκεφαλικό επεισόδιο 
(62)

. Οι παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου φαίνεται να 

επιταχύνουν την αθηρωσκληρωτική διαδικασία στους ενήλικες, ενώ συνδέονται και  µε 

αθηρωσκληρωτικές αλλαγές στα παιδιά 
(63)

.  

 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα και ύπνος 

 Ο ύπνος είναι σηµαντικός για την καρδιαγγειακή λειτουργία τόσο σε φυσιολογικές 

καταστάσεις όσο και σε καταστάσεις ασθενειών
(90)

. Οι ώρες και τα χαρακτηριστικά του 

ύπνου έχουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και ειδικά 

στους νέους
(47)

. Ο µη επαρκής ύπνος συµβάλλει στην εµφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων 

και επεισοδίων
(47, 90)

. Επίσης, ο ύπνος φαίνεται να επηρεάζει καρδιοµεταβολικούς 

παράγοντες κινδύνου
(91, 92)

 όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, γλυκόζη αίµατος και 

χοληστερόλη
(93, 94)

. ∆ιαταραχές στον κιρκαδιανό ρυθµό του ύπνου αποτελούν αιτία τόσο 

για διαταραχές ύπνου, όσο και για αλλαγές σε δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου 
(47)

. Οι 

διαταραχές ύπνου φέρουν επιπτώσεις στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα 
(90) 

π.χ. η εναλλαγή 

του συµπαθητικού τόνου επηρεάζει την ανταλλαγή των αερίων, η οποία επιφέρει 

µεταβολές στη κίνηση των αγγείων και έτσι µπορεί να προκληθούν σηµαντικά 
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καρδιαγγειακά προβλήµατα
(95)

. Επιπλέον, οι διαταραχές ύπνου έχουν σηµαντικές 

επιδράσεις στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, στη καρδιακή λειτουργία, την ενδοθηλιακή 

λειτουργία των ατόµων κ.α 
(90)

. Μια ακόµα συχνή διαταραχή που παρατηρείται στα παιδιά 

είναι η υπνική άπνοια, χαρακτηρίζεται από διαλείπουσα µερική ή πλήρη απόφραξη του 

άνω αεραγωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου, και επιδρά αρνητικά στο καρδιαγγειακό 

σύστηµα
(96)

. Η διάγνωση, η θεραπεία και η αντιµετώπιση των διαταραχών του ύπνου 

έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην βελτίωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας του 

πληθυσµού
(63, 90)

. 

 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα και καθιστικές δραστηριότητες  

Η καθιστική δραστηριότητα φαίνεται να επηρεάζει το καρδιαγγειακό σύστηµα. Όσον 

αφορά τις καθιστικές δραστηριότητες, φαίνεται να µεταβάλλουν την απόκριση της 

µυοκίνης στους σκελετικούς µυς. Αυτή η µεταβολή προκαλεί ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

του καρδιαγγειακού συστήµατος µε την αύξηση των προφλεγµονωδών αδιποκινών. Κατά 

συνέπεια, η αύξηση αυτή αποτελεί έναρξη παθολογικών διεργασιών της αθηροσκλήρωσης 

(97)
.  Η καθιστική ζωή, και ειδικότερα ο χρόνος που δαπανάτε µπροστά σε οποιαδήποτε 

οθόνη έχει συνδεθεί µε καρδιοµεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και αυτό µπορεί να 

δικαιολογηθεί από την αυξηµένη κατανάλωση τροφής 
(24)

.  

 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα και σωµατική δραστηριότητα 

Η αυξηµένη σωµατική δραστηριότητα έχει συνδεθεί µε αυξηµένο προσδόκιµο ζωής και 

µειωµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσηµάτων
(63)

. Η άσκηση επιδρά στα αυξηµένα 

επίπεδα της χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL-C), στα χαµηλά επίπεδα της  

υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL-C) και  στα αυξηµένα επίπεδα της αρτηριακής 

πίεσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αυξηµένη άσκηση
(98) 

και συγκεκριµένα η µέτριας προς 

υψηλή έντασης σωµατική δραστηριότητα (MVPA)
(66, 99, 100)

, µπορεί να επηρεάσει θετικά 

το λιπιδαιµικό προφίλ κυρίως σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο 

στεφανιαίας νόσου
(47, 66)

. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αύξηση του MVPA σχετίζεται µε 

καλύτερες τιµές καρδιοµεταβολικών παραγόντων κινδύνου, ανεξάρτητα από τον χρόνο 

που δαπανάτε σε καθιστικές δραστηριότητες
(94)

. Η παρότρυνση για σωµατικής 

δραστηριότητα από τη παιδική ηλικία µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών 

νόσων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται στην ενήλικη ζωή η εµφάνιση της αποφρακτικής 

αγγειακής νόσου 
(62)

. 
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• Υπέρταση 

 

Η αυξηµένη αρτηριακή πίεση έχει συνδεθεί µε αρκετά και σοβαρά προβλήµατα υγείας 

(63)
, όπως την στεφανιαία νόσο  

(101, 102)
, τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή και την 

νεφρική ανεπάρκεια
(63)

. Πιο συγκεκριµένα, υπέρταση για ένα παιδί ορίζεται όταν η 

συστολική ή/και η διαστολική πίεση είναι  ≥95 εκ. θέση, ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο 

και το ύψος του
(63, 64)

. Τα όρια της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά έχουν χαµηλότερες τιµές 

όµως υπάρχει προσαρµογή των τιµών αυτών ανάλογα µε την ηλικία 
(63)

. Επιδηµιολογικά 

στοιχεία δείχνουν ότι η ιδιοπαθής υπέρταση αλλά και πρόδροµοι κίνδυνοι της 

καρδιαγγειακής νόσου ξεκινούν από την παιδική ηλικία
(74)

. Σηµειώνεται επίσης, ότι  τα 

αυξηµένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης στην παιδική ηλικία µπορούν να προβλέψουν µε 

ακρίβεια την εµφάνιση υπέρτασης στην εφηβεία
(63, 103-105)

. Ο επιπολασµός της υπέρτασης 

φαίνεται να βρίσκεται στο 3,6% ενώ ο επιπολασµός του σταδίου της προ υπέρτασης στο 

3,4% σε παιδιά και εφήβους µεταξύ ηλικίας 3 και 18 ετών 
(64)

. Έτσι λοιπόν το κοµµάτι της 

υπέρτασης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην υγεία των παιδιών και ξεχωριστό θέµα 

διερεύνησης, αφού έχει κάνει την εµφάνιση της σε µικρές πλέον ηλικίες 
(106)

. Οι γονείς και 

τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα σχετικά µε τους τρόπους πρόληψης και 

θεραπείας της υπέρτασης
(63)

. Για την πρόληψη της αυξηµένης αρτηριακής πίεσης 

σηµαντική είναι η ενθάρρυνση της αύξησης της σωµατικής δραστηριότητας, ενώ η 

αποθάρρυνση των παιδιών από τις καθιστικές δραστηριότητες κρίνεται απαραίτητη
(107)

. 

 

Υπέρταση και ύπνος 

 Στοιχεία σε σχέση µε τον ύπνο και την αρτηριακή πίεση, αναφέρουν ότι ο µη επαρκής 

ύπνος των παιδιών έχει συνδεθεί µε αύξηση της συστολικής
(19, 108)

 και της διαστολικής 

πίεσης 
(109)

  ενώ, ο κακής ποιότητας ύπνος έχει συνδεθεί µε υπέρταση
(110)

. Σχετικά µε την 

κακή ποιότητα ύπνου φάνηκε ότι σε παχύσαρκους έφηβους υπάρχουν αυξηµένα επίπεδα 

αρτηριακής πίεσης και κυρίως τις πρωινές ώρες
(111)

. Η διαταραχή ύπνου όπως η υπνική 

άπνοια που παρατηρείται συχνά στα παιδιά, συνδέεται µε σηµαντικά υψηλές τιµές 

αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση µε παιδιά που ροχαλίζουν κατά την διάρκεια του 

ύπνου
(112, 113)

. 
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Υπέρταση, σωµατική δραστηριότητα και καθιστικές δραστηριότητες 

 Ειδικότερα, έρευνα που ασχολείται µε παιδιά ηλικίας 2-9 ετών από 8 διαφορετικές χώρες 

της Ευρώπης, διερεύνησε τη σχέση της άσκησης και των καθιστικών δραστηριοτήτων µε 

την αρτηριακή πίεση. Παιδιά που είχαν σωµατική δραστηριότητα <60 λεπτά ή είχαν 

αυξηµένη καθιστική δραστηριότητα >2 ώρες τη µέρα, παρουσίασαν αυξηµένο κίνδυνο για 

εµφάνιση υψηλής αρτηριακής πίεσης
(107)

. Παιδιά µε µειωµένη σωµατική δραστηριότητα 

παρουσιάζουν χαµηλή αγγειοδιασταλτική ικανότητα ενδοθηλίου
(97)

. Η αγγειοδιασταλτική 

ικανότητα που προκαλείται από την σωµατική δραστηριότητα, δηλαδή η απελευθέρωση  

αγγειοσταλτικών παραγόντων
(55)

 νιτρικού οξέος και παράγοντα υπερπόλωσης 

(Endothelium-derived hyperpolarizing factor-EDHF)
(114)

, βοηθά στην µείωση της 

αρτηριακής πίεσης
(55)

. Επιπλέον, οι καθιστικές δραστηριότητες προωθούν την έναρξη 

παθολογικών διεργασιών αθηροσκλήρωσης, όπου σταδιακά αυτό µπορεί να οδηγήσει  σε 

υπέρταση 
(97)

 . 

 

 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί µεταβολική ασθένεια και είναι πιο διαδεδοµένη στις 

ανεπτυγµένες από ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ο διαβήτης τύπου ΙΙ 

χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην ινσουλίνη και περιγράφει την µειωµένη ικανότητα 

της γλυκόζης να διατηρεί την οµοιόσταση της, ενώ  σαν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά 

είναι η υπερινσουλιναιµία και η υπεργλυκαιµία 
(115)

. Ειδικότερα, τα παιδιά που δεν 

παρουσιάζουν συµπτώµατα διαβήτη µπορεί να εµφανίσουν άλλα χαρακτηριστικά 

συνδρόµου αντίστασης στην ινσουλίνη (παχυσαρκία, υπέρταση, και υψηλή χοληστερόλη) 

(63)
. 

 

Σακχαρώδης διαβήτης και ύπνος 

Η µείωση της διάρκειας του ύπνου είναι ένα σύνηθες φαινόµενο σε ενήλικες και σε 

παιδιά και έχει συνδεθεί µε αύξηση του επιπολασµού του διαβήτη. Ευρήµατα ερευνών 

υποδηλώνουν τη σύνδεση του µη επαρκή ύπνου και της αυξηµένης αντίστασης στην 

ινσουλίνη σε παχύσαρκα παιδιά
(65)

. Η σχέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η έλλειψη 

ύπνου οδηγεί σε αυξηµένη έκκριση κορτιζόλης και αυξητικής ορµόνης, οι οποίες  οδηγούν 

σε αντίσταση ινσουλίνης 
(116)

. Επιπλέον για την έλλειψη ύπνου, φαίνεται ότι το αυτόνοµο 

νευρικό σύστηµα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση  του συµπαθητικού τόνου, ο οποίος 
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περιορίζει την λειτουργία των β-κυττάρων του παγκρέατος και την έκκριση της ινσουλίνης 

(76)
. 

 

Σακχαρώδης διαβήτης και καθιστικές δραστηριότητες 

Η καθιστική ζωή, η κατανάλωση επεξεργασµένων υδατανθράκων και κορεσµένων 

λιπαρών αποτελεί σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες καθηµερινή συνήθεια και έχει συνδεθεί 

µε τον σακχαρώδη διαβήτη 
(115)

. Πολλές από τις καθιστικές δραστηριότητες, αλλά και από 

άλλες δραστηριότητες χαµηλής έντασης, έχουν αντίκτυπο στην υγεία. Πιο συχνά 

αναφέρεται ότι η καθιστικές δραστηριότητες συνδέονται µε αύξηση του κινδύνου 

εµφάνισης διαβήτη σε αντίθεση µε το LVPA
(8)

. Αναµφίβολα τις τελευταίες δεκαετίες, ο 

χρόνος που δαπανάτε σε LVPA έχει µειωθεί και έχει αντικατασταθεί µε αύξηση του 

χρόνου καθιστικών δραστηριοτήτων. Η µετατόπιση αυτή, συµβάλλει στα αυξηµένα 

ποσοστά πιθανότητας εµφάνισης διαβήτη τύπου 2 
(42)

. Στα παιδιά και ιδίως στα κορίτσια 

προτείνεται µείωση της καθιστικής δραστηριότητας και πιο συγκεκριµένα αναφορά γίνεται 

για την παρακολούθηση τηλεόρασης, αφού η µείωση της δρα ευεργετικά στην ευαισθησία 

ινσουλίνης 
(54)

. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση 2 ώρες ανά ηµέρα της παρακολούθησης 

τηλεόρασης και της παραµονής σε καθιστή θέση, σχετίζεται µε αύξηση του κινδύνου 

εµφάνισης διαβήτη κατά 14% και 7% αντίστοιχα 
(8)

. Αντιθέτως, όσον αφορά 

δραστηριότητες, όπως το να µένεις όρθιος χωρίς κίνηση και το απλό βάδισµα στο σπίτι, 2 

ώρες ανά ηµέρα, συσχετίζονται µε µείωση κινδύνου εµφάνισης διαβήτη  κατά 12% 
(8)

. 

Προτείνεται λοιπόν, αντικατάσταση του χρόνου των καθιστικών δραστηριοτήτων από  

LVPA, καθώς η αντικατάσταση αυτή φάνηκε επωφελής στα επίπεδα τριγλυκεριδίων και 

ινσουλίνης
(40)

. 

 

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και σωµατική δραστηριότητα 

Η άσκηση 90 λεπτών καθηµερινά συµβάλλει στην πρόληψη της αντίστασης της 

ινσουλίνης στα παιδιά 
(66)

. Προτείνεται λοιπόν, ανακατανοµή 30 λεπτών/ανά ηµέρα της 

καθιστικής συµπεριφοράς σε MVPA, αφού συσχετίστηκε µε ωφέλιµη µείωση των 

επιπέδων ινσουλίνης κατά 14,5%
(40)

  . 
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• Μεταβολικό σύνδροµο 

 

Το µεταβολικό σύνδροµο (metabolic syndrome, MS) φαίνεται να απασχολεί τον 

ερευνητικό τοµέα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά ενήλικες και παιδιά 
(51)

. Υπάρχει ένα 

περίπλοκο σύστηµα µηχανισµών του οργανισµού, οι οποίοι περιλαµβάνουν προγενετικούς 

και µεταγενετικούς παράγοντες κινδύνου που συµβάλλουν στην εµφάνιση του 

µεταβολικού συνδρόµου
(30)

. 

Το MS αποτελεί ένα συνδυασµό παραγόντων κινδύνου. Ένας συνδυασµός αυτών των 

παραγόντων βασίζεται στην κοιλιακή παχυσαρκία µε περίµετρο µέσης >90
ο
 εκατοστιαίας 

θέσης, τριγλυκερίδια ≥ 110mg/dL, αρτηριακή πίεση >90 εκ. θέση ανάλογα το φύλο, την 

ηλικία και το ύψος, γλυκόζη νηστείας ≥ 110mg/dl και µειωµένα επίπεδα HDL 

χοληστερόλης ≤ από 40mg/dL
(117)

. Ο δείκτης µάζας σώµατος δεν χρησιµοποιείται ως 

διαγνωστικό κριτήριο για το MS, αφού αποτελεί λιγότερο ευαίσθητο δείκτη για την 

κατανοµή λίπους στα παιδιά 
(118)

. Το βάρος φαίνεται να αποτελεί τον πιο σηµαντικό 

παράγοντα κινδύνου για MS, όσον αφορά υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Τα ποσοστά 

επιπολασµού του  MS είναι 12 % και 39% αντίστοιχα στις δυο κατηγορίες. Η επικράτηση 

του µεταβολικού συνδρόµου σε παιδιά που δεν είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα είναι 0 - 

1%.  

 

Μεταβολικό σύνδροµο και ύπνος 

Για τα βρέφη µε φυσιολογικό βάρος γέννησης έχει φανεί ότι κοιµούνται περισσότερο από 

ότι  βρέφη µε χαµηλό βάρος γέννησης, τα οποία κοιµούνται λιγότερο και διατρέχουν 

αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση µεταβολικού συνδρόµου
(119)

. Το µεταβολικό σύνδροµο 

επίσης συνδέεται µε διαταραχές ύπνου όπως για παράδειγµα η  υπνική άπνοια 
(120)

 . 

 

Μεταβολικό σύνδροµο και καθιστικές δραστηριότητες  

Επιπρόσθετα, σύνδεση  µεταξύ των καθιστικών δραστηριοτήτων φαίνεται να υπάρχει µε 

το µεταβολικό σύνδροµο παιδιών ηλικίας  5-17 ετών
(3)

. Συνίσταται λοιπόν, η αποφυγή 

καθιστικών δραστηριοτήτων όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης και τα παιχνίδια στον 

υπολογιστή 
(120)

 . 
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Μεταβολικό σύνδροµο και σωµατική δραστηριότητα 

Η επίδραση της άσκησης βοηθά στην αλλαγή δεικτών του µεταβολικού συνδρόµου, είναι 

σηµαντική και κυρίως φαίνεται να επιδρά στην ινσουλίνη νηστείας και στην αντίσταση 

της ινσουλίνης
(121-128)

. Η άσκηση, λοιπόν, στα παιδιά µε µεταβολικό σύνδροµο βοηθά στην 

επίτευξη επιθυµητού βάρους
(30, 129)

, στην µείωση της αρτηριακής πίεσης και της 

υπερλιπιδαιµίας, χωρίς κάποια άλλη θεραπευτική παρέµβαση. Επίσης, επιδρά στη µείωση 

της αντίστασης της ινσουλίνης και προλαµβάνει την λιπώδη κίρρωση του ήπατος στα 

παχύσαρκα παιδιά 
(30)

. 

 

 

 

• Ψυχική υγεία και προβλήµατα συµπεριφοράς 

 

O εγκέφαλος αποτελεί το πιο πολύπλοκο όργανο στο ανθρώπινο σώµα. Έτσι, η 

παθοφυσιολογία της ψυχικής υγείας αποτελεί την λιγότερο κατανοητή εξελικτική 

διαδικασία ασθένειας σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
(130)

. Η ψυχική υγεία σαν έννοια 

περιλαµβάνει την ανθρώπινη σκέψη, τα συναισθήµατα και την λήψη αποφάσεων για την 

αντιµετώπιση διαφόρων καταστάσεων στην ζωή 
(131)

. Πολλές φορές στην ψυχική υγεία 

εµπλέκονται διαταραχές που επηρεάζουν τον ψυχισµό των ατόµων και φαίνεται ότι ξεκινά 

από την παιδική ηλικία. Περίπου το 20% των παιδιών σχολικής ηλικίας διαγιγνώσκονται 

µε  διαταραχές που σχετίζονται µε την ψυχική υγεία και απαιτούν ψυχολογική θεραπεία 

(67)
. Σηµαντικός ρυθµιστής των ψυχικών διαταραχών στην έναρξη της παιδικής ηλικίας 

είναι η αυτοεκτίµηση 
(132)

. 

 

Ψυχική υγεία και ύπνος 

H ψυχική υγεία φαίνεται ότι επηρεάζει την διάρκεια ύπνου των παιδιών ηλικίας  5-14 

ετών. Ο ανεπαρκής ύπνος φαίνεται να ευθύνεται  για το άγχος, την αυτοαντίληψη
(133)

 και 

την συναισθηµατική ευεξία των παιδιών
(16, 134-136)

. Επιπλέον επηρεάζει την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού, τις σχέσεις που θα αναπτύξει στο σχολείο και τις επιδόσεις 

των µαθηµάτων του
(133)

.   Τα παιδιά και οι έφηβοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ύπνου, τα 

οποία έχουν συνδεθεί µε ένα αριθµό συναισθηµατικών και συµπεριφορικών 

προβληµάτων
(137)

. Από µελέτες του παρελθόντος έως και πιο πρόσφατες, ο επιπολασµός 

των προβληµάτων του ύπνου έχει υπερβεί το 90% σε ορισµένες διαταραχές που 

σχετίζονται µε το άγχος στην παιδική ηλικία
(138-147)

. Προβλήµατα και διαταραχές ύπνου 
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έχουν παρατηρηθεί σε παιδιά µε ελλειµµατική προσοχή και υπερκινητικότητα
(148, 149)

. 

Πειραµατικές µελέτες ενισχύουν τα παραπάνω, καθώς όταν η διάρκεια ύπνου των παιδιών 

επεκτάθηκε 27 λεπτά κατά µέσο όρο, παρατηρήθηκε βελτίωση της αντιληπτικής 

ικανότητας των παιδιών αλλά συναισθηµατική αστάθεια, ανήσυχη ή και παρορµητική 

συµπεριφορά 
(68)

. Αντίθετα, σε µια άλλη µελέτη περιόρισαν τον ύπνο των παιδιών, κατά 

µέσο όρο 46 λεπτά για µία εβδοµάδα, και παρατηρήθηκε επιδείνωση της προσοχής, της 

αντιληπτικής ικανότητας, της οµιλίας και διαφόρων καθηµερινών λειτουργιών
(150)

. Σε 

σύγκριση µε υγιή παιδιά και παιδιά µε ψυχιατρικές διαταραχές, η δεύτερη κατηγορία 

εµφάνισε κακή ψυχοκοινωνική συµπεριφορά και ποιότητα ύπνου
(151)

. Ο επαρκής ύπνος 

είναι ζωτικής σηµασίας και χρήζει απαραίτητος για την καλή υγεία των παιδιών, ενώ ο 

ανεπαρκής ύπνος συνδέεται µε µία σειρά αρνητικών επιπτώσεων
(49)

. Ο ανεπαρκής ύπνος, 

φαίνεται να συνδέεται µε επιθετικότητα, προβλήµατα επικοινωνίας, αντικοινωνική 

συµπεριφορά και συµπτώµατα κατάθλιψης
(20-22)

. Συγκεκριµένα όµως, στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ο µη επαρκής ύπνος συνδέεται µε χαµηλή σχολική απόδοση και 

υπερκινητικότητα 
(152)

. Ενώ, στα  παιδιά αυτής της ηλικίας παρατηρείται δυσκολία να 

αποκοιµηθούν, υπνοβασία, επεισόδια νυχτερινών τρόµων και διακοπή του ύπνου κατά την 

διάρκεια της νύχτας. Η φαντασία και η  πνευµατική ανάπτυξη αυτής της περιόδου µερικές 

φορές δρα αρνητικά καθώς αντιµετωπίζουν φόβους την ώρα του ύπνου και εφιάλτες
(14)

. 

Υπάρχει ανάγκη αναπλήρωσης ύπνου 
(18, 76)

 καθώς οι ώρες που χάνονται συσσωρεύονται 

στον οργανισµό και επιπρόσθετα  επηρεάζονται κάποιες από τις λειτουργίες του µυαλού 

(18)
. 

 

Ψυχική υγεία και καθιστικές δραστηριότητες 

  Η ψυχική υγεία, συνδέεται και µε καθιστικές δραστηριότητες 
(8)

 και πιο συγκεκριµένα 

µε δραστηριότητες που διεξάγονται µπροστά σε οθόνη. Η αυξηµένη ενασχόληση 

δραστηριοτήτων µπροστά σε οθόνη έχει συνδεθεί περισσότερο µε προβλήµατα, όπως είναι 

η υπερκινητικότητα και η ελλειµµατική προσοχή ενώ λιγότερο σχετίζεται µε την καλή 

ψυχική υγεία των παιδιών
(148, 149)

. Επιπρόσθετα, ο αυξηµένος χρόνος δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιείται µπροστά σε οθόνη συνδέεται µε  χαµηλή αυτοεκτίµηση
(148, 149, 153)

. Η 

ψυχαγωγία µπροστά σε οθόνη έχει φανεί ότι συνδέεται µε αρνητικές επιδράσεις στην 

υγεία
(154)

, χαµηλή επιτυχία στα µαθήµατα
(50, 154)

, αντικοινωνική και επιθετική 

συµπεριφορά, ειδικά στις ηλικίες 2-4 ετών 
(154)

. Επίσης, τέτοιου είδους δραστηριότητες 

συσχετίστηκαν θετικά µε την κατάθλιψη 
(155)

.  Επιπλέον συνδέονται µε χαµηλή γνωστική 

ανάπτυξη, ακαδηµαϊκή επίδοση, γλωσσικές δεξιότητες, βραχυπρόθεσµη µνήµη και 

προβλήµατα συγκέντρωσης
(50)

. Αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης ή χρήση 



 

27 

 

του διαδικτύου µπορεί να οδηγήσει  σε κοινωνική απόσυρση και κοινωνική αποµόνωση, 

µε αποτέλεσµα την εσωτερίκευση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι 

(156)
. Ένας ακόµα µηχανισµός της σχέσης αυτής είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κοινωνική 

πίεση και προβλήµατα ψυχικής υγείας µέσω της σύγκρισης των δυνατοτήτων τους µε τα 

πρότυπα που προβάλλονται στην οθόνη. Επιπλέον τα υψηλά επίπεδα καθιστικών 

δραστηριοτήτων, ο αυξηµένος δείκτης µάζας σώµατος και η δυσανάλογη σύνθεση 

σώµατος που εµφανίζουν πολλές φορές τα παιδιά συνδέονται µε προβλήµατα 

υπερκινητικότητας και ελλειµµατικής προσοχής 
(3)

. Σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει 

την καθιστική δραστηριότητα και οδηγεί στην αύξηση χρήσης υπολογιστή είναι η κακή 

ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 5-18. Ακόµα ένα ζήτηµα της δηµόσιας 

υγείας αποτελεί το γεγονός ότι οι νέοι καταφεύγουν και αναζητούν την επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν καταφεύγοντας σε διάφορα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
(157)

 . 

 

Ψυχική υγεία και σωµατική δραστηριότητα 

Ευρήµατα µελετών δείχνουν ότι η άσκηση έχει ευεργετικές βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
(131)

. Τα αυξηµένα επίπεδα της σωµατικής 

δραστηριότητας έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη µείωση της κατάθλιψης, του άγχους, 

της ψυχολογικής δυσφορίας και της συναισθηµατικής διαταραχής στα παιδιά. Βελτίωση 

ψυχικής υγείας παρουσιάζουν τόσο τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά, όσο και τα παιδιά 

φυσιολογικού βάρους αν πραγµατοποιείται ένα είδος σωµατικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριµένα, η ψυχική υγεία σχετίστηκε περισσότερο µε συνδυασµό ασκήσεων 

αντίστασης και αερόβιας άσκησης. Η σωµατική δραστηριότητα σχετίζεται µε την 

βελτίωση της ψυχική υγείας µε διαφόρους µηχανισµούς όπως αύξηση σεροτονίνης ή  και 

άλλων νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδιαβιβαστές σχετίζονται µε το αποτέλεσµα που 

προσφέρουν οι ενδορφίνες, δηλαδή την ανακούφιση αρνητικών επιπτώσεων στην 

ψυχολογία του ατόµου 
(148)

. Οι ενδορφίνες φαίνεται να αποβάλλουν το στρες, την 

κατάθλιψη και το άγχος 
(32)

. 
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• Καρκίνος 

 

Ο καρκίνος παραµένει ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας παγκοσµίως 
(69)

. Ο 

επιπολασµός του καρκίνου και ειδικά στην παιδική ηλικία είναι αρκετά αυξηµένος  και 

γίνεται αναφορά για 15 ανά 100.000 παιδιά. Η συγκεκριµένη ασθένεια εµφανίζει βλάβες 

στην βιολογική ισορροπία, δηλαδή παρατηρείται βλάβη στην ανανέωση και ανάπτυξη των 

κυττάρων αλλά και διαταραχές βασικών και σηµαντικών λειτουργιών των κυττάρων του 

οργανισµού. Τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν ιστολογικές διαφορές σε σύγκριση µε  

φυσιολογικά κύτταρα, εµφανίζουν δηλαδή πολλές διαφορετικές µορφές που έχουν και 

δηµιουργούνται τα  καρκινικά κύτταρα, τα οποία έχει φανεί ότι επηρεάζονται ανάλογα το 

φύλο, την ηλικία, την φυλή αλλά και τον τόπο διαµονής. Στα παιδιά η νόσος που 

παρατηρείται  πιο συχνά είναι η οξεία λεµφοκυτταρική λευχαιµία και ο όγκος του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος µε ποσοστά εµφάνισης  27 % και 22% αντίστοιχα
(70)

. 

 

Καρκίνος και ύπνος 

Όσον αφορά τον ύπνο έχει σχετιστεί µε συνοσηρότητα, και ειδικά όταν ερευνώνται 

προβλήµατα ύπνου που έχουν βρεθεί στα παιδιά κατά την διάρκεια αλλά και µετά τη 

θεραπεία τους. Φαίνεται ότι τα παιδιά µε καρκίνο εµφανίζουν ίδια συχνότητα 

προβληµάτων ύπνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. Όµως, υπάρχουν προβλήµατα 

ύπνου που είναι αποτέλεσµα του στρες του παιδιού και της οικογένειας του, ως αντίκτυπο  

της απειλητικής ασθένειας. Παρατηρούνται επίσης προβλήµατα ύπνου που προέρχονται  

από εγκεφαλική βλάβη που έχει υποστεί το παιδί λόγο της ασθένειας και των θεραπειών  

της. Αντίθετα, υπάρχουν και προβλήµατα ύπνου που είναι έµµεσο αποτέλεσµα της  

χηµειοθεραπείας αλλά και των επιπλοκών που φέρει η φαρµακευτική αγωγή του καρκίνου. 

Οι  επιπλοκές αυτές σχετίζονται µε κόπωση, πόνο, επιληπτικές κρίσεις, παχυσαρκία,  

ενδοκρινικές διαταραχές, καρδιακή ανεπάρκεια και τύφλωση 
(70)

. 

 

Καρκίνος και σωµατική δραστηριότητα 

Η έλλειψη σωµατικής άσκησης µεταξύ των νέων, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 

καρκίνο αλλά και πολλών ακόµη προβληµάτων υγείας, όπως για παράδειγµα η  

οστεοπόρωση στη µετέπειτα ζωή 
(158)

. Ο στόχος της σωµατικής δραστηριότητας είναι ίδιος 

σε παιδιά που είναι υγιή, σε παιδιά που νοσηλεύονται  και σε παιδιά που έχουν χρόνιες 

παθήσεις. Η σωµατική δραστηριότητα έχει λοιπόν ως στόχο  την πρόληψη δυσλειτουργιών 

του οργανισµού, την ανάπτυξη, την συντήρηση και την αποκατάσταση της σωµατικής 
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αντοχής 
(159, 160)

. Η άσκηση στα παιδιά µε καρκίνο πρέπει να ενθαρρύνεται από το ιατρικό 

προσωπικό 
(71)

. Η ενίσχυση της σωµατικής δραστηριότητας και των ασκήσεων έχει φανεί 

ότι επωφελή τα παιδιά που αντιµετωπίζουν χρόνιες ασθένειες καθώς έχουν αναπόφευκτα 

αυξηµένη καθιστική ζωή 
(159, 161)

. Τα παιδιά κατά τη περίοδο συντήρησης της θεραπείας 

οξείας λεµφοβλαστικής λευχαιµίας µπορούν να εκτελέσουν µε ασφάλεια, τόσο αερόβιες 

ασκήσεις όσο και ασκήσεις αντίστασης 
(131)

. Έχει φανεί ότι τα αγόρια έχουν περισσότερη 

σωµατική δραστηριότητα από ότι τα κορίτσια
(162)

. Όµως, θα πρέπει να αποφεύγονται 

αθλήµατα που µπορεί να είναι κουραστικά όπως το ποδόσφαιρο, το ποδήλατο, 

σκαρφάλωµα σε δένδρα, το τραµπολίνο κ.α 
(71)

. Η κακή φυσική κατάσταση είναι σε 

µεγάλο βαθµό υπεύθυνη  για την εµφάνιση των συµπτωµάτων κούρασης και 

υποτονικότητας στους καρκινοπαθείς όταν πραγµατοποιούν καθηµερινές δραστηριότητες 

(73)
. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη αυτής της οµάδας του πληθυσµού να συµµετάσχουν σε 

προγράµµατα τακτικής άσκησης, µε σκοπό την αύξηση της λειτουργικής ικανότητας ή 

φυσικής κατάστασης 
(131)

. 
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 Κεφάλαιο 4. Συστάσεις, κατευθυντήριες οδηγίες & συµβουλές για 

τη φυσική δραστηριότητα 

Η ενθάρρυνση των παιδιών να ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που προάγει  την υγεία, 

πρέπει να προωθείται από τα πρώτα χρόνια ζωής των ατόµων 
(5)

,  καθώς αυτά φαίνεται να 

είναι καθοριστικό για τις συνήθειες που θα αναπτύξει το άτοµο µετέπειτα
(63, 152)

. Η 

σωµατική και η καθιστική δραστηριότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες της δηµόσιας 

υγείας 
(163, 164)

 και εξίσου σηµαντικός είναι ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος
(18)

.  

 

• Συστάσεις & συµβουλές που αφορούν τη διάρκεια ύπνου 

 

Ο National Sleep Foundation, τονίζει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) 

συνιστάτε να κοιµούνται 11-13 ώρες το βράδυ 
(14)

. Τα νεογνά  φαίνεται να κοιµούνται ≥14 

ώρες την ηµέρα 
(165)

. Ένα παιδί στα 2 του χρόνια θα έχει αφιερώσει περίπου το 40% της 

παιδικής του ηλικίας στον ύπνο. Όσον αφορά, τα παιδιά  προσχολικής ηλικίας έως τα 10 

έτη φαίνεται ότι κοιµούνται 9-13 ώρες 
(14, 165)

. 

Έχει φανεί ότι οι άνθρωποι κοιµούνται 20% λιγότερο, διότι ο ύπνος έχει αντικατασταθεί 

µε δραστηριότητες όπως είναι η εργασία 
(18)

 οι αυξηµένες σχολικές δραστηριότητες 
(166, 

167)
, η κοινωνική ζωή κ.α. .  Πληθώρα ερευνών επαληθεύει ότι ο ύπνος των παιδιών έχει 

µειωθεί. Σύµφωνα µε δεδοµένα από έρευνα του Sleep Foundation το 2005 από 

προσωπικές αναφορές ατόµων, αλλά και από δεδοµένα άλλων ερευνών σε παιδιά, 

επαληθεύτηκε ότι τα τελευταία 50 χρόνια, υπάρχει µείωση της διαρκείας του ύπνου 

περίπου 1.5-2 ώρες
(168-170)

. Η µέση διάρκεια του ύπνου κυµαίνεται από 9,5-11.2 ώρες στις 

χώρες της Ευρώπης (Εσθονία, Βέλγιο).  

Ο µέσος χρόνος που αναφέρθηκε από γονείς για την διάρκεια του ύπνου των παιδιών 

τους ήταν 7.5-13 ώρες, µε µέσο όρο 10,9 ώρες . Μικρό φαίνεται να είναι το ποσοστό των 

παιδιών ηλικίας 4 χρονών που ξαπλώνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µε ποσοστό 26%. 

Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας µόνο το 15% των πεντάχρονων και το 2% των εξάχρονων 

παιδιών ξαπλώνουν καθηµερινά 
(165)

 κατά την διάρκεια της ηµέρας. 
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• Συστάσεις & συµβουλές που αφορούν την καθιστική 

δραστηριότητα 

 

Ο περιορισµός των καθιστικών δραστηριοτήτων 
(51, 171)

 ειδικά στην πρώιµη παιδική 

ηλικία ωφελεί την υγεία των παιδιών, διατηρώντας την και στην παιδική ηλικία µετέπειτα 

(29)
. Οι συστάσεις αναφέρουν περιορισµό καθιστικών δραστηριοτήτων όπως για 

παράδειγµα η παρακολούθηση τηλεόρασης, η χρήση διαδικτύου κ.α. . Επισηµαίνεται ότι ο 

αρχικός περιορισµός είναι στα 30 λεπτά από δραστηριότητες που δεν προωθούν 

οποιοδήποτε είδος σωµατικής κίνησης και προοδευτικά ο περιορισµός αυτός  σε διάστηµα 

5 µηνών να έχει φτάσει στην µείωση τέτοιων δραστηριοτήτων σε 90 λεπτά λιγότερο ανά 

ηµέρα
(51, 172)

. 

Προτείνεται στους παιδίατρους να συµβουλεύουν τους γονείς µε παιδιά που διανύουν την 

παιδική ηλικία, να περιορίζουν την διάρκεια έκθεσης σε οποιαδήποτε οθόνη
(173, 174)

. Αυτό 

έρχεται να ενισχύσει και ανασκόπηση που αναφέρει ότι ο χρόνος έκθεσης σε οθόνη στα 

παιδιά είναι αρκετά αυξηµένος
(3)

. Συνήθως, προτείνεται περιορισµός των καθιστικών 

δραστηριοτήτων 
(173, 174)

 και συγκεκριµένα σε <2 ώρα ανά ηµέρα 
(3, 174-176)

. Πιο 

συγκεκριµένα, η παρακολούθηση τηλεόραση ερευνάτε περισσότερο από ότι άλλες 

καθιστικές δραστηριότητές, διότι στις περισσότερες µελέτες της ανασκόπησης ο χρόνος 

της ήταν πιο αυξηµένος, ανεξαρτήτου ηλικίας
(29)

. 

Για την πρώιµη παιδική ηλικία (<6 ετών), και ειδικά, για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-

6 ετών) µελέτες παρακολούθησης δείχνουν ότι περνούν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου 

τους σε καθιστικές δραστηριότητες 
(5, 177, 178)

.  Σε πλήθος µελετών έχει φανεί ότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας περνούν το 50%-80% του χρόνου τους σε καθιστικές 

δραστηριότητες
(179-183)

. Μελέτες που βασίζονται σε αναφορές γονέων, δείχνουν ότι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας διαθέτουν από τον χρόνο τους 1,8 
(184)

 έως 3,3
(185)

 ώρες την ηµέρα 

για παρακολούθηση τηλεόρασης
(186)

. Σε µελέτη µε παιδιά 2-9 ετών από διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι το 14,7% 
(168)

 των παιδιών παρακολουθούσαν τηλεόραση 

περισσότερο από 2 ώρες
(168, 187)

 κάθε µέρα στις νοτιότερες χώρες, ενώ στην Ανατολική και 

Βόρεια Ευρώπη, τα ποσοστά αυτά ήταν 9,8% και 6,7%, αντίστοιχα 
(168)

. 

Αρχικά, το σχολείο είναι υπεύθυνο για την προώθηση ενηµερωτικών προγραµµάτων σε 

σχέση µε τους κινδύνους που εγκυµονούν και αναπτύσσονται µε την υπερβολική έκθεση 

και διεξαγωγή σε οποιαδήποτε είδος καθιστικής δραστηριότητας
(174)

. Ακόµη σηµειώνεται 

ότι παιδιά <2 ετών συνιστάτε να αποθαρρύνονται να χρησιµοποιούν µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, και συνεπώς, στο παιδικό δωµάτιο να µην υπάρχει υπολογιστής ή τηλεόραση 
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(174)
. Επιπλέον, για τη µείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων προτείνεται να 

παρεµβάλλεται µία άλλου είδους δραστηριότητα και έτσι να διακόπτεται µία µεγάλη 

καθιστική περίοδος. Η διακοπή αυτή µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, 

η οποία  κυµαίνεται από µικρή, µέτρια ή αυξηµένη έντασης, όπως για παράδειγµα η όρθια 

στάση για µικρό χρονικό διάστηµα 
(188)

. 

 

• Συστάσεις & συµβουλές που αφορούν τη σωµατική 

δραστηριότητα 
 

 

Ανασκοπήσεις µελετών, έρευνες και ∆ιεθνείς οργανισµοί που ασχολούνται µε την 

σωµατική δραστηριότητα των παιδιών προτείνουν οδηγίες και συµβουλές σε σχέση µε τα 

σύγχρονα δεδοµένα του τρόπου ζωής των παιδιών
(29, 39, 66, 189)

. Από το παρελθόν ακόµη, 

είχε παρατηρηθεί ανάγκη δηµιουργίας συγκεκριµένων οδηγιών για την σωµατική 

δραστηριότητα, ώστε αν ακολουθούνται να οδηγούν στην βέλτιστη λειτουργία του 

οργανισµού. Έτσι λοιπόν, το College of Sports Medicine, το 1988, εξέφρασε για πρώτη 

φορά γνώµη σχετικά µε την διάρκεια της σωµατικής δραστηριότητας και το λόγο για τον 

οποίο είναι καλό να καταλαµβάνει ένα κοµµάτι από την ζωή των νέων
(66, 190)

.  Έγινε 

αναφορά στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες για τους ενήλικές εκείνη την εποχή όπου βάσει 

αυτών προτάθηκε τα παιδιά  να επιδιώκουν 20–30 λεπτά VPA καθηµερινά
(66)

. Τα 

σύγχρονα πλέον δεδοµένα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) προτείνουν να 

αφιερώνεται τουλάχιστον 180 λεπτά σωµατικής δραστηριότητας ανά ηµέρα 
(39)

. Σαν 

γενική οδηγία συστήνεται σε παιδιά και εφήβους να αθλούνται ανά ηµέρα  ≥ 60 λεπτά 

MVPA ή VPA, χωρίς να υπάρχει περιορισµός στο είδος της σωµατικής δραστηριότητας 

(39, 189)
.  

Υπάρχουν και προτεινόµενες οδηγίες για το κάθε είδος της σωµατικής δραστηριότητας 

(189)
. Πιο ειδικά, το µεγαλύτερο µέρος  των ≥ 60 λεπτών που προτείνεται για την σωµατική 

δραστηριότητα είναι καλό να αφιερώνεται σε αερόβια άσκηση  και να πραγµατοποιείται 

σε MVPA ή VPA. Γενικότερα, η VPA αερόβια άσκηση προτείνεται να πραγµατοποιείται 3 

φορές την εβδοµάδα. Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης προτείνεται να καταλαµβάνουν ένα 

µικρότερο µέρος των  ≥ 60 λεπτών της καθηµερινής άσκησης, η οποία συστήνεται να 

γίνεται για τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα. Τέλος, για τις ασκήσεις ευλυγισίας
(51, 172, 

189)
, προτείνεται να καταλαµβάνουν ένα µέρος των  ≥ 60 λεπτών, για τουλάχιστον 3 φορές 

την εβδοµάδα 
(189)

.  
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Αρκετοί θεωρούν ότι τα παιδιά είναι δραστήρια 
(59)

 και αυτό έχει ως συνέπεια να µην 

δίδεται η απαιτούµενη προσοχή 
(29)

. Σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό έρχονται τα ποσοστά 

διαφόρων ερευνών τα οποία δείχνουν ότι η σωµατική δραστηριότητα των παιδιών είναι 

µειωµένη σε αρκετές χώρες
(59)

. Μελέτη που ασχολήθηκε µε παιδιά της Ευρώπης, έδειξε 

ότι το ποσοστό τήρησης των συστάσεων των επίπεδων MVPA  ήταν χαµηλό, ενώ το 

ποσοστό επηρεάστηκε από την διαφορά του φύλου και της χώρας που διέµεναν τα παιδιά. 

Συγκεκριµένα τα ποσοστά των παιδιών που τηρούσαν τις οδηγίες ήταν 2% για την 

Κύπρος, 14.7% για τη Σουηδία όσον αφορά  τα κορίτσια και  9.5% για την Ιταλία και 

34.1% για το Βέλγιο σχετικά µε τα αγόρια
(191)

. Σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 

παιδιά ηλικίας 6-11 ετών 
(29)

 έχει φανεί ότι κατά µέσο όρο, το 42% των παιδιών, 

ακολουθεί τις συστάσεις για MVPA. Για την πρώιµή παιδική ηλικία (<6 ετών) 
(29)

 και 

ειδικά, παιδιά 3-5 ετών δαπανούν 60 λεπτά περίπου για MVPA
(192-195)

, από τις 13 ή 

περίπου µε τις ώρες που είναι ξύπνια 
(196)

. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που πηγαίνουν 

σε παιδικούς σταθµούς φαίνεται ότι δεν τηρούν τις οδηγίες για 60 λεπτά MVPA, και αυτό 

παρατηρήθηκε από 13 µελέτες που µέτρησαν την σωµατική δραστηριότητα 
(197)

. 

Σηµαντική είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση των παιδιών και των νέων να 

αφιερώνουν τον χρόνο που προτείνεται για την σωµατική δραστηριότητα 
(29, 63, 189)

. Η 

σταδιακή αύξηση των λεπτών της σωµατικής δραστηριότητας που κάνουν τα παιδιά κατά 

την διάρκεια της ηµέρας, βοηθάει στην τήρηση των συστάσεων. Αρχικός στόχος είναι 

οποιαδήποτε σωµατική δραστηριότητα να αυξηθεί 30 λεπτά ανά ηµέρα. Τα 30 λεπτά 

µπορούν να πραγµατοποιούνται διακοπτόµενα ανά 5-10 λεπτά. Ένας δεύτερος στόχος 

είναι η αύξηση  της σωµατικής δραστηριότητας έως και 90 λεπτά ανά ηµέρα, σε διάστηµα 

5 µηνών
(51, 172)

. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά µπορούν είτε να συµµετάσχουν ενεργά σε  κάποιο 

άθληµα είτε να πραγµατοποιούν κάποιο από τα είδη της σωµατικής δραστηριότητας
(29, 63, 

189)
 µέσω διαφόρων προγραµµάτων κινητοποίησης

(198)
. Υπάρχει ποικιλία αθλητικών 

δραστηριοτήτων 
(29, 39, 189)

, διεξάγονται σε διάφορους χώρους 
(39) 

και η επιλογή τους 

προσαρµόζεται στις προτιµήσεις του κάθε παιδιού 
(29, 189)

. Προτείνετε, επίσης, να 

επιλέγονται ασκήσεις κατάλληλες για την ηλικία τους, να είναι ευχάριστες και 

διασκεδαστικές 
(189)

. Επιπλέον, το ενεργητικό παιχνίδι και ασκήσεις που αναπτύσσουν 

σωµατικές δεξιότητες είναι καλό να προωθούνται, ειδικά στην πρώιµη παιδική ηλικία 
(39)

. 
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 Κεφάλαιο 5. Παράγοντες  που επηρεάζουν τα είδη της φυσικής 

δραστηριότητας της πρώιµης παιδικής ηλικίας 

 

 

• Τον ύπνο των παιδιών 

Στην έννοια του ύπνου συµπεριλαµβάνονται η διάρκεια, οι διαταραχές και κάποια ακόµα 

χαρακτηριστικά του, τα οποία επηρεάζονται καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

ατόµου
(13, 48, 135, 168, 196)

 από ποικίλους παράγοντες. ∆ιάφοροι παράγοντες λοιπόν έχουν 

βρεθεί, εξεταστεί και αναλυθεί από έρευνες,  ανασκοπήσεις και µεταναλύσεις ερευνών, οι 

οποίοι επηρεάζουν τον ύπνο των παιδιών και διάρκεια του
(48, 80, 82, 84, 162, 166, 168, 196)

. 

Αναφορικά, κάποιοι από τους παράγοντες που έχει φανεί ότι επηρεάζουν τον ύπνο των 

παιδιών είναι  το φύλο
(80, 81, 135, 162, 166, 168)

, η ηλικία
(68, 81, 135, 168, 196, 199, 200)

, το βάρος
(48, 80, 82)

, 

το BMI 
(48, 68, 84)

, η καταγωγή
(68, 201)

, ο τόπος διαµονής, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

(168)
, αλλά και ο αριθµός παιδιών στην οικογένεια

(48)
. 

Συγκεκριµένα, για το φύλο έχει φανεί ότι τα αγόρια κοιµούνται λιγότερες ώρες από ότι τα 

κορίτσια 
(80)

. Επιπλέον, το φύλο των παιδιών φάνηκε να έχει στατιστικά σηµαντική σχέση 

µε διαταραχές του ύπνου, όπως προβλήµατα σχετικά µε την αναπνοή, υπνοβασία, 

αφυπνίσεις κατά την διάρκεια της νύχτας κ.α. 
(166)

.  

 Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας φαίνεται ότι είναι η ηλικία, η οποία επηρεάζει την 

συνολική διάρκεια του ύπνου. Από την γέννηση, λοιπόν, µέχρι και την ενηλικίωση  των 

παιδιών, ο ύπνος παρουσιάζει µείωση της συνολικής διάρκειας του. Κατά µέσο όρο έχει 

φανεί ότι στους 6 πρώτους µήνες της ζωής τους, τα παιδιά κοιµούνται 14 ώρες, ενώ η 

διάρκεια ύπνου έως και τα 16 έτη µειώνεται στις 8 ώρες 
(196)

. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλο πληθυσµό παιδιών από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι παιδιά 6-9 ετών κοιµούνται 0,33 ώρες λιγότερο από ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 2-6 ετών 
(81)

. Πιο συγκεκριµένα, ακόµη µία µελέτη αναφέρει 

ότι όσο η ηλικία των παιδιών αυξάνεται, η διάρκεια του ύπνου ελαττώνεται κατά 5.5 

λεπτά. Παράλληλα, ευρήµατα της ίδιας µελέτης αναφέρουν ότι σε µικρότερες ηλικίες 2-9 

ετών υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ηλικίας µε την αυξηµένη διάρκεια ύπνου των 

παιδιών 
(168)

, γεγονός που επαληθεύει τα παραπάνω
(168, 196)

. Η αυξηµένη διάρκεια ύπνου 

στην πρώιµη παιδική ηλικία δικαιολογείται επειδή τα παιδιά αυτής της ηλικίας κοιµούνται 

νωρίτερα
(135, 200)

. Εκτός της σχέσης που αναφέρθηκε για την συνολική διάρκεια του 

ύπνου
(168, 196, 200)

 φαίνεται ότι η ηλικία παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση και µε τον ύπνο κατά 

τη διάρκεια της ηµέρας. Αυτό φαίνεται από µία µελέτη που εξέτασε παιδιά ηλικίας 4-12 
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ετών και έδειξε ότι υπάρχει αυξηµένη διάρκεια ύπνου ηµέρας  στα παιδιά της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Επιπλέον, η ηλικία σε αυτήν την µελέτη σχετίστηκε και 

µε προβλήµατα ύπνου όπως είναι η νυκτερινή ενούρηση, η οποία συσχετίστηκε 

αντίστροφα µε την ηλικία των παιδιών. Τα µικρότερα παιδιά δηλαδή, είχαν µεγαλύτερη 

πιθανότατα εµφάνισης νυκτερινής ενούρησης
(135)

.  

Μία επιπλέον σχέση φαίνεται να υπάρχει συνδυαστικά µε την ηλικία, το βάρος και τον 

ύπνο. Φαίνεται ότι ισχυρότερη σχέση υπάρχει µεταξύ του βάρους και του ύπνου στην 

σχολική από ότι στην προσχολική ηλικία 
(81)

. Συγκεκριµένα, ο ύπνος των παιδιών φαίνεται 

ότι επηρεάζεται, από το αν τα παιδιά έχουν φυσιολογικό βάρος ή αν χαρακτηρίζονται ως 

υπέρβαρα. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά µε φυσιολογικό βάρος κοιµούνται >10 ώρες, 

ενώ συγκεκριµένα κοιµούνται 0,34 ώρες περισσότερο από ότι τα παιδιά µε αυξηµένο 

βάρος
(81)

. Επιπλέον, τα παιδιά που κοιµούνται λιγότερο εµφάνισαν αύξηση της συστολικής 

πίεσης, χωρίς αυτό το γεγονός να εµφανίζει σχέση µε το βάρος και το ∆ΜΣ των παιδιών 

(81)
. 

Ακόµη ένα σηµαντικός παράγοντας  που φαίνεται να επηρεάζει τον ύπνο των παιδιών 2-8 

ετών, δηλαδή της πρώιµης και της παιδικής ηλικίας είναι η καταγωγή. Πιο ειδικά, 

αναφέρεται ότι η καταγωγή επηρεάζει την διάρκεια ύπνου της ηµέρας των παιδιών, και 

συγκεκριµένα αυτό ερευνήθηκε µεταξύ Αφροαµερικανών και λευκών παιδιών. Τα 

ποσοστά σε σχέση µε την συχνότητα του ύπνου ηµέρας δείχνουν ότι το 39% των 

Αφροαµερικανών και µόνο το 5%  των λευκών παιδιών φαίνεται να κοιµούνται κατά την 

διάρκεια της ηµέρας 
(201)

. Αντίθετα, παρεµβατική µελέτη δεν έδειξε διαφορές στη διάρκεια 

του ύπνου ανάλογα την ηλικία, το ΒΜΙ και την καταγωγή 
(68)

 . 

Ο τόπος διαµονής του κάθε ατόµου  φαίνεται επίσης να σχετίζεται µε τον ύπνο
(81, 166)

. Η 

σχέση αυτή επαληθεύεται από την παρατήρηση ότι ο ύπνος των παιδιών 2-9 ετών, 

διαφέρει σηµαντικά ανά τις χώρες της Ευρώπης.  Τα παιδιά που κατοικούν στη Βόρεια 

Ευρώπη παρατηρήθηκε ότι κοιµούνται 0,59 λεπτά περισσότερο από ότι τα παιδιά της 

Νότιας Ευρώπης, ενώ τα το 40,1% στις νότιες χώρες της Ευρώπης και το 65,5% στις 

βόρειες χώρες των παιδιών κοιµούνταν περισσότερο από 10 ώρες την νύχτα 
(81)

. Επιπλέον,  

φάνηκε ότι ο ύπνος κατά την διάρκεια της ηµέρας  σχετίστηκε µε αρκετές  διαταραχές 

ύπνου των παιδιών, ανάλογα µε τις πόλεις που ζουν 
(166)

. 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην διάρκεια του ύπνου των παιδιών έχει αν υπάρχουν αδέρφια 

στην οικογένεια. Μελέτη που εξέτασε παιδιά ηλικίας 7 ετών, ανέφερε ότι εκείνα που είχαν 

µικρότερα αδέλφια φάνηκε να κοιµούνται 11.7 λεπτά περισσότερο, από ότι εκείνα µε 

µεγαλύτερα αδέρφια. Τα παιδιά που είχαν µεγαλύτερα αδέλφια δεν εµφάνισαν κάποια 
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στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
(48)

. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν 

εµφάνισε κάποια σχέση µε την διάρκεια του ύπνου των παιδιών 
(168)

. 

 

• Τις καθιστικές δραστηριότητες των παιδιών 

 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που σχετίζονται µε τις καθιστικές δραστηριότητες των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πιο ειδικά, ο χρόνος µπροστά σε οθόνη έχει συσχετισθεί µε 

την ηλικία και συγκεκριµένα φαίνεται ότι τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά >7 ετών 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο µπροστά σε οθόνη
(202)

. Σε άλλη µελέτη έχει διαπιστωθεί 

ότι το 68% των παιδιών <2 ετών δαπανούν αρκετό χρόνο µπροστά στην οθόνη µε µέσο 

χρόνο 2.05 ώρες µίας τυπικής ηµέρας
(27)

. Επιπλέον σε µια τυπική καθηµερινή ηµέρα 

φάνηκε ότι το 82% των παιδιών 1 έτους και το 95% των παιδιών 2 ετών 

παρακολουθούσαν τηλεόραση και βίντεο. Επίσης, τα παιδιά ηλικίας 1 έτους  αφιερώνουν 

κατά µέσο όρο 10 ώρες την εβδοµάδα µπροστά στην τηλεόραση/βίντεο, ενώ τα παιδιά 2 

ετών δαπανούν περίπου 15 ώρες την εβδοµάδα 
(203)

.  

Ένας επιπλέον παράγοντας που σχετίζεται µε τις καθιστικές δραστηριότητες είναι ο ∆ΜΣ 

(202)
. Οι επιπτώσεις της καθιστικής δραστηριότητας σχετικά µε το ∆ΜΣ εµφανίζονται από 

την ηλικία 6-7 ετών, καθώς αναφέρετε σαν κρίσιµη ηλικιακή περίοδος για ένα παιδί 
(204)

. 

Συγκεκριµένα οι ώρες που παρακολουθούσαν τηλεόραση ανά ηµέρα φάνηκε να έχουν 

θετική συσχέτιση ως προς την αύξηση του ∆ΜΣ  για παιδιά ηλικίας 5-6 έως και 10-11 

ετών. Οι παρεµβάσεις από µικρή ηλικία δείχνουν ότι είναι περισσότερο αποτελεσµατικές. 

Ισχυρή παρέµβαση για την µεταβολή στις τιµές ∆ΜΣ φάνηκε να είναι η αλλαγή του 

χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης που σχετίστηκε σαν µια γρήγορη παράµετρος 
(205)

. 

Αντίθετα σε άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε φάνηκε ότι η καθιστική δραστηριότητα 

δεν σχετίστηκε µε το ∆ΜΣ
(206, 207)

.  Επιπλέον, ο ∆ΜΣ κατηγοριοποιήθηκε βάσει των 

κριτηρίων του WHO και IOTF,  και φάνηκε ότι ήταν πιο αυξηµένος στα κορίτσια. Επίσης 

σηµαντική θετική συσχέτιση φάνηκε µεταξύ της παρακολούθησης τηλεόρασης και της 

περιµέτρου µέσης και µεταξύ της συνολικής έκθεσης των παιδιών µπροστά σε 

οποιαδήποτε οθόνη µε το ΒΜΙ 
(208)

. Σε άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε φάνηκε να 

µην σχετίζεται η περίµετρος µέσης µε την καθιστική δραστηριότητα 
(206, 207)

. 

Ένας ακόµα παράγοντας που εµφάνισε θετική συσχέτιση µε την καθιστική 

δραστηριότητα σε κάποιες µελέτες είναι η εθνικότητα
(202, 209)

, ενώ σε άλλες φαίνεται ότι η 

καθιστική δραστηριότητα δεν συσχετίζεται µε το παράγοντα αυτό
(206, 207)

. Αντίθετα η 

επαγγελµατική κατάσταση της µητέρας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθµός των 
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παιδιών στο σπίτι δεν φάνηκε να συσχετίζονται µε το χρόνο παρακολούθησης  

τηλεόρασης παιδιών ηλικίας < 6 ετών
(202, 209)

 . 
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• Τη σωµατική δραστηριότητα των παιδιών 

Η σωµατική δραστηριότητα των παιδιών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι 

οποίοι συνδέονται µεταξύ τους
(48, 63, 94, 186, 208, 210-213)

. Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει 

σηµαντική διαφορά στην διάρκεια που αφιερώνεται στην σωµατική δραστηριότητα µεταξύ 

των δύο φύλων, η οποία είναι εµφανή από την πρώιµη παιδική ηλικία
(63, 94, 186, 210, 213)

 <6 

ετών
(29)

. Κάποιες µελέτες τονίζουν κατά εξακολούθηση ότι τα αγόρια είναι σηµαντικά πιο 

δραστήρια 
(94, 186, 210, 213)

 από  ότι τα κορίτσια. Πιο συγκεκριµένα, τα αγόρια δαπανούν  

55% παραπάνω από τον µέσο όρο του χρόνου τους κατά την διάρκεια της ηµέρας σε 

MVPA. Αντίθετα, τα κορίτσια δαπανούν 5% παραπάνω από τον µέσο όρο του χρόνου 

τους κατά την διάρκεια της ηµέρας σε καθιστικές δραστηριότητες
(94)

. Ο παράγοντας του 

φύλου 
(213)

, που συνδυαστικά µελετάται µε κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι οι 

δραστηριότητες των γονέων, φαίνεται ότι επηρεάζουν την σωµατική δραστηριότητα των 

παιδιών 
(186, 213)

. Μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά που οι γονείς τους συµµετείχαν µαζί τους σε 

κάποια σωµατική δραστηριότητα ήταν και πιο δραστήρια 
(186)

. Άλλη µελέτη όµως τονίζει 

ότι αν οι γονείς πραγµατοποιούν κάποια σωµατική δραστηριότητα χωρίς τα παιδιά τους, 

αυτό σχετίζεται θετικά µόνο µε την σωµατική δραστηριότητα των αγοριών. Επίσης ίδια 

σχέση παρατηρήθηκε όσον αφορά την υποστήριξη των γονέων ως προς την ενασχόληση 

των παιδιών σε οποιοδήποτε είδος σωµατικής δραστηριότητας 
(213)

. Αντίθετα, άλλες 

µελέτες αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν σηµαντικά στατιστικές διαφορές ανάµεσα στο φύλο 

των παιδιών και την σωµατική δραστηριότητα όπως και σε ένα άλλον παράγοντα όπως 

είναι το βάρος
(48)

. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ανθρωποµετρικοί παράγοντες όπως είναι το βάρος, ο ∆ΜΣ και η 

περίµετρος µέσης, συνήθως από µελέτες φαίνεται να σχετίζονται µε την σωµατική 

δραστηριότητα 
(213)

. Πολλές φόρες όµως µελέτες και έρευνες δεν βρίσκουν κάποια σχέση 

και αυτό συµβαίνει γιατί µπορεί να παρεµβάλλονται και άλλοι παράγοντες ανάλογα µε το 

αντικείµενο που ερευνάται 
(213)

. Συγκεκριµένα, µελέτη δεν εµφάνισε κάποια σηµαντική 

σχέση µεταξύ της περιµέτρου µέσης και της σωµατικής δραστηριότητας. Μία άλλη µελέτη 

όµως, εµφάνισε αρνητική συσχέτιση µεταξύ της σωµατικής δραστηριότητας, της 

περιµέτρου µέσης και του ∆ΜΣ σε παιδιά. Φάνηκε, δηλαδή, ότι τα παιδιά που ήταν 

περισσότερο δραστήρια >10 µέρες τον µήνα είχαν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές ΒΜΙ και 

WC, από ότι τα παιδιά που ήταν λιγότερο δραστήρια
(208)

 . 

Σε αντίθεση παράγοντες όπως η εθνικότητα 
(63)

, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και 

οικογενειακή κατάσταση, οι χώροι που δαπανά την µέρα του το παιδί και αν υπάρχει 
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ειδικός χώρος για παιχνίδι, επηρεάζουν αρκετά την σωµατική δραστηριότητα. Επιπλέον ο 

παράγοντας της ηλικίας που δεν περιλαµβάνεται στους κοινωνικούς παράγοντες φαίνεται 

να επηρεάζει την σωµατική δραστηριότητα των παιδιών
(63, 211)

. Αρκετές µελέτες δεν 

βρίσκουν να υπάρχει σχέση µεταξύ της σωµατικής δραστηριότητας µε την ηλικία, την 

εθνικότητα και την οικογενειακή κατάσταση 
(213)

. Αντιθέτως, άλλες έρευνες επισηµαίνουν 

την σηµαντικότητα της καταγωγής και της ηλικίας σε σχέση µε την επίδραση που έχουν 

σαν παράγοντες ως προς την σωµατική δραστηριότητα των παιδιών. Για παράδειγµα για 

την σωµατική δραστηριότητα, και πιο συγκεκριµένα για το περπάτηµα, φάνηκε ότι η 

ηλικία είχε µεγάλη επίδραση καθώς τα ΜΕΤ για το περπάτηµα φαίνεται να αυξάνουν µε 

την αύξηση της ηλικίας
(211)

. Από την άλλη, όσον αφορά τον παράγοντα της εθνικότητας, οι 

Αφροαµερικάνοι και οι Ισπανόφωνοι του Κολοράντο ανέφεραν χαµηλότερα επίπεδα 

σωµατικής δραστηριότητας σε σχέση µε τους µη ισπανόφωνους  λευκούς 
(214)

. Τα λευκά 

παιδιά φάνηκε να είναι πιο δραστήρια από ότι τα έγχρωµα 
(215)

. Επιπλέον, για το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων τα στοιχεία ήταν ασαφή
(213)

, ενώ  σε άλλη µελέτη γονείς 

µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο είχαν περισσότερο δραστήρια παιδιά
(216)

. 

  Ευρύτεροι παράγοντες που σχετίζονται µε τη σωµατική δραστηριότητα και φαίνεται να 

µελετώνται περισσότερο είναι το παιχνίδι που γίνετε σε χώρους εκτός σπιτιού, αν το παιδί 

µένει σε χωριό ή πόλη αλλά και η σωµατική δραστηριότητα που τα παιδιά 

πραγµατοποιούν στον παιδικό σταθµό. Αρκετές φορές οι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται 

και εξετάζονται συνδυαστικά 
(181, 186)

. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι τα παιδιά που 

δαπανούν περισσότερο χρόνο για παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού είναι περισσότερο 

δραστήρια από ό, τι τα παιδιά που δαπανούν λιγότερο χρόνο σε τέτοιους χώρους. 

Επιπλέον, έχει φανεί ότι η διαθεσιµότητα των παιχνιδιών στο σπίτι δεν συσχετίστηκε µε τη 

σωµατική δραστηριότητα των παιδιών 
(186)

. Όσον αφορά τον τόπο διαµονής φάνηκε ότι τα 

παιδιά της πόλης είχαν χαµηλότερα επίπεδα αερόβιας άσκησης από ότι τα παιδιά 

αγροτικών περιοχών, αλλά η δεύτερη κατηγορία είχε υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας. Τα 

παιδιά αγροτικών περιοχών ήταν πιο δραστήρια από τα παιδιά της πόλης, και 

συγκεκριµένα, έκαναν από 20 λεπτά και πάνω καθηµερινή άσκηση αυξηµένης έντασης. 

Τα παιδιά όµως των αγροτικών περιοχών φάνηκε να παίζουν περισσότερο σε χώρους 

εκτός σπιτιού, ενώ για τα παιδιά της πόλης υπήρχαν πιο πολλές δυνατότητες για 

οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες
(215)

. ∆εν βρέθηκε σχέση της σωµατικής 

δραστηριότητας µε την δυνατότητα των παιδιών να παίζουν σε χώρους µε αθλητικό 

εξοπλισµό, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους για παιχνίδι αλλά και  στο σπίτι µε ειδικό 

εξοπλισµό
(213)

. Τέλος, έχει δοθεί έµφαση για την σωµατική δραστηριότητα που 

πραγµατοποιείται στους παιδικούς σταθµούς. Συγκεκριµένα µελέτη έδειξε ότι  το MVPA  
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σε παιδιά που πήγαιναν σε παιδικούς σταθµούς ήταν χαµηλό, δεν ξεπερνούσε τα 60 λεπτά 

MVPA, ακόµη και αν πήγαιναν σε ολοήµερο παιδικό σταθµό 
(197)

. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνολικά πραγµατοποιούν 2 µε 3.5 ώρες της ηµέρας τους 

σε σωµατική δραστηριότητα. Το 56% και 79% των παιδιών προσχολικής ηλικίας φαίνεται 

να πραγµατοποιούν κάποια σωµατική δραστηριότητα 3 ώρες την ηµέρα, όπως ανέφεραν οι 

γονείς, τις καθηµερινές και τα σαββατοκύριακα αντίστοιχα
(212)

. 
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 Κεφάλαιο 6. Βιβλιογραφικά κενά ως προς ευρήµατα που αφορούν 

στη φυσική δραστηριότητα των παιδιών 

Στην ευρύτερη βιβλιογραφία, δηλαδή, από ανασκοπήσεις
(3, 8, 85)

 αναλύσεις και έρευνες 

υπάρχουν κενά ως προς τα ευρήµατα που αφορούν την φυσική δραστηριότητα της 

πρώιµης παιδικής ηλικίας (< 6 ετών) 
(29)

. Κάθε δραστηριότητα που περιλαµβάνεται στα 

είδη της φυσικής δραστηριότητας των µικρών σε ηλικία παιδιών 
(29)

, διαφέρει και εστιάζει 

σε διαφορετικά πεδία διερεύνησης, ώστε να καλυφθούν ερευνητικά κενά. Ανασκόπηση 

που συνοψίζει πληθώρα δεδοµένων, τονίζει την σηµαντικότητα περαιτέρω διερεύνησης 

των καθηµερινών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται µε το σωµατικό βάρος των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας
(85)

. Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι υπάρχουν ελλιπή δεδοµένα 

σχετικά µε τις υποκατηγορίες της σωµατικής δραστηριότητα των µικρών παιδιών 4-6 

ετών, οι οποίες έχουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή ισορροπία
(85)

.  

Η καθιστική δραστηριότητα των παιδιών 5-17 ετών φαίνεται να απασχολεί πολλές 

έρευνες γεγονός που βοηθάει στον ανεφοδιασµό των πληροφοριών και την ανανέωση των 

συστάσεων για την παιδική ηλικία. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν πολλές µελέτες για παιδιά <5 

ετών, που να ασχολούνται µε τις καθιστικές δραστηριότητες δηµιουργώντας κενό 

δεδοµένων για τη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα 
(3)

 .  

Σύνηθες κενό που παρατηρείται σε έρευνες που ασχολούνται µε παιδιά, και 

συγκεκριµένα µε παιδιά προσχολικής ηλικίας και εφήβους, είναι το γεγονός ότι αρκετές 

φορές δεν συµπεριλαµβάνουν στο δείγµα πληθυσµού τους παιδιά από άλλες εθνικότητες, 

οι οποίες µπορεί να αποτελούν µειονότητα
(43)

.   

Έρευνες επισηµαίνουν ότι υπάρχει σύγχυση του χαρακτηρισµού ενός ατόµου ως 

δραστήριο ή µη, καθώς δίδεται χαρακτηρισµός χωρίς να  µετράτε πάντοτε η καθιστική 

δραστηριότητα
(8, 12) 

. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί κενό στο ερευνητικό τοµέα ως προς την 

έλλειψη διευκρίνησης πότε υφίσταται ο χαρακτηρισµός αυτός και πως είναι σωστό να 

χρησιµοποιείται σε σχέση µε τις δραστηριότητες του. 

Καµία από τις βιβλιογραφίες που αναφέρονται στον ύπνο, την καθιστική ή τη σωµατική 

δραστηριότητα δεν αντιπροσωπεύουν τη σωστά κατανεµηµένη διάρκεια που πρέπει να 

καταλαµβάνουν οι τρεις αυτές δραστηριότητες
(40, 41)

 . 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΜΕΡΟΣ 

 Κεφάλαιο 1. Σκοπός µελέτης 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τα ειδή φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας της 

Μελέτης “Ρέα” 4 ετών. Επιπλέον, η εκτίµηση του χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας σε καθιστικές δραστηριότητες, σε µέτριας προς έντονης έντασης 

δραστηριότητες καθώς και στη δραστηριότητα του ύπνου. Επίσης, σκοπός της πτυχιακής 

εργασίας ήταν να διερευνηθούν συσχετίσεις των τριών ειδών της φυσικής δραστηριότητας 

και του χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σε αυτά. Όµως, ο κύριος 

σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν να µελετηθεί ποιοι παράγοντες από το περιβάλλον 

του παιδιού προσχολικής ηλικίας επηρεάζουν τελικά τον χρόνο που θα αφιερωθεί στο 

κάθε είδος. Συσχετίσεις έγιναν µεταξύ των ειδών της φυσικής δραστηριότητας και των 

παραγόντων του φύλου, της εθνικότητας, του µορφωτικού επίπεδου των γονέων, της 

ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης των γονέων, του τόπου διαµονής, της φυσική 

δραστηριότητα των γονέων, του χρόνου που αφιερώνουν οι γονείς µε τα παιδιά τους, του 

χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά για παιχνίδι εκτός σπιτιού και του ∆είκτη Μάζας 

Σώµατος (∆.Μ.Σ). Για τη διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων χρησιµοποιήθηκαν 

δεδοµένα από την πρώτη προοπτική µελέτη µητέρας-παιδιού στην Ελλάδα, Μελέτη Ρέα 

που λαµβάνει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης.  

 

 

 Κεφάλαιο 2. Υλικό & µέθοδος 
 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τµήµα της προοπτικής µελέτης Μητέρας-Παιδιού «Ρέα», 

στην οποία παρακολουθούνται περίπου 1.500 γυναίκες και τα παιδιά τους. Οι γυναίκες 

προσεγγίστηκαν για πρώτη φορά στις 4 γυναικολογικές, δύο δηµόσιες και δύο ιδιωτικές, 

που διαθέτει ο Νοµός Ηρακλείου, Κρήτης τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2007- 

Φεβρουάριος 2008. Το δείγµα πληθυσµού των γυναικών που έλαβε µέρος έπρεπε να 

πληροί τις εξής προϋποθέσεις: κάτοικοι του Νόµου Ηρακλείου, ηλικία > 16 ετών και 

ικανότητα να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα
(217)

. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

κριτήρια, προσεγγίστηκαν 1.765 γυναίκες, από τις οποίες 1.610 (91%) συµφώνησαν να 

συµµετάσχουν και οι 1.317 (82%) παρακολουθήθηκαν µέχρι τον τοκετό 
(218)

.  

Όλες οι συµµετέχουσες µετά από ενηµέρωση και πλήρη περιγραφή του περιεχοµένου της 

µελέτης συµφώνησαν να εγγραφούν και να συµµετάσχουν µε τη συγκατάθεση τους. Η 
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µελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, Κρήτης 
(218)

. 

Το πλάνο συναντήσεων µε τις εγκυµονούσες που έλαβαν µέρος στη µελέτη «Ρέα» 

περιελάµβανε τη 12
η
-14

η
, την 28

η
-32

η
 εβδοµάδα κύησης και τον τοκετό. Στη συνέχεια, τα 

παιδιά παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (6 µηνών, 18 µηνών, 4 ετών και 6 

ετών) από τη γέννηση έως και τα 6 έτη ζωής. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιείται 

µε τη χρήση δοµηµένων ερωτηµατολογίων, τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη 

βιολογικών δειγµάτων και την κλινική εξέταση των εγκύων και των παιδιών. 

Συγκεκριµένα για τη συλλογή των δεδοµένων που αφορά στη φυσική δραστηριότητα των 

παιδιών χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο. Στο 

ερωτηµατολόγιο αυτό χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις για τον υπολογισµό της διάρκειας του 

ύπνου  όπως, «Πόσα λεπτά κοιµάται συνήθως  το παιδί κατά τη διάρκεια 24ώρου», των 

καθιστικών δραστηριοτήτων «Πόσο χρόνο το παιδί παρακολουθεί τηλεόραση/βίντεο», του 

LVPA «Πώς µετακινείται το παιδί σας από & προς το σχολείο, συνήθως χρησιµοποιεί 

κάποιο µεταφορικό µέσο το οποίο συνδυάζεται µε περπάτηµα > 10 λεπτά» και του MVPA 

«Περιγράψτε µία τυπική εβδ. τελευταίου 3µήνου, το παιδί σας συµµετέχει σε οργανωµένες 

δραστ. εντός σχολείου; Πιστεύετε ότι το παιδί σας περνούσε χρόνο παίζοντας στην αυλή ή 

µέσα στο σχολείο & µε τι ένταση; Κάνει το παιδί σας κάποια οργανωµένη  

δραστηριότητα;» 

Κατά την παρακολούθηση στα 4 έτη των παιδιών υπήρξε επικοινωνία µε 1278 

οικογένειες της Μελέτης «Ρέα». Από αυτές,  929 παιδιά (879 από µονήρεις και 50 από 

δίδυµες κυήσεις) πραγµατοποίησαν την κατά πρόσωπο εξέταση (08/2011-01/2013), ενώ το 

ερωτηµατολόγιο για τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών συµπληρώθηκε για 585 παιδιά 

µέσω τηλεφωνικής συνέντευξης των γονέων τη χρονική περίοδο 7/2012-6/2013. Εν 

συντοµία, στην κατά πρόσωπο εξέταση των παιδιών συµπεριλαµβανόταν η κλινική 

εξέταση των παιδιών (ανθρωποµετρήσεις, εκτίµηση νευροανάπτυξης, σπιροµέτρηση, 

µέτρηση αρτηριακής πίεσης), συλλογή πληθώρας πληροφοριών για τη ζωή των παιδιών 

(κοινωνικοδηµογραφικοί παράγοντες, ιατρικό ιστορικό, πληροφορίες του τρόπου ζωής, 

συνήθειες ύπνου και διατροφής, έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους, κ.α) µέσω 

δοµηµένων ερωτηµατολογίων στους γονείς, καθώς και συλλογή βιολογικών δειγµάτων 

των παιδιών. 
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 Κεφάλαιο 3. Στατιστική ανάλυση 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση µε το στατιστικό 

λογισµικό πρόγραµµα IBM SPSS statistics 21.  

 

Τα αποτελέσµατα των περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού εκφράστηκαν ως 

προς τη µέση τιµή (τυπική απόκλιση-SD) και ως προς τη σχετική συχνότητα των 

µεταβλητών του πληθυσµού n% ανάλογα τον τύπο των µεταβλητών δηλαδή αν ήταν 

συνεχείς ή κατηγορικές.  

Έπειτα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητας των µεταβλητών που 

χαρακτηρίζουν τον συνολικό χρόνο των ειδών της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών 

(διάρκεια ύπνου, χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο, LVPA, MVPA). Αρχικά, 

πραγµατοποιήθηκε το τεστ Kolmogorov-Smirnoff και για επαλήθευση των 

αποτελεσµάτων ελέγχθηκαν και τα ιστογράµµατα των τεσσάρων µεταβλητών των ειδών 

της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών ξεχωριστά.  

Στην ερεύνα µας πραγµατοποιήθηκαν συσχετίσεις µε τα είδη της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών και συγκεκριµένους παράγοντες που επιλέχθηκαν από τη 

βάση δεδοµένων της µελέτης ‘’ΡΕΑ’’. Οι συσχετίσεις λοιπόν, έγιναν µε σκοπό να 

διερευνηθεί ποιοι από τους παράγοντες συσχετίζονται µε τη φυσική δραστηριότητα των 

παιδιών. Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν 

χαρακτηριστικά του παιδιού και της οικογένειας τα οποία  συλλέχτηκαν από τη γέννηση 

του έως την ηλικία 4 ετών. Πραγµατοποιήθηκαν λοιπόν, παραµετρικά και µη παραµετρικά 

κριτήρια ανάλογα την κατανοµή που πληρούσαν οι τέσσερις βασικές µεταβλητές της 

φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας της έρευνας µας. Για την 

κανονική κατανοµή εφαρµόστηκαν παραµετρικά κριτήρια, όπως το One way-ANOVA και 

το independent t-test για τις κατηγορικές µεταβλητές, ενώ για τις συνεχείς 

χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson, η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση. 

Αντιθέτως, πραγµατοποιήθηκαν µη παραµετρικά κριτήρια όπως το Mann-Whitney και το 

Kruskal-Wallis αλλά και η διάµεσος (διατεταρτηµοριακό εύρος - IQR) για τις κατηγορικές 

µεταβλητές και ο δείκτης συσχέτισης Spearman για τις συνεχείς.  

Τέλος, για το σύνολο των στατιστικών αναλύσεων χρησιµοποιήθηκε το επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.05 (p-value<0.05). 



 

45 

 

 

 Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα 

 

3.1. Χαρακτηριστικά πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

Στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της 

µελέτης ‘’Ρέα’’ που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση. 

Το 51.8 % των παιδιών ήταν αγόρια και το 48.2% κορίτσια, ηλικίας 4.20 ± 0.14 έτη. Το 

93.3 % των παιδιών είχαν ελληνική καταγωγή και το 72.1% διέµενε σε αστικές περιοχές. 

Όσον αφορά το χρόνο που αφιερώνετε σε παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού το 30.2% του 

δείγµατος έπαιζε λιγότερο από 1 ώρα/ηµέρα, ενώ το 50.6% των παιδιών έπαιζε 1-3 

ώρες/ηµέρα. Ο χρόνος του παιδιού µε την µητέρα του ήταν 2.11(±1.52) ώρες/ηµέρα και 

του πατέρα  2.03 (±9.73)ώρες/ηµέρα. 

Αναφορικά µε τις καπνιστικές συνήθειες των µητέρων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, 

µη καπνίστριες ήταν µεγάλο µέρος του πληθυσµού που εξετάστηκε σε ποσοστό 64.9% ενώ 

το 35,1% διέκοψε το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή συνέχιζε να καπνίζει. 

Με φυσιολογικό τοκετό γεννήθηκε το 49.3% των παιδιών που συµµετείχαν στη µελέτη και 

το 43.5% των οικογενειών της µελέτης είχαν µόνο ένα παιδί.  

 Η µέση ηλικία των µητέρων στη γέννηση του παιδιού ήταν 29,86(±4,99) και των πατέρων 

33,94(± 5,60). Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρων χαµηλό είχε το  16.8%, το 

83.2% είχε µέτριο και το 35.3% των µητέρων είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ενώ τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τους πατέρες των παιδιών της µελέτης ήταν 34.7%, 38.4% και 

26.9%. Το 88.0 % των γονέων ήταν παντρεµένοι, ενώ το 12.0%  των γονέων είχαν κάποια 

άλλη οικογενειακή κατάσταση (χήρ-ος/-α, διαζευγµέν-ος/η, σε σχέση ή 

αρραβωνιασµένος/-η).  

  

 



 

46 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά  πληθυσµού της µελέτης ''Ρέα''  που συµπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα πτυχιακή εργασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ν n (%) 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 

(±  S.D.) 

     

Χαρακτηριστικά παιδιού      

Φύλο 575    

Αγόρια  51.8   

Κορίτσια  48.2   

Ηλικία παιδιού  (έτη) 585  4.20 0.14 

Καταγωγή 579    

Ελληνική  93.3   

Άλλη  6.7   

Τόπος κατοικίας 585    

Αστική περιοχή  72.1   

Αγροτική περιοχή  27.9   

Συχνότητα και διάρκεια παιχνιδιών σε 

χώρους εκτός σπιτιού 

583    

Σπάνια  9.8   

Συχνά, λιγότερο από 1 ώρα/ ηµέρα  30.2   

1-3 ώρες/ ηµέρα  50.6   

Πάνω από 3 ώρες/ ηµέρα  9.4   

Χρόνος ενασχόλησης µητέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) 

583  2.11 1.52 

Χρόνος ενασχόλησης πατέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) 

583  2.03 9.73 

     

Χαρακτηριστικά κύησης και τοκετού     

Κάπνισµα στην εγκυµοσύνη 552    

Μη καπνίζουσες  64.9   

∆ιακοπή καπνίσµατος κατά την 

εγκυµοσύνη 

 16.8   

Καπνίζουσες  18.3   

Είδος Τοκετού 572    

Φυσιολογικός Τοκετός  49.3   

Καισαρική Τοµή  50.7   

Τοκότητα 556    

Πρώτο παιδί  43.5   

Άλλο  56.5   

     

Χαρακτηριστικά γονέων     

Ηλικία µητέρας 581  29.86 4.99 

Ηλικία πατέρα 558  33.93 5.60 

Μορφωτικό επίπεδο της µητέρας 570    

Χαµηλό  16.8   

Μέτριο  47.9   

Υψηλό  35.3   

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 562    

Χαµηλό  34.7   

Μέτριο  38.4   

Υψηλό  26.9   

Οικογενειακή κατάσταση γονέων 565    

Παντρεµένοι  88.0   

Άλλο  12.0   



 

47 

 

 

Στον Πίνακα 2. παρουσιάζονται τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των 

γονέων τους που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση. 

Τα παιδιά είχαν σωµατικό βάρος 18.12 ± 2.95 κιλά και ύψος 104.81 ± 4.20 εκατοστά. Ο 

∆.Μ.Σ. ήταν 16.42 ± 1.90 kg/m2 και φάνηκε ότι το 13.9% των παιδιών ήταν υπέρβαρα 

ενώ το 6.4% των παιδιών ήταν παχύσαρκα σύµφωνα µε τα κριτήρια του οργανισµού 

International Obesity Task Force (IOTF). Η περίµετρος µέσης των παιδιών ήταν 53.60 ± 

4.94 εκατοστά. Αναφορικά µε τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των γονέων της 

µελέτης ‘’Ρέα’’ ο ∆.Μ.Σ της µητέρας πριν την εγκυµοσύνη ήταν 24.50(±4.90), το 19.8% 

των µητέρων ήταν υπέρβαρες πριν την εγκυµοσύνη και το 12.4% παχύσαρκες. Στα 4 

χρόνια ο ∆.Μ.Σ της µητέρας ήταν 25.54±5.08 κιλά/(µέτρα)
2
 και του πατέρα 27.66±4.06 

κιλά/(µέτρα)
2
.  

 

Πίνακας 2. Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά  παιδιών και  γονέων της  ‘’Μελέτης Ρέα’’ 

 N Μέση τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

n (%) 

      

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά παιδιού     

Βάρος παιδιού (κιλά) 582 18.12 2.95  

Ύψος παιδιού (εκατοστά) 581 104.81 4.20  

∆.Μ.Σ. παιδιού (κιλά/ µέτρα
2
) 581 16.42 1.90  

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ  παιδιού 581    

Ελλιποβαρή    2.4 

Φυσιολογικού ∆ΜΣ    77.3 

Υπέρβαρα    13.9 

Παχύσαρκα    6.4 

Περίµετρος µέσης (εκατοστά) 575 53.60 4.94  

     

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των γονέων      

∆.Μ.Σ. µητέρας πριν την εγκυµοσύνη 

(κιλά / µέτρα
2
) 

565 24.50 4.90   

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ. της µητέρας πριν 

εγκυµοσύνη  

565     

Ελλιποβαρής    4.2  

Φυσιολογικού βάρους    63.5  

Υπέρβαρες    19.8  

Παχύσαρκες    12.4  

∆.Μ.Σ. µητέρας στα 4 χρόνια (κιλά/µέτρα
2
) 554 25.54 5.08   

∆.Μ.Σ. πατέρα (κιλά / µέτρα 
2
) 560 27.66 4.06   
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Ο Πίνακας 3. Περιλαµβάνει εβδοµαδιαίες δραστηριότητες των γονέων της µελέτης 

‘’Ρέα’’ . 

Οι καθιστικές δραστηριότητες των γονέων κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας 

περιλαµβάνουν τη διάρκεια παρακολούθησης τηλεόρασης και τη χρήση υπολογιστή. Τις 

καθηµερινές, εκείνοι που δεν ασχολούνταν καθόλου µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες 

ήταν το 9.1% των µητέρων και το 9.3% των πατέρων ενώ το 15% και το 17.1% αντίστοιχα 

ασχολούνταν περισσότερο από 3 ώρες/ηµέρα. Το σαββατοκύριακο το 14.4% και το 9.6% 

των µητέρων και πατέρων αντίστοιχα δεν ασχολούνται µε τις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες ενώ περισσότερο από 3 ώρες/ηµέρα ασχολούνταν το 14.9% και το 25.7% 

αντίστοιχα. Όσον αφορά στις ώρες που ασχολούνται οι γονείς µε κάποια σωµατική 

δραστηριότητα εβδοµαδιαίως, εκείνοι που δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου ήταν το 

44.4% και 46.0% των µητέρων και των πατέρων αντίστοιχα, ενώ περισσότερο από 4 ώρες 

την εβδοµάδα αθλούνταν το 14.8% των µητέρων και το 20.4% των πατέρων. 
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Πίνακας 3. ∆ραστηριότητες γονέων της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΡΑ 

 N n (%) N n (%) 

     

Εβδοµαδιαίες δραστηριότητες      

Χρήση υπολ/τηλεόρασης  γονέων  

(καθηµερινές) 
583  583  

Καθόλου 53 9.1  9.3 

<1 ώρα  29.3  18.9 

1-2 ώρες  46.7  52.0 

3-4 ώρες  11.7  13.7 

>4 ώρες  3.3  3.4 

∆εν ξέρω/∆εν απαντώ  0  2.7 

Χρήση υπολ/τηλεόρασης γονέων (σαβ/κο) 583  583  

Καθόλου  14.4  9.6 

<1 ώρα  26.1  17.0 

1-2 ώρες  44.6  44.9 

3-4 ώρες  11.8  20.4 

>4 ώρες  3.1  5.3 

∆εν ξέρω/∆εν απαντώ  0  2.7 

Σωµατική δραστηριότητα γονέων (εβδοµάδα)  583  583  

Σχεδόν καθόλου  44.4  46.0 

~ ½    ώρα  3.6  2.6 

>½-1 ώρα   9.4  6.7 

1-2     ώρες  13.6  10.8 

>2-4   ώρες  14.2  11.5 

>4-7   ώρες  9.1  8.2 

>7      ώρες  5.7  12.2 

∆εν ξέρω /∆εν απαντώ  0  2.1 
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Στον Πίνακα 4. παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που υπάγονται στη φυσική 

δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας 4 ετών, αυτής της έρευνας.  

Η διάρκεια ύπνου των παιδιών που εξεταστήκαν ήταν 651.2 ± 71.7 λεπτά/ηµέρα (10.9 

±1.20 ώρες). Η καθιστική δραστηριότητα, και συγκεκριµένα, η παρακολούθηση 

τηλεόρασης και βίντεο ήταν 74.5±48.92 λεπτά (1,24±0.8 ώρες) και η µικρή έντασης 

δραστηριότητα ήταν 154.23±85.30 λεπτά/ηµέρα (2.57±1.42 ώρες). Επιπλέον, το LVPA 

των παιδιών τις καθηµερινές ήταν 162.20 λεπτά/ηµέρα ±95.61 (2,70±1,59) και το 

σαββατοκύριακο 133.60 λεπτά/ηµέρα ±85.96 (2,23±1,43). Συγκεκριµένα εντός και εκτός 

σχολείου ανά ηµέρα ήταν 54.60 λεπτά/ηµέρα ±62.40 (0,91±1,04) και 114.90 λεπτά/ηµέρα 

±65.95 (1,92±1,10) αντίστοιχα. Τέλος, ο χρόνος σε MVPA  που αφιέρωσαν τα παιδιά ήταν 

150.51±94.65 λεπτά/ηµέρα (2.5±1.57 ώρες). Επιπλέον, το MVPA των παιδιών τις 

καθηµερινές ήταν 142.04 λεπτά/ηµέρα ±96.95 (2,37±1,62) και το σαββατοκύριακο 169.60 

λεπτά/ηµέρα ±117.90 (2,83±1,97). Συγκεκριµένα εντός και εκτός σχολείου ανά ηµέρα 

ήταν 11.45 λεπτά/ηµέρα ±36.80 (0,19±0,61) και 140.16 λεπτά/ηµέρα ±88.40 (2,34±1,47) 

αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 4.  Φυσική δραστηριότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 Ν Μέση 

τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 

(±SD) 

Ύπνος    

Ύπνος, ανά ηµέρα (λεπτά/ ηµέρα) 583 651.2 ±71.72 

    

Καθιστικές ∆ραστηριότητες    

Χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο (λεπτά/ 

ηµέρα) 

584 74.5 ±48.92 

LVPA (λεπτά/ ηµέρα) 567 154.23 ±85.30 

LVPA τις καθηµερινές       (λεπτά/ ηµέρα) 567 162.20 ±95.61 

LVPA το σαββατοκύριακο (λεπτά/ ηµέρα) 578 133.60 ±85.96 

LVPA εντός σχολείου        (λεπτά/ ηµέρα) 574 54.60 ±62.40 

LVPA έκτος σχολείου        (λεπτά/ ηµέρα) 578 114.90 ±65.95 

    

Σωµατική δραστηριότητα    

MVPA (λεπτά/ ηµέρα) 535 150.51 ±94.65 

MVPA τις καθηµερινές        (λεπτά/ ηµέρα) 537 142.04 ±96.95 

MVPA το σαββατοκύριακο (λεπτά/ ηµέρα) 565 169.60 ±117.90 

ΜVPA εντός σχολείου         (λεπτά/ ηµέρα) 555 11.45 ±36.80 

MVPA εκτός σχολείου         (λεπτά/ ηµέρα) 564 140.16 ±88.40 
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3.2. Είδη φυσικής δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας: 

 

Έλεγχος κανονικότητας µεταβλητών 

 

Στη συνέχεια εξετάσαµε την κανονικότητα των µεταβλητών της φυσικής δραστηριότητας 

των παιδιών του δείγµατος µας, τη διάρκεια ύπνου, τις ώρες παρακολούθησης 

τηλεόρασης, το LVPA και το MVPA µε το στατιστικό τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

Αναφορικά, το δείγµα του πληθυσµού µας  ήταν συνολικά 585 παιδιά, το τεστ αυτό είναι 

αρκετά συντηρητικό για ένα δείγµα > 300 N, και συνεπώς µεγαλώνει και η πιθανότητα 

απόρριψης της κανονικότητας. Έτσι, πραγµατοποιήσαµε για επαλήθευση και τα παρακάτω 

ιστογράµµατα για τις µεταβλητές µας. Από το στατιστικό κριτήριο Kolmogorov-Smirnov 

όµως, φάνηκε ότι καµία µεταβλητή της φυσικής δραστηριότητας δεν πληροί την 

κανονικότητα για τη διάρκεια ύπνου (p ≤ 0.001), την παρακολούθηση τηλεόρασης (p ≤ 

0.001),  LVPA (p = 0.016) και MVPA (p = 0.002). Τα παρακάτω ιστογράµµατα 

επαληθεύουν τα αποτελέσµατα του τεστ Kolmogorov-Smirvoff για όλες τις µεταβλητές 

της φυσικής δραστηριότητας έκτος από αυτήν της διάρκειας του ύπνου. 

Το γράφηµα 1. δείχνει ότι η διάρκεια ύπνου πληροί την κανονική κατανοµή βάσει της 

καµπύλης, η οποία έχει συµµετρική µορφή γύρω από τη µέση τιµή της. 

 
Γράφηµα  1 . Ιστόγραµµα για ύπνου 
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Το γράφηµα 2. δείχνει ότι η διάρκεια που αφιερώνουν τα παιδιά σε 

παρακολούθηση/βίντεο δεν πληροί την κανονική κατανοµή βάσει της καµπύλης, η οποία 

εµφανίζει ασυµµετρία. 

 

 
                 Γράφηµα  2 .Ιστόγραµµα χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο 
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Το γράφηµα 3. δείχνει ότι το LVPA των παιδιών δεν πληροί την κανονική κατανοµή βάσει 

της καµπύλης, η οποία εµφανίζει ασυµµετρία γύρω από τη µέση τιµή. 
 

Γράφηµα  3 . Ιστόγραµµα LVPA 
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Το γράφηµα 4. δείχνει ότι το MVPA των παιδιών δεν πληροί την κανονική κατανοµή 

βάσει της καµπύλης, η οποία εµφανίζει ασυµµετρία γύρω από τη µέση τιµή. 
 

 
Γράφηµα  4 . Ιστόγραµµα MVPA 
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3.3. Συσχετίσεις µεταξύ περιγραφικών, ανθρωποµετρικών παραγόντων, 

δραστηριοτήτων γονέων και της φυσικής δραστηριότητας προσχολικής 

ηλικίας 

 

• Συσχέτιση µεταξύ της διάρκειας ύπνου και των περιγραφικών, 

ανθρωποµετρικών παραγόντων & δραστηριοτήτων γονέων 

 

Στον πίνακα 5. παρουσιάζονται συσχετίσεις µεταξύ της διάρκειας ύπνου των παιδιών και 

των περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ που ασχολείται η 

παρούσα πτυχιακή εργασία. 

 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή του παιδιού, 

παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού και ο χρόνος που αφιέρωνε η µητέρα και ο πατέρας στο 

παιδί δεν σηµείωσαν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση και της διαρκείας του ύπνου των 

παιδιών. Από τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση φάνηκε 

ότι υπήρξε µεταξύ του ύπνου και του τόπου διαµονής (p = 0.03). Υπάρχει ελαφρά 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ύπνου και της ηλικίας της µητέρας και του πατέρα (r=-

0.121, p=0.003), (r=-0.080 p=0.059) αντίστοιχα. Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση υπάρχει 

µεταξύ του ύπνου του παιδιού και του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας (≤0.001) και του 

πατέρα (p=0.056). Τα χαρακτηριστικά κύησης της µητέρας και η διάρκεια ύπνου του 

παιδιού δεν σηµείωσαν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. 
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Πίνακας 5.  Συσχετίσεις  διάρκειας ύπνου και περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης 

‘’Ρέα’’  

 

 

 

 Ν 

Rho Μέση 

τιµή(λε

πτά) 

Τυπική 

απόκλιση 

p-

value 

Χαρακτηριστικά παιδιού       

Φύλο ∞ 573    0.585 

Αγόρια   649.19 (±72.93)  

Κορίτσια   652.50 (±71.19)  

Ηλικία παιδιού  (έτη)† 583 -0.065   0.118 

Καταγωγή ∞ 577    0.396 

Ελληνική   652.04 (±72.41)  

Άλλη   641.92 (±62.62)  

Τόπος κατοικίας ∞ 583    0.003 
Αστική περιοχή   645.73 (±71.70)  

Αγροτική περιοχή   665.42 (±70.09)  

Παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού 
 γ
 583    0.141 

Σπάνια   645.80 (±77.55)  

Συχνά, λιγότερο από 1 ώρα/ ηµέρα   642.41 (±70.65)  

1-3 ώρες/ ηµέρα   655.40 (±68.00)  

Πάνω από 3 ώρες/ ηµέρα   663.00 (±85.70)  

Χρόνος ενασχόλησης µητέρας µε παιδί (ώρες/ 

ηµέρα)† 

583 0.049   0.235 

Χρόνος ενασχόλησης πατέρας µε παιδί (ώρες/ 

ηµέρα)† 

583 -0.007   0.873 

      

Χαρακτηριστικά κύησης και τοκετού      

Κάπνισµα στην εγκυµοσύνη 
γ
 550    0.515 

Μη καπνίζοντες   649.80 (±67.50)  

∆ιακοπή καπνίσµατος κατά την εγκυµοσύνη   656.80 (±79.92)  

Καπνίζοντες   657.50 (±77.60)  

Είδος Τοκετού ∞ 570    0.200 

Φυσιολογικός Τοκετός   646.86 (±70.83)  

Καισαρική Τοµή   654.61 (±73.42)  

Τοκότητα ∞ 555    0.965 

Πρώτο παιδί   651.81 (±68.81)  

Άλλο   651.54 (±73.90)  

      

Χαρακτηριστικά γονέων      

Ηλικία µητέρας† 579 -0.121**   0.003 

Ηλικία πατέρα† 556 -0.080   0.059 

Μορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
γ
 568    ≤0.001 

Χαµηλό   662.30 (±75.04)  

Μέτριο   659.34 (±72.34)  

Υψηλό   635.50 (±67.06)  

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα
 γ
 560    0.056 

Χαµηλό   660.90 (±73.80)  

Μέτριο   648.95 (±71.80)  

Υψηλό   643.00 (±67.32)  

Οικογενειακή κατάσταση γονέων ∞ 563    0.163 

Παντρεµένοι   652.83 (±71.13)  

Άλλο   639.92 (±73.46)  

      

Επίπεδο σηµαντικότητας 0.01**        One-way-ANOVA
γ
 

∆είκτης συσχέτισης Pearson† 

Τ-test  ∞ 
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Στον πίνακα 6. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ της διάρκειας ύπνου των παιδιών 

και των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης  ‘’Ρέα’’ 

 

Όσον αφόρα στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών δεν σηµειώθηκε κάποια 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του ύπνου και του βάρους, του ύψους και της 

κατηγοριοποίησης του παιδιού ανάλογα τον ∆ΜΣ του. Αντίθετα µεταξύ του ύπνου και του 

∆ΜΣ και της περιµέτρου µέσης του παιδιού φάνηκε να υπάρχει ελαφρά αρνητική 

συσχέτιση (r=-0.079, p=0.058) και (r=-0.097 p=0.021) αντίστοιχα. Μεταξύ του ύπνου του 

παιδιού και των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών των γονέων δεν φάνηκε να υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. 
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Πίνακας 6.  Συσχετίσεις µεταξύ της διάρκειας ύπνου και  των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσµού της µελέτης ''Ρέα''  που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα πτυχιακή εργασία 

 N Rho Μέση τιμή 

(λεπτά) 

Τυπική 

απόκλιση 

P-value 

       

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά παιδιού      

Βάρος παιδιού (κιλά) † 580 -0.063   0.129 

Ύψος παιδιού (εκατοστά) † 579 -0.009   0.820 

∆.Μ.Σ. παιδιού (κιλά/ µέτρα
2
) † 579 -0.079   0.058 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ  παιδιού
 γ
 579    0.292 

Ελλιποβαρή   650.35 45,42  

Φυσιολογικού ∆ΜΣ   
654.12 71.19 

 

Υπέρβαρα   
640.31 75.42 

 

Παχύσαρκα   
638.51 78.78 

 

Περίµετρος µέσης (εκατοστά) † 573 -0.097*   0.021 

      

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά γονέων       

∆.Μ.Σ. µητέρας πριν την εγκυµοσύνη 

κιλά/(µέτρα)
2  

† 

563 0.058   0.170  

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ. της µητέρας στην 

εγκυµοσύνη 
γ
 

563    0.034  

Ελλιποβαρής   647.50 83.41   

Φυσιολογικού βάρους   651.11 69.83   

Υπέρβαρες   640.36 76.93   

Παχύσαρκες   672.21 64.57   

∆.Μ.Σ. µητέρας στα 4 χρόνια (κιλά/µέτρα
2
)† 554 0.016   0.710  

∆.Μ.Σ. πατέρα (κιλά / µέτρα 
2
)† 558 -0.034   0.429  

∆είκτης συσχέτισης Pearson †   

One way-ANOVA 
γ
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Στον πίνακα 7. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ της διάρκειας ύπνου των παιδιών 

και των δραστηριοτήτων των γονέων της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 

 

 

Μεταξύ της διάρκειας του ύπνου των παιδιών και της χρήσης υπολογιστή, της 

παρακολούθησης τηλεόρασης των γονέων όλης της εβδοµάδας αλλά και της ενασχόλησης 

µε κάποια δραστηριότητα δεν εµφάνισαν  κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.  
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Πίνακας 7. Συσχετίσεις µεταξύ της διαρκείας ύπνου των παιδιών και των δραστηριοτήτων των γονέων του 

πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’   

 ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΡΑ 

 N 

Μέση 

τιµή(λ

επτά) 

Τυπική 

απόκλιση 

P-value 

N 

Μέση 

τιµή(λε

πτά) 

Τυπική 

απόκλιση 

P-value 

         

∆ραστηριότητες          

Χρήση υπολ/τηλεόρασης  

γονέων(καθ/νές) 

581   0.104 581   0.264 

Καθόλου  635.50   (±65.10)   660.84   (±58.50)  

<1 ώρα  645.61  (±66.43)   658.22  (±70.50)  

1-2 ώρες  654.74   (±74.65)   646.70  (±72.80)  

3-4 ώρες  657.13   (±70.51)   653.62   (±72.80)  

>4 ώρες  679.50   (±80.44)   670.50   (±75.60)  

∆εν ξέρω/∆εν απαντώ  0 0   628.12   (±75.50)  

Χρήση υπολ/τηλεόρασης 

γονέων (σαβ/κο) 

581   0.520 581   0.161 

Καθόλου  646.44   (±72.03)   658.70   (±64.70)  

<1 ώρα  650.92   (±66.12)   664.84   (±68.70)  

1-2 ώρες  651.31   (±73.65)   647.70   (±73.13)  

3-4 ώρες  651.52   (±70.70)   645.50   (±73.01)  

>4 ώρες  679.72   (±83.25)   661.45   (±65.07)  

∆εν ξέρω/∆εν απαντώ  0 0   628.12   (±75.50)  

Σωµατική δραστηριότητα 

γονέων (εβδοµάδα)  

581   0.346 581   0.754 

Σχεδόν καθόλου  653.72   (±72.35)   655.83   (±70.85)  

~ ½    ώρες  578.60   (±60.35)   667.00   (±75.00)  

>½-1 ώρες   635.55   (±69.80)   655.40   (±61.10)  

1-2     ώρες  647.65   (±70.75)   646.70   (±72.63)  

>2-4   ώρες  647.60   (±66.50)   646.81   (±64.50)  

>4-7   ώρες  652.92   (±66.60   647.20   (±61.34)  

>7      ώρες  658.18   (±90.91)   643.73   (±86.60)  

∆εν ξέρω /∆εν απαντώ  0 0   632.50   (±87.20)  

Πραγµατοποιήθηκε One way-ANOVA 
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• Συσχέτιση µεταξύ καθιστικών δραστηριοτήτων παιδιών και περιγραφικών, 

ανθρωποµετρικών παραγόντων & δραστηριοτήτων των γονέων 

 

Στον πίνακα 8. Παρουσιάζονται συσχετίσεις µεταξύ της παρακολούθησης 

τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών και των περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της µελέτης ‘’Ρέα’’ που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα πτυχιακή. 

Τα χαρακτηριστικά του παιδιού όπως το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή του, ο τόπος 

κατοικίας και τα παιχνίδια που πραγµατοποιούν σε χώρους εκτός σπιτιού δεν σηµείωσαν 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του χρόνου που παρακολουθούν 

τηλεόραση/βίντεο. Από τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

φάνηκε στον χρόνο που παρακολουθούν τα παιδιά τηλεόραση/βίντεο και του χρόνου που 

αφιέρωνε η µητέρα στο παιδί, όπου φάνηκε να υπάρχει ελαφρά θετική συσχέτιση (r = 

0.075, p=0.070). Επίσης, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σηµειώθηκε µεταξύ της 

παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών και της οικογενειακής κατάστασης των 

γονέων (p = 0.026), όπως και του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας (p =0.014) και του 

πατέρα (p =0.0.13). Τα υπόλοιπα περιγραφικά χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος που 

αφιερώνει ο πατέρας µε το παιδί, τα χαρακτηριστικά κύησης αλλά και η ηλικία της 

µητέρας και του πατέρα δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση στον πίνακα 8.  
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Πίνακας 8. Συσχετίσεις µεταξύ της παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών και των περιγραφικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 

 Ν Rho ∆ιάµεσος Ελάχιστο Μέγιστο p-value 

Χαρακτηριστικά παιδιού        

Φύλο † 574     0.112 

Αγόρια   64.30 0.00 261.43  

Κορίτσια   60.00 0.00 257.14  

Ηλικία παιδιού (έτη)  ∞ 584 0.079    0.056 

Καταγωγή †       

Ελληνική       

Άλλη       

Τόπος κατοικίας † 584     0.381 

Αστική περιοχή   60.00 0.00 257.17  

Αγροτική περιοχή   60.00 0.00 261.43  

Παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού 582     0.255 

Σπάνια   68.60 0.00 214.30  

Συχνά, λιγότερο από 1 ώρα/ ηµέρα   67.50 0.00 261.43  

1-3 ώρες/ ηµέρα   60.00 0.00 240.00  

Πάνω από 3 ώρες/ ηµέρα   60.00 0.00 205.71  

Χρόνος ενασχόλησης µητέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 

582 0.075    0.070 

Χρόνος ενασχόλησης πατέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 

582 0.051    0.216 

       

Χαρακτηριστικά κύησης και τοκετού       

Κάπνισµα στην εγκυµοσύνη
 γ
 551     0.526 

Μη καπνίζοντες   60.00 0.00 261.43  

∆ιακοπή καπνίσµατος κατά την 

εγκυµοσύνη 

  60.00 0.00 214.30  

Καπνίζοντες   60.00 0.00 240.00  

Είδος Τοκετού †       

Φυσιολογικός Τοκετός       

Καισαρική Τοµή       

Τοκότητα † 555     0.097 

Πρώτο παιδί   68.57 0.00 261.43  

Άλλο   60.00 0.00 257.14  

       

Χαρακτηριστικά γονέων       

Ηλικία µητέρας∞ 580 -0.016    0.694 

Ηλικία πατέρα∞ 557 -0.024    0.571 

Μορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 γ
 569     0.014 

Χαµηλό   60.00 0.00 240.00  

Μέτριο   77.14 0.00 257.14  

Υψηλό   60.00 0.00 261.43  

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
 γ
 561     0.013 

Χαµηλό   68.60 0.00 231.43  

Μέτριο   68.60 0.00 261.43  

Υψηλό   60.00 0.00 222.90  

Οικογενειακή κατάσταση γονέων † 564     0.026 

Παντρεµένοι   60.00 0.00 257.14  

Άλλο   77.14 0.00 261.43  

Mann–Whitney  † 

Spearman ∞ 

Kruskal–Wallis
 γ
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Στον πίνακα 9. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ της παρακολούθησης 

τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών και των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’. 

 

Όσον αφόρα τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των γονέων µόνο το 

βάρος του παιδιού εµφάνισε ελαφρά θετική συσχέτιση  (r=0.074, p=0.074) µε την 

παρακολούθηση βίντεο/τηλεόρασης των παιδιών . 
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Πίνακας 9. Συσχετίσεις µεταξύ της παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών µε ανθρωποµετρικά 

χαρακτηριστικά  του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 
N Rho Διάμεσος Ελάχιστο 

 

Μέγιστο 

 

P-value 

Ανθρωποµετρικά 

χαρακτηριστικά παιδιού 
   

   

Βάρος παιδιού (κιλά) ∞ 581 0.074    0.074 

Ύψος παιδιού (εκατοστά)∞ 580 0.065    0.118 

∆.Μ.Σ. παιδιού (κιλά/ µέτρα
2
) ∞  580 0.055    0.185 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ  παιδιού
 γ
 580     0.180 

Ελλιποβαρή   53.60 0.00 180.0  

Φυσιολογικού ∆ΜΣ   60.00 0.00 261.43  

Υπέρβαρα   60.00 0.00 205.71  

Παχύσαρκα   77.14 0.00 240.00  

Περίµετρος µέσης (εκατοστά)∞ 574 0.033    0.426 

       

Ανθρωποµετρικά 

χαρακτηριστικά γονέων 

      

∆.Μ.Σ. µητέρας πριν την 

εγκυµοσύνη κιλά/(µέτρα)
2 
∞ 

564 -0.033    0.434 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ. της 

µητέρας στην εγκυµοσύνη 
 γ
 

564     0.525 

Ελλιποβαρής   72.85 0.00 214.29 
 

Φυσιολογικού βάρους   60.00 0.00 257.14 
 

Υπέρβαρες   60.00 0.00 261.43 
 

Παχύσαρκες   60.00 0.00 197.14 
 

∆.Μ.Σ. µητέρας στα 4 χρόνια 

(κιλά/µέτρα
2
) ∞ 

553 -0.036    0.400 

∆.Μ.Σ. πατέρα(κιλά / µέτρα 
2
) ∞ 559 0.056    0.186 

Spearman ∞ 

Kruskal–Wallis
 γ

 

Στατιστικά Σημαντική Διαφορά p< 0.05 

Συντομογραφίες: ΔΜΣ= δείκτης μάζας σώματος 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το συντελεστή συσχέτισης Spearman 

*p-value < 0,05 
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Στον πίνακα  10. Παρουσιάζονται συσχετίσεις της παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο 

των παιδιών µε τις εβδοµαδιαίες δραστηριότητες των γονέων του πληθυσµού της µελέτης 

‘’Ρέα’’. 

 

Η χρήση υπολογιστή και η παρακολούθηση τηλεόρασης των µητέρων (p =0.001) και των 

πατέρων (p =0.001) τις καθηµερινές αλλά και η ενασχόληση µε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες το σαβ/κο (p ≤ 0.001),(p ≤ 0.001) αντίστοιχα, εµφάνισαν στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µε την διάρκεια παρακολούθησης τηλεόρασης/βίντεο των παιδιών 

τους.  
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Πίνακας 10. Συσχετίσεις µεταξύ της παρακολούθησης τηλεόρασης/ βίντεο των παιδιών και των 

εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων των γονέων του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 
 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

ΠΑΤΕΡΑ 

 N 
∆ιάµεσο

ς 
Ελάχιστο Μέγιστο P-value N 

∆ιάµεσο

ς 
Ελάχιστο Μέγιστο 

P-

value 

∆ραστηριότητες           

Ασχολίες των γονέων µε 

Υπολ. /τηλ. (καθ/νές) 
582    0.001 582    0.001 

Καθόλου  60.00 0.00 257.14   60.00 0.00 240.00  

<1 ώρα  60.00 0.00 261.43   60.00 0.00 214.30  

1-2 ώρες  60.00 0.00 240.00   60.00 0.00 261.43  

3-4 ώρες  77.14 0.00 231.43   81.42 10.00 240.00  

>4 ώρες  94.30 0.00 240.00   85.71 0.00 240.00  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   60.00 0.00 137.14  

Ασχολίες των γονέων µε 

Υπολ. /τηλ. (σαβ/κο) 
582    ≤0.001 582    ≤0.001 

Καθόλου  60.00 0.00 257.14   60.00 0.00 257.14  

<1 ώρα  60.00 0.00 261.43   60.00 0.00 240.00  

1-2 ώρες  60.00 0.00 240.00   60.00 0.00 261.43  

3-4 ώρες  77.14 8.60 240.00   77.14 0.00 240.00  

>4 ώρες  81.42 0.00 231.43   92.14 0.00 231.43  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   60.00 0.00 137.14  

Σωµατική 

δραστηριότητα γονέων 

(εβδοµάδα) 

582    0.672 582    0.154 

Σχεδόν καθόλου  68.60 0.00 240.00   60.0 0.00 257.14  

~ ½    ώρες  51.42 8.60 222.90   55.71 8.60 137.14  

>½-1 ώρες  60.00 0.00 214.30   48.60 1.30 261.43  

1-2     ώρες  60.00 0.00 180.00   77.14 0.00 214.30  

>2-4   ώρες  60.00 0.00 261.43   60.00 0.00 240.00  

>4-7   ώρες  68.60 0.00 240.00   77.14 0.00 180.00  

>7      ώρες  60.00 8.60 197.14   68.60 0.00 240.00  

∆εν ξέρω /∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   60.00 0.00 137.14  

Πραγµατοποιήθηκε test Kruskal–Wallis 
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Στον πίνακα 11. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις LVPA και των περιγραφικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ που συµπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα πτυχιακή. 

Από τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του παιδιού καµιά από τις µεταβλητές δεν εµφάνισαν 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση  όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε 

LVPA. Αντίθετα, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σηµειώθηκε µεταξύ του χρόνου που 

αφιερώνουν τα παιδιά σε LVPΑ και του καπνίσµατος στην εγκυµοσύνη (p = 0.007), τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά κύησης και τοκετού δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των γονέων όπως το µορφωτικό επίπεδο της 

µητέρας (p= 0.01) και του πατέρα (p = 0.038) σηµείωσαν στατιστικά σηµαντική σχέση 

µεταξύ του χρόνου που αφιέρωναν τα παιδιά σε LVPA, εκτός της οικογενειακής 

κατάστασης των γονέων.   
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Πίνακας 11. Συσχετίσεις µεταξύ του LVPA και των περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 Ν Rho ∆ιάµεσος Ελάχιστο Μέγιστο p-value 

Χαρακτηριστικά παιδιού        

Φύλο  † 558     0.176 

Αγόρια   137.71 0.00 411.43  

Κορίτσια   145.71 4.30 422.14  

Ηλικία παιδιού  (έτη) ∞ 567 0.009    0.834 

Καταγωγή 561     0.459 

Ελληνική 
  141,42 0.00 422,14  

Άλλη 
  156,42 8,57 411,43  

Τόπος κατοικίας  † 567     0.665 

Αστική περιοχή   140.00 0.00 422.14  

Αγροτική περιοχή   145.71 8.60 411.43  

Παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού 
 γ
 566     0.496 

Σπάνια   121.07 8.60 385.71  

Συχνά, λιγότερο από 1 ώρα/ ηµέρα   140.00 4.30 422.14  

1-3 ώρες/ ηµέρα   145.71 0.00 402.90  

Πάνω από 3 ώρες/ ηµέρα   156.42 12.90 337.14  

Χρόνος ενασχόλησης µητέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 
566 0.064    0.127 

Χρόνος ενασχόλησης πατέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 
566 -0.009    0.831 

       

Χαρακτηριστικά κύησης και τοκετού       

Κάπνισµα στην εγκυµοσύνη 
 γ
 538     0.007 

Μη καπνίζοντες   148.60 4.30 422.14  

∆ιακοπή καπνίσµατος κατά την 

εγκυµοσύνη 
  120.00 0.00 388.60  

Καπνίζοντες   141.42 8.60 394.30  

Είδος Τοκετού  † 556     0.398 

Φυσιολογικός Τοκετός 
  145.71 4.29 422.14  

Καισαρική Τομή 
  137.85 0.00 388.57  

Τοκότητα  † 542     0.755 

Πρώτο παιδί   140.35 0.00 394.30  

Άλλο   145.71 8.60 422.14  

       

Χαρακτηριστικά γονέων       

Ηλικία µητέρας∞ 563 0.056    0.181 

Ηλικία πατέρα∞ 543 0.059    0.170 

Μορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 γ
 554     0.001 

Χαµηλό   145.71 8.60 411.43  

Μέτριο   132.85 0.00 402.90  

Υψηλό   158.60 4.30 422.14  

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
 γ
 547     0.038 

Χαµηλό   137.17 4.30 411.43  

Μέτριο   140.71 0.00 422.14  

Υψηλό   154.30 4.30 402.90  

Οικογενειακή κατάσταση γονέων  † 550     0.414 

Παντρεµένοι   142.85 0.00 422.14  

Άλλο   153.60 28.60 334.30  

Mann–Whitney  † 

Spearman ∞ 

Kruskal–Wallis
 γ
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Στον πίνακα 12. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις LVPA και των ανθρωποµετρικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’. 

 

Από τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά δεν σηµειώθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση για καµία από τις µεταβλητές  των παιδιών και των γονέων.  
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Πίνακας 12.  Συσχετίσεις µεταξύ του LVPA και των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 
N Rho Διάμεσος Ελάχιστο 

 

Μέγιστο 

 

P-value 

Ανθρωποµετρικά 

χαρακτηριστικά παιδιού 
   

   

Βάρος παιδιού (κιλά) ∞ 565 -0.033    0.591 

Ύψος παιδιού (εκατοστά) ∞ 564 -0.001    0.989 

∆.Μ.Σ. παιδιού (κιλά/ µέτρα
2
) ∞   564 -0.023    0.581 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ  παιδιού
 γ
 564     0.146 

Ελλιποβαρή   174.30 47.90 394.30  

Φυσιολογικού ∆ΜΣ   142.14 0.00 422.14  

Υπέρβαρα   145.71 15.71 388.60  

Παχύσαρκα   122.50 24.30 312.90  

Περίµετρος µέσης (εκατοστά) ∞ 558 -0.024    0.568 

       

Ανθρωποµετρικά 

χαρακτηριστικά γονέων 

      

∆.Μ.Σ. µητέρας πριν την 

εγκυµοσύνη κιλά/(µέτρα)
2 
 ∞ 

550 -0.028    0.517 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ. της 

µητέρας στην εγκυµοσύνη 
 γ
 

550     0.847 

Ελλιποβαρής   153.90 28.60 377.14 
 

Φυσιολογικού βάρους   145.71 0.00 422.14 
 

Υπέρβαρες   137.14 4.30 407.14 
 

Παχύσαρκες   145.71 27.14 411.43 
 

∆.Μ.Σ. µητέρας στα 4 χρόνια 

(κιλά/µέτρα
2
)  ∞ 

541 -0.044    0.305 

∆.Μ.Σ. πατέρα(κιλά / µέτρα 
2
)  ∞ 545 -0.019    0.665 

Spearman ∞ 

Kruskal–Wallis
 γ
 

Στατιστικά Σηµαντική ∆ιαφορά p< 0.05 

Συντοµογραφίες: ∆ΜΣ= δείκτης µάζας σώµατος 

*p-value< 0,05 
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 Στον πίνακα 13. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις LVPA και των εβδοµαδιαίων 

δραστηριοτήτων των γονέων της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 

Στις δραστηριότητες που πραγµατοποιούν οι γονείς κατά την διάρκεια της εβδοµάδας 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση φάνηκε µόνο στους πατέρες µεταξύ στην χρήση 

υπολογιστή/παρακολούθηση τηλεόρασης που πραγµατοποιούν τις καθηµερινές και του 

χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά σε LVPA (p = 0.001). Το σαββατοκύριακο όµως και οι 

µητέρες (p = 0.005) και οι πατέρες (p = 0.004) σηµείωσαν στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ του χρόνου που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή/παρακολουθούν 

τηλεόραση και του  χρόνου που αφιέρωναν τα παιδιά σε LVPA.  
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Πίνακας 13. Συσχετίσεις µεταξύ του LVPA και των εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων  των γονέων της µελέτης 

‘’Ρέα’’ 

 
 

     ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

ΠΑΤΕΡΑ 

 N ∆ιάµεσο Ελάχιστο Μέγιστο P-value N ∆ιάµεσο Ελάχιστο Μέγιστο P-value 

∆ραστηριότητες           

Χρήση υπολ/τηλ  

γονέων(καθ/νές) 

567    0.538 567    0.00

1 

Καθόλου  154.30 4.30 394.30   166.07 17.14 394.30  

<1 ώρα  135.71 8.60 411.43   115.71 0.00 332.90  

1-2 ώρες  145.71 4.30 422.14   148.60 4.30 422.14  

3-4 ώρες  150.00 0.00 365.71   150.00 15.71 411.43  

>4 ώρες  129.64 12.90 324.30   120.00 12.90 227.14  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   162.85 74.30 377.14  

Χρήση υπολ/τηλ 

γονέων (σαβ/κο) 

567             

0.005 

567    0.00

4 

Καθόλου  160.71 4.30 402.90   147.85 17.14 394.30  

<1 ώρα  123.21 8.60 411.43   115.71 0.00 332.90  

1-2 ώρες  153.60 0.00 422.14   154.30 4.30 422.14  

3-4 ώρες  154.64 38.60 365.71   138.21 8.60 411.43  

>4 ώρες  112.14 12.90 324.30   143.60 12.90 402.90  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   162.85 74.30 377.14  

Σωµατική 

δραστηριότητα 

γονέων (εβδοµάδα) 

567    0.279 567    0.10

7 

Σχεδόν καθόλου  152.14 4.30 411.43   153.92 4.30 411.43  

~ ½    ώρες  124.30 15.71 365.71   98.60 0.00 287.14  

>½-1 ώρες  142.85 0.00 422.14   96.42 23.60 422.14  

1-2     ώρες  135.00 4.30 385.71   141.80 14.30 385.71  

>2-4   ώρες  140.00 21.43 317.14   145.71 21.43 407.14  

>4-7   ώρες  151.80 38.60 407.14   145.71 38.60 402.90  

>7      ώρες  102.85 8.60 402.90   121.42 8.60 365.71  

∆εν ξέρω /∆εν 

απαντώ 
 0 0 0   141.42 74.30 257.14  

Πραγµατοποιήθηκε test Kruskal–Wallis 
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• Συσχέτιση του χρόνου που αφιερώνετε σε MVPA µεταξύ περιγραφικών, 

ανθρωποµετρικών παραγόντων & δραστηριοτήτων των γονέων 

 

Στον πίνακα 15. Έγιναν συσχετίσεις µε το χρόνο του που τα παιδιά δαπανούν σε MVPA 

και σε σχέση µε περιγραφικά και ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. 

 

Σχετικά µε το MVPA των παιδιών και τα χαρακτηριστικά του φύλου και της ηλικίας δεν 

φάνηκε κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση όπως επίσης και για την ενασχόληση του 

πατέρα µε το παιδί. Ο χρόνος που αφιέρωναν τα παιδιά σε MVPA, µε το τόπο κατοικίας 

του παιδιού (p = 0.010) και το παιχνίδι σε χώρο εκτός σπιτιού (p ≤ 0.001),  φάνηκε ότι 

έχουν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, ενώ µε τις ώρες ενασχόλησης της µητέρας µε το 

παιδί φάνηκε ελαφρά θετική σηµαντική συσχέτιση (r=0.12 , p=0.005). 
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Πίνακας 14. Συσχετίσεις MVPA παιδιού με περιγραφικά και ανθρωπομετρικά του 

παιδιού και των γονέων  

 

 Ν Rho ∆ιάµεσος Ελάχιστο Μέγιστο p-value 

Χαρακτηριστικά παιδιού        

Φύλο  † 527     0.193 

Αγόρια   133.85 10.00 565,71  

Κορίτσια   130.71 7.71 424.69  

Ηλικία παιδιού  (έτη) ∞ 535 0.029    0.497 

Καταγωγή  †       

Ελληνική       

Άλλη       

Τόπος κατοικίας  † 535     0.010 
Αστική περιοχή   124.28 7.71 565.71  

Αγροτική περιοχή   152.21 12.00 497.14  

Παιχνίδι σε χώρους εκτός σπιτιού 
 γ
 534     ≤0.001 

Σπάνια   97.14 10.00 372.86  

Συχνά, λιγότερο από 1 ώρα/ ηµέρα   121.07 7.71 497.14  

1-3 ώρες/ ηµέρα   136.28 10.00 565.71  

Πάνω από 3 ώρες/ ηµέρα   189.64 36.43 540.71  

Χρόνος ενασχόλησης µητέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 

534 0.12    0.005 

Χρόνος ενασχόλησης πατέρας µε παιδί 

(ώρες/ ηµέρα) ∞ 

534 -0.00    0.934 

       

Χαρακτηριστικά κύησης και 

τοκετού 

      

Κάπνισµα στην εγκυµοσύνη 
 γ
 508     0.276 

Μη καπνίζοντες   127.14 10.00 565.71  

∆ιακοπή καπνίσµατος κατά την 

εγκυµοσύνη 

  134.64 15.71 552.90  

Καπνίζοντες   152.14 7.71 398.60  

Είδος Τοκετού  †       

Φυσιολογικός Τοκετός       

Καισαρική Τοµή       

Τοκότητα  † 510     0.343 

Πρώτο παιδί   127.14 10.00 552.86  

Άλλο   135.28 7.71 565.71  

       

Χαρακτηριστικά γονέων       

Ηλικία µητέρας∞ 531 0.070    0.108 

Ηλικία πατέρα ∞ 512 0.025    0.580 

Μορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 γ
 522     0.828 

Χαµηλό   138.21 7.71 364.29  

Μέτριο   130.71 10.00 565.71  

Υψηλό   127.14 10.00 440.71  

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
 γ
 515     0.892 

Χαµηλό   132.85 10.00 552.90  

Μέτριο   130.00 7.71 565.71  

Υψηλό   132.85 17.30 440.71  

Οικογενειακή κατάσταση γονέων  † 518     0.936 

Παντρεµένοι   131.78 7.71 565.71  

Άλλο   131.14 30.00 497.14  

Mann–Whitney  † 

Spearman ∞ 

Kruskal–Wallis
 γ
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Στον  πίνακα 15. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις του χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά σε 

MVPA και των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’  

 

 

 

Όσον αφόρα τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των γονέων δεν 

σηµειώθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση στις µεταβλητές, οι οποίες δίνουν 

δεδοµένα για το σωµατικό βάρος και το ύψος του παιδιού, το ∆ΜΣ των παιδιών και των 

γονέων, και τέλος της περιµέτρου µέσης του παιδιού.
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Πίνακας 15. Συσχετίσεις µεταξύ του χρόνου που αφιερώνουν σε MVPA  τα παιδιά και των 

ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 

 

N Rho ∆ιάµεσο

ς 

Ελάχιστο 

 

Μέγιστ

ο 

 

P-value 

 

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά παιδιού       

Βάρος (κιλά) 532 -0.005    0.909 

Ύψος (εκατοστά) 531 0.039    0.375 

∆.Μ.Σ. παιδιού (κιλά/ µέτρα
2
) 531 -0.03    0.459 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ  παιδιού
 γ
 531     0.592 

Ελλιποβαρή   175.71 25.00 321.43  

Φυσιολογικού ∆ΜΣ   131.07 7.71 565.71  

Υπέρβαρα   144.21 11.43 440.71  

Παχύσαρκα   131.14 20.00 411.43  

Περίµετρος µέσης (εκατοστά) 526 -0.032    0.465 

Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά γονέων       

∆.Μ.Σ στην εγκυµοσύνη (κιλά/µέτρα2) 518 0.017    0.693 

Κατηγοριοποίηση ∆.Μ.Σ. της µητέρας  στην 

εγκυµοσύνη 
 γ
 

518     0.585 

Ελλιποβαρής   116.42 35.00 398.57  

Φυσιολογικού βάρους   130.71 7.71 565.71  

Υπέρβαρες   121.85 20.00 552.86  

Παχύσαρκες   146.21 12.00 398.57  

∆.Μ.Σ. µητέρας στα 4 χρόνια (κιλά/µέτρα
2
) 509  0.00    0.848 

∆.Μ.Σ. πατέρα (κιλά/ µέτρα 
2
) 513 -0.02    0.701 

Στατιστικά Σημαντική Διαφορά p< 0.05 

Συντομογραφίες: ΔΜΣ= δείκτης μάζας σώματος 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το συντελεστή συσχέτισης Spearman 

*p-value < 0,05 
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Στον πίνακα 16. Παρουσιάζονται  οι συσχετίσεις του χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά σε 

MVPA και των εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων τω ν γονέων της µελέτης ΄΄Ρέα΄΄ 

Η χρήση υπολογιστή και η παρακολούθηση τηλεόρασης των µητέρων και των πατέρων τις 

καθηµερινές και το σαββατοκύριακο αλλά και η ενασχόληση τους µε κάποια 

δραστηριότητα δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε τη διάρκεια του 

MVPA.  
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Πίνακας 16. Συσχετίσεις µεταξύ του χρόνου που αφιερώνουν τα παιδιά σε ΜVPA και των δραστηριοτήτων 

των γονέων της µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 
 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

ΠΑΤΕΡΑ 

 N ∆ιάµεσο Ελάχιστο Μέγιστο P-value N ∆ιάµεσο Ελάχιστο 
Μέγι

στο 
P-value 

∆ραστηριότητες           

Χρήση υπολ/τηλ  

γονέων(καθ/νές) 

535    0.612 535     

0.506 

Καθόλου  155.42 20.71 440.71   168.60 11.14 322.14  

<1 ώρα  131.50 11.43 565.71   130.00 17.90 497.14  

1-2 ώρες  139.28 7.71 552.90   132.85 7.71 565.71  

3-4 ώρες  122.14 20.00 332.90   118.57 11.43 364.30  

>4 ώρες  111.80 10.00 540.71   122.14 10.00 540.71  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 

 0 0 0   167.85 35.00 321.43  

Χρήση υπολ/τηλ 

γονέων (σαβ/κο) 

535    0.843 535    0.568 

Καθόλου  132.60 22.90 497.14   132.85 12.00 287.14  

<1 ώρα  131.14 11.43 497.14   111.07 11.14 497.14  

1-2 ώρες  139.30 7.71 565.71   140.00 7.71 565.71  

3-4 ώρες  142.85 11.14 332.90   125.80 15.71 364.30  

>4 ώρες  95.71 10.00 540.71   118.60 10.00 540.71  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 

 0 0 0   167.85 35.0 321.43  

Σωµατική 

δραστηριότητα 

γονέων (εβδοµάδα) 

535    0.461 535    0.331 

Σχεδόν καθόλου  132.30 7.71 552.90   131.42 7.71 552.90  

~ ½    ώρες  111.42 17.14 280.71   103.60 22.30 226.60  

>½-1 ώρες  114.30 29.30 392.90   124.64 11.43 334.30  

1-2     ώρες  128.92 11.43 497.14   139.30 42.14 497.14  

>2-4   ώρες  115.00 18.30 565.71   127.60 18.30 565.71  

>4-7   ώρες  132.80 27.14 565.71   149.30 20.71 497.14  

>7      ώρες  171.14 10.00 432.14   149.60 10.00 432.14  

∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ 

 0 0 0   201.42 26.43 321.43  

Πραγµατοποιήθηκε test Kruskal–Wallis 
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• Συσχέτιση στα είδη της φυσικής δραστηριότητας 

Στον πίνακα 17. Παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των ειδών της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας 4 ετών της µελέτης ‘’Ρέα’’. 

 

Οι καθιστικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν το χρόνο τηλεθέασης και το χρόνο που 

αφιερώνεται σε LVPA. Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ 

του χρόνου τηλεθέασης και του LVPA (r= 0.108), δηλαδή αύξηση του χρόνου που 

αφιερώνεται στην τηλεθέαση σχετίζεται µε αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε 

LVPA.  

Η διάρκεια του ύπνου των παιδιών προσχολικής ηλικίας παρουσίασε στατιστικά 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε τον χρόνο που αυτά αφιερώνουν στην τηλεθέαση (r= -

0.071). Επιπλέον, αρνητική συσχέτιση µε το ύπνο παρατηρήθηκε και για το LVPA (r= -

0.098) 

Θετική συσχέτιση σηµειώθηκε ανάµεσα στην διάρκεια των LVPA και των MVPA 

δραστηριοτήτων (r= 0.237), δηλαδή τα παιδιά µε περισσότερο χρόνο σε µικρής έντασης 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ηµέρας φαίνεται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

και σε δραστηριότητες µέτριας έντασης. 
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Πίνακας 17.  Συσχέτιση µεταξύ ειδών φυσικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας της 

µελέτης ‘’Ρέα’’ 

 Ύπνος Καθιστικές 

∆ραστηριότητες 

Σωµατική 

δραστηριότητα 

 ∆ιάρκεια 

ύπνου 

Χρόνος 

τηλεθέασης 

LVPA MVPA(λεπτά/ 

ηµέρα) 

Ύπνος 1    

∆ιάρκεια ύπνου      

     

Καθιστικές ∆ραστηριότητες     

Χρόνος τηλεθέασης  -0.071* 1   

LVPA    -0.098** 0.108** 1  

     

Σωµατική δραστηριότητα     

MVPA(λεπτά/ ηµέρα)    -0.017 0.017 0.237** 1 

∆είκτη συσχέτισης spearman 

* επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

** επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 
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 Κεφάλαιο 5. Συµπεράσµατα- Συζήτηση 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αποτυπώθηκε ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά 

ηλικίας 4 ετών στα είδη της φυσικής δραστηριότητας, µελετήθηκαν οι συσχετίσεις µεταξύ 

αυτών και τέλος διερευνήθηκαν παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν τον χρόνο των 

δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι ο µέσος χρόνος που αφιερώνεται στο 

κάθε είδος της φυσικής δραστηριότητας είναι στο πλαίσιο των συστάσεων που προτείνουν 

οι οργανισµοί υγείας για αυτή την ηλικία. Τέλος, οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 

συσχετίστηκαν µε τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας ήταν το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η αστικότητα του τόπου κατοικίας, ο χρόνος 

ενασχόλησης των γονέων µε τηλεόραση και υπολογιστή, καθώς και ο χρόνος ενασχόλησης 

της µητέρας µε το παιδί στην ηλικία των τεσσάρων ετών. 

 

Στη παρούσα πτυχιακή βρέθηκε ότι όταν η διάρκεια ύπνου των παιδιών µειώνεται 

αυξάνεται ο χρόνος των καθιστικών δραστηριοτήτων, δηλαδή ο χρόνος που αφιερώνετε 

στην τηλεθέαση και σε LVPA. Άλλες έρευνες που εξέτασαν παιδιά και εφήβους διαφόρων 

ηλικιών επιβεβαιώνουν το εύρηµα της µελέτης µας, καθώς αναφέρουν ότι η διάρκεια του 

ύπνου µειώνεται όταν αφιερώνετε χρόνος σε οποιαδήποτε οθόνη 
(200)

. Αυτό πιθανώς να 

οφείλεται στο ότι τα παιδιά ακόµα και σε πολύ µικρές ηλικίες µένουν ξύπνια έως αργά το 

βράδυ λόγω του ότι αφιερώνουν χρόνο σε οποιαδήποτε οθόνη 
(200, 219)

, όπως για 

παράδειγµα στην παρακολούθηση τηλεόρασης 
(220)

. To γεγονός αυτό παρατηρείται πιο 

συχνά όταν υπάρχει τηλεόραση στο υπνοδωµάτιο των παιδιών 
(174)

. Η παρούσα πτυχιακή 

εµφάνισε θετική σχέση µεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται σε LVPA και στην 

τηλεθέαση. Αυτό µπορεί να συµβαίνει επειδή τα παιδιά µικρής ηλικίας κάνουν 

ταυτόχρονα διάφορες δραστηριότητες, πιθανόν να  αφιερώνουν χρόνο παρακολουθώντας 

ένα πρόγραµµα στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να ασχολούνται µε τα παιχνίδια τους, να 

σηκώνονται όρθια ακόµη και να περπατούν µέσα στο σπίτι αυξάνοντας έτσι και τον χρόνο 

του LVPA. Τέλος, ο χρόνος που αφιερώνεται σε LVPA σχετίστηκε µε τον χρόνο που 

αφιερώνεται σε MVPA, πιθανόν το γεγονός αυτό να δικαιολογείται αν κανείς σκεφτεί ότι 

τα παιδιά και ειδικότερα µικρών ηλικιών βρίσκονται συνέχεια σε κίνηση. Έτσι λοιπόν, 

όταν ένα παιδί 4 ετών πραγµατοποιεί µία δραστηριότητα µικρής έντασης, πιθανόν να 

αυξηθεί η ένταση ή να διακοπεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα πραγµατοποιώντας άλλες 

δραστηριότητες µέτριας έντασης. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, συσχέτιση µεταξύ όλων των 
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ειδών, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι όλα τα είδη και οι συσχετίσεις που 

παρατηρήθηκαν εµφάνισαν µία συνέχεια ανάλογα µε την εναλλαγή της έντασης από την 

µία δραστηριότητα στην άλλη, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον Αυτό δείχνει ότι η 

ένταση των δραστηριοτήτων έχει πολύτιµο και σηµαντικό ρόλο καθώς είναι αυτή που 

καθορίζει το είδος τους. 

 

Η διάρκεια ύπνου σχετίζεται µε την αστικότητα του τόπου κατοικίας. Συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές κοιµούνται περισσότερες 

ώρες συγκριτικά µε τα παιδιά αστικών περιοχών (11.09 ώρες και  10.76 ώρες αντίστοιχα), 

µε το γεγονός αυτό φαίνεται ότι συµφωνεί ακόµη µία µελέτη 
(49)

. Επιπλέον, αποτελέσµατα 

από τη µελέτη IDEFICS Study δείχνουν ότι στις χώρες της νότιας Ευρώπης τα παιδιά 

κοιµούνται λιγότερες ώρες, συγκριτικά µε τα παιδιά που κατοικούν σε βορειότερες χώρες 

(81)
. Φαίνεται, λοιπόν, ότι από περιοχή σε περιοχή (πόλη ή χώρα) δεν υπάρχει 

συγκεκριµένο σύνηθες ωράριο ύπνου, αφού υπάρχουν πολιτισµικές 
(81)

, περιβαλλοντικές 

π.χ. φως, θερµοκρασία, ηχορύπανση 
(49, 221)

 και συµπεριφοριστικές διαφορές 
(49, 81)

. Έτσι 

λοιπόν, οι τρεις προαναφερθέντες παράγοντες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και 

επηρεάζουν την διάρκεια του ύπνου των παιδιών
(49, 221)

. Οι παράγοντες αυτοί πιθανόν να 

σχετίζονται και µε τις διαφορές που παρατηρούνται στην παρούσα µελέτη µεταξύ αστικών 

και αγροτικών περιοχών. Επίσης, φαίνεται ότι τα παιδιά αγροτικών περιοχών κοιµούνται 

νωρίτερα, αλλά ξυπνούν και νωρίτερα από τα παιδιά των αστικών περιοχών. Εντούτοις, η 

διαφορά στη διάρκεια ύπνου µεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών ήταν µικρή 
(49)

. 

Τα παιδιά των αστικών περιοχών επηρεάζονται από τον µοντέρνο και σύγχρονο τρόπο 

ζωής, κοιµούνται αργά το βράδυ,  και αυτό φαίνεται να επηρεάζει την διάρκεια ύπνου 
(219)

. 

Τα παιδιά µε γονείς υψηλού µορφωτικού επιπέδου βρέθηκε ότι κοιµούνται λιγότερες 

ώρες από τα παιδιά που έχουν γονείς µε χαµηλό ή µέτριο επίπεδο µόρφωσης. ∆εδοµένα 

από άλλες µελέτες, είτε υποστηρίζουν αυτή τη σχέση 
(49)

, είτε αναφέρουν ότι  τα παιδιά µε 

γονείς υψηλού µορφωτικού επιπέδου κοιµούνται περισσότερο από τα παιδιά µε γονείς 

µετρίου ή χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
(46, 219)

. Φαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει αντίφαση 

των αποτελεσµάτων µεταξύ των ερευνών και αυτό µπορεί να εξηγείται από τους 

διαφορετικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που εξετάζονται σε κάθε 

έρευνα 
(49, 219)

. 

Από τα ευρήµατα της έρευνας µας φάνηκε ότι ο ∆.Μ.Σ. των παιδιών αυξάνεται όταν η 

διάρκεια του ύπνου µειώνεται, καθώς βρέθηκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ ύπνου και 

∆.Μ.Σ. Τα παιδιά µε αυξηµένο ∆.Μ.Σ φαίνεται ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην 

διάρκεια ύπνου και σε καθιστικές δραστηριότητες
(46, 48, 78, 80, 222)

. Για το παραπάνω εύρηµα 
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πολλοί µελετητές έχουν έρθει αντιµέτωποι να εξηγήσουν τον λόγο και την σηµασία αυτού 

του γεγονότος. Πιστεύετε λοιπόν ότι στην αύξηση των τιµών του ∆ΜΣ που σχετίζεται µε 

µειωµένη διάρκεια ύπνου ευθύνονται κάποιες ορµόνες του οργανισµού. Σηµαντικό ρόλο 

έχουν κυρίως εκείνες που ρυθµίζουν την όρεξη, όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη, αφού 

ευθύνονται για την αύξηση της όρεξης και του κορεσµού και είναι υπεύθυνες για την 

πρόσληψη και την ποσότητα τροφής 
(78)

. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

ορµόνες εκκρίνονται κατά την διάρκεια του ύπνου, συνεπώς, ο ύπνος επηρεάζει τα επίπεδα 

των δύο αυτών ορµονών, καθώς στέλνουν σήµατα στον εγκέφαλο σε σχέση µε την 

κατανάλωση της τροφής
(60, 79)

. Αν υπάρχει ανεπαρκής ύπνος οι ορµόνες αυτές 

διαταράσσονται και οδηγούν σε αυξηµένη όρεξη και µειωµένο κορεσµό και σαν 

αποτέλεσµα αυτού παρατηρείται αύξηση των τιµών του ∆.Μ.Σ 
(78)

. Έτσι οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι ο ∆ΜΣ και η διάρκεια του ύπνου αλληλεπιδρούν έµµεσα µεταξύ τους και 

φέρουν το αποτέλεσµα του ευρήµατος µας. 

Τα ευρήµατα µας επίσης δείχνουν αρνητική σχέση µεταξύ της περιµέτρου µέσης των 

παιδιών και της διάρκειας ύπνου. Ανασκόπηση µελετών επαληθεύει το εύρηµα αυτό της 

εργασίας µας 
(47, 80)

. Η αυξηµένη περίµετρος µέσης συνδέεται συχνά µε αυξηµένο βάρος 

και µε τη σειρά τους αυτοί οι δύο παράγοντες όπως και στην µελέτη µας συνδέονται µε 

µειωµένο ύπνο
(47, 80)

 . 

Η διάρκεια ύπνου των παιδιών µε γονείς µεγάλης ηλικίας ήταν µικρότερη από τα παιδιά 

µε µικρότερους σε ηλικία γονείς. Στην παρούσα πτυχιακή, οι µεγαλύτερες ηλικίες των 

πατέρων και των µητέρων ήταν µέχρι 39 και 35 αντίστοιχα. Πιο γενικά έχει φανεί ότι 

άτοµα µε αυξηµένο φόρτο εργασίας κοιµούνται λίγες ώρες, λαµβάνοντας υπόψη τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής, βάσει αυτού του δεδοµένου µπορεί ειπωθεί ότι µια οικογένεια µε 

γονείς µε επιβαρυµένο εργασιακό ωράριο ίσως αργούν να κοιµούνται και αυτό να 

επηρεάζει τα παιδιά καθώς µπορεί να κοιµούνται πιο αργά το βράδυ.   

 

Ο χρόνος τηλεθέασης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας µας φάνηκε ότι 

σχετίζεται µε το σωµατικό βάρος των παιδιών, καθώς αύξηση του χρόνου τηλεθέασης 

σχετίζεται µε αυξηµένο βάρος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες µελέτες 

που δείχνουν ότι όταν η τηλεθέαση των παιδιών ξεπερνάει τις 2 ώρες 
(223)

 ή ο χρόνος που 

αφιερώνουν µπροστά σε οθόνη είναι αυξηµένος 
(85)

, είναι πιθανό να παρατηρηθεί αύξηση 

στο σωµατικό τους βάρος 
(85, 153, 223, 224)

. Η σχέση αυτή πιθανόν να εξηγείται µέσω της 

πληθώρας διαφηµίσεων που προβάλλονται στα παιδιά και οι οποίες παρουσιάζουν 

συνήθως ανθυγιεινές επιλογές τροφίµων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα παιδιά να ζητούν 

και να καταναλώνουν ανθυγιεινά σνακ
 (223)

. Ειδικότερα όταν κάθονται µπροστά στην 
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οθόνη έχει φανεί ότι τα παιδιά καταναλώνουν µεγαλύτερες ποσότητες τροφίµων
(24)

 µε  

συνέπεια την αύξηση του σωµατικού τους βάρους 
(24, 223)

. 

Ο χρόνος τηλεθέασης/παρακολούθηση βίντεο των παιδιών σχετίζεται και µε την 

οικογενειακή κατάσταση των γονέων. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται από κάποιες άλλες 

έρευνες, ενώ σύµφωνα µε κάποιες άλλες τα αποτελέσµατα είναι αντίθετα. Έτσι, έχει φανεί 

ότι χρόνος τηλεθέασης του παιδιού >2 ώρες/ ηµέρα παρατηρείται πιο συχνά σε παιδιά µε  

ένα γονέα στο σπίτι και κυρίως όταν η µητέρα δεν έχει παντρευτεί ή ζει µόνη 
(223, 224)

 ενώ 

από μια πρόσφατη ανασκόπηση φαίνεται  ότι η οικογενειακή κατάσταση δεν σχετίζεται µε 

τον χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης του παιδιού
(202)

. Αν ληφθεί υπόψιν ότι µητέρες 

που δεν είναι παντρεµένες ή ζουν µόνες 
(223)

,  συνήθως έχουν επιβαρυµένο επαγγελµατικό 

ωράριο, φαίνεται επόµενο τα παιδιά αυτά να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο µπροστά 

στην οθόνη. Αυτό πιθανόν να συµβαίνει  διότι οι µητέρες δεν έχουν την δυνατότητα να 

αφιερώσουν τον απαιτούµενο χρόνο στην φροντίδα των παιδιών τους, γιατί λείπουν 

αρκετές ώρες από το σπίτι. 

Επιπλέον από τα αποτελέσµατα της παρούσας πτυχιακής φάνηκε ότι το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων  σχετίζεται µε τον χρόνο τηλεθέασης των παιδιών. Τα παιδιά µε γονείς 

που έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο βρέθηκε ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην 

παρακολούθηση τηλεόραση, συγκριτικά µε παιδιά µε γονείς µετρίου ή χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες 
(213),(223), (224)

, 

αλλά όχι από όλες. Από άλλες έρευνες προκύπτουν είτε ασαφή αποτελέσµατα, είτε ότι το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν σχετίζεται µε τον χρόνο τηλεθέασης των παιδιών τους 

(202)
. Αρκετοί γονείς πιθανώς να µην έχουν γνώση για τον περιορισµό του χρόνου 

τηλεθέασης που συστήνετε στα παιδιά µικρής ηλικίας
(225)

 και σε συνδυασµό µε το χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο να µην θέτουν όρια στον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους 

µπροστά σε οθόνη. 

∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι ο χρόνος τηλεθέασης και ενασχόλησης µε τον  υπολογιστή από 

τους γονείς τις καθηµερινές και το σαββατοκύριακο επηρεάζει τη παρακολούθηση 

βίντεο/τηλεθέασης των παιδιών. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει τα ευρήµατα άλλων 

µελετών  που έχουν παρατηρήσει επίσης την αντίστοιχη σχέση  
(202, 209, 224) 

. Τα παιδιά 

µικρής ηλικίας µιµούνται και επηρεάζονται από τις δραστηριότητες των γονέων τους
(209, 

213)
. Επίσης έχει φανεί ότι όταν οι γονείς παρακολουθούν τηλεόραση ή ασχολούνται µε τον 

υπολογιστή το σαββατοκύριακο, τα παιδιά πιθανόν να πραγµατοποιούν µαζί τους αυτές τις 

δραστηριότητες .  
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Αύξηση του χρόνου τηλεθέασης των παιδιών συσχετίστηκε επίσης και µε αύξηση του 

χρόνου που αφιερώνουν οι µητέρες µε τα παιδιά τους. Μελέτες που ασχολούνται µε παιδιά  

όπου οι γονείς τους δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο µε τα παιδιά τους 
(202, 209)

, καθώς και τα 

παιδιά γονέων µε επιβαρυµένο φόρτο εργασίας αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε 

τηλεθέαση των παιδιών σχέση ανάµεσα στον αυξηµένο χρόνο τηλεθέασης και στο χρόνο 

που αφιερώνει η µητέρα µαζί µε το παιδί της πιθανώς να εξηγείται από το γεγονός ότι η 

µεταβλητή αποτυπώνει απλώς το χρόνο ενασχόλησης και όχι την ποιότητα του χρόνου και 

το είδος των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται, ενώ η µητέρα βρίσκεται µαζί µε το 

παιδί. Τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους πραγµατοποιούν διάφορες δραστηριότητες 
(202, 

209)
  δηµιουργικές δραστηριότητες π.χ. να παίζουν κάποιο παιχνίδι ή να συζητούν αλλά 

αντί αυτών, ψυχαγωγούνται µαζί παρακολουθώντας τηλεόραση .   

 

Σχετικά µε το LVPA των παιδιών, στην παρούσα πτυχιακή φάνηκε να υπάρχει σχέση µε 

το καπνίσµατος της µητέρας στην εγκυµοσύνη. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι µητέρες που 

δεν κάπνιζαν στην εγκυµοσύνη, επηρέαζαν τα παιδιά τους αυξάνοντας το LVPΑ. Μια 

υπόθεση η οποία πιθανόν να µπορεί να εξηγήσει το αποτέλεσµα που βρέθηκε είναι ότι οι 

µητέρες οι οποίες δεν κάπνιζαν στην εγκυµοσύνη µπορεί να είχαν πιο σωστές συνήθειες 

στην καθηµερινότητα τους όσον αφορά και την δραστηριότητα τους µε αποτέλεσµα να 

µεταδώσουν στην συνέχεια στα παιδιά τους αυτή τη συνήθεια και να µην ακολουθούν ένα 

καθιστικό τρόπο ζωής αλλά να βάζουν στην ζωή τους έστω και χαµηλή σε ένταση 

άσκηση. 

Επίσης στην παρούσα πτυχιακή εργασία όπου υπήρχαν αρκετοί γονείς µε υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο φάνηκε να επηρεάζουν το LVPA των παιδιών τους. ∆ηλαδή, 

διαπιστώθηκε ότι οι γονείς αυτοί είχαν παιδιά στα οποία το LVPA παρουσίασε αύξηση. Η 

σχέση ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο και την αύξηση του LVPA των παιδιών θα 

µπορούσε να εξηγηθεί εάν υποθέσουµε ότι οι γονείς που έχουν αυξηµένο µορφωτικό 

επίπεδο γνωρίζουν ότι η καθιστική δραστηριότητα επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στα 

παιδιά µε αποτέλεσµα να τα παρακινούν για αύξηση της σωµατικής τους δραστηριότητας. 

Η παρότρυνση όµως αυτή των γονέων έρχεται σε αντίθεση µε την όρεξη των παιδιών για 

άσκηση τα οποία συνήθως δεν θέλουν να κάνουν κάποιο είδος σωµατικής δραστηριότητα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση της καθιστικής ζωής των παιδιών όχι µε 

αυξηµένης έντασης άσκηση αλλά µε LVPA. 

Επιπλέον, σχετικά µε το LVPA των παιδιών και την χρήση υπολογιστή/τηλεθέασης των 

γονέων φάνηκε ότι υπάρχει σύνθετη σχέση. ∆ιαπιστώθηκε ότι το LVPA των παιδιών 

συνδέθηκε µε τους πατέρες τις καθηµερινές, ενώ το σαββατοκύριακο και µε τους δύο 
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γονείς. Όσον αφορά τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου οι µητέρες δεν χρησιµοποιούσαν 

σχεδόν καθόλου υπολογιστή ή δεν παρακολουθούσαν τηλεόραση και αυτό σχετίστηκε µε 

αύξηση του LVPA των παιδιών. Σε σχέση µε τους πατέρες οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τον 

υπολογιστή ή παρακολουθούσαν τηλεόραση 1-4 ώρες όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 

διαπιστώθηκε ότι συνδέεται µε αύξηση του LVPA των παιδιών. Όπως έχει αναφερθεί τα 

παιδιά επηρεάζονται από τις δραστηριότητες των γονέων τους και συνεπώς όταν εκείνοι 

κάνουν κάποια καθιστική δραστηριότητα τα παιδιά πραγµατοποιούν και εκείνα παρόµοιες 

δραστηριότητες. Τα παιδιά από την φύση τους όµως έχουν αυξηµένη κινητικότητα και 

ίσως όταν οι γονείς κάθονται στον υπολογιστή ή παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά να 

ασχολούνται και εκείνα µε τέτοιες δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα να κουνιούνται και 

να παίζουν ανά διαστήµατα. 

 

Οι δραστηριότητες µέτριας/ υψηλής έντασης (MVPA) των παιδιών επηρεάζεται από τον 

τόπο που διαµένει η οικογένεια. Tα περισσότερα παιδιά φαίνεται ότι δεν τηρούν τις 

συστάσεις για το χρόνο ενασχόλησης µε MVPA. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο ότι τα 

παιδιά των πόλεων πάνε σε παιδικούς σταθµούς στους οποίους το MVPA είναι αρκετά 

χαµηλό
(5)

 σε αντίθεση µε τις αγροτικές περιοχές. Μελέτες αναφέρουν ότι το ιδανικότερο 

περιβάλλον ώστε τα παιδιά να αφιερώνουν χρόνο MVPA δεν είναι ούτε οι αγροτικές 

περιοχές, οι οποίοι παρέχουν περισσότερο ασφαλής εξωτερικούς χώρους, ούτε όµως και οι 

αστικές περιοχές που παρέχουν ειδικά φτιαγµένους χώρους, αλλά µία επαρχιακή περιοχή 

που διαθέτει και τα δύο και κυρίως περισσότερη διαθεσιµότητα για περπάτηµα 
(215)

. Επίσης, 

σε αγροτικές περιοχές η σωµατική δραστηριότητα των παιδιών είναι ίσως πιο αυξηµένη 

αφού διαθέτουν ασφαλέστερους χώρους για παιχνίδι εκτός σπιτιού
(154)

. 

Ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει τον χρόνο που αφιερώνεται σε MVPA είναι το 

παιχνίδι που πραγµατοποιούν τα παιδιά σε χώρους εκτός του σπιτιού. Όταν παρέχονται 

εξωτερικοί χώροι για παιχνίδι, το MVPA των παιδιών αυξάνεται 
(154, 226) 

. Το παιχνίδι σε 

χώρους εκτός σπιτιού αφορά και τον παιδικό σταθµό που φαίνεται να  επηρεάζει τις ώρες 

που τα παιδιά αφιερώνουν σε MVPA. Συνήθως, παιδικοί σταθµοί µε χώρους για εξωτερικό 

παιχνίδι συνδέονται µε αύξηση του MVPA από ότι εκείνους που δεν διαθέτουν τέτοιους 

χώρους
(181, 210)

. Οι χώροι όπως τα κοντινά πάρκα της γειτονιάς επηρεάζουν το παιχνίδι 

εκτός σπιτιού και αυξάνουν τις δραστηριότητες µέτριας έντασης 
(193)

. Όταν λοιπόν σε ένα 

παιδί προσφέρεται χώρος για παιχνίδι έξω, είτε στην αυλή του παιδικού, είτε σε πάρκο αυτό 

συνδέεται µε αύξηση του χρόνου που θα αφιερώσουν τα παιδιά  σε MVPA. 

Επιπλέον το MVPA των παιδιών επηρεάζεται από το χρόνο που οι µητέρες αφιερώνουν 

στα παιδιά τους. Αν οι γονείς διαθέτουν περισσότερο χρόνο µαζί τους προωθώντας την 
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σωµατική δραστηριότητα και όχι τις παθητικές δραστηριότητες π.χ. παρακολούθηση 

τηλεόρασης, τότε το MVPA αυξάνεται 
(154, 213)

.  

 

Τέλος, από επιδηµιολογικές µελέτες έχει βρεθεί ότι οι παράγοντες της σωµατικής 

δραστηριότητας των γονέων
(186, 213)

 η οικογενειακή κατάσταση
(63, 211)

, και το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων
(63, 211, 216)

 επηρεάζουν το MVPA των παιδιών. Επίσης, έχει βρεθεί από 

άλλες µελέτες ότι ο ύπνος και η καθιστική δραστηριότητα των παιδιών σχετίζεται µε την 

τοκότητα
(48, 202, 209)

, το MVPA  και ο ύπνος µε το  φύλο 
(63, 80, 81, 94, 135, 162, 166, 168, 210)

 και το 

σωµατικό βάρος
(48, 80, 82)

. Ενώ η καθιστική δραστηριότητα και το MVPA µε την περίµετρο 

µέσης του παιδιού
(208)

. Η δική µας έρευνα δεν βρήκε επίδραση των ειδών της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών από τους παραπάνω παράγοντες. Παράγοντες όπως η 

ηλικία
(63, 68, 81, 135, 168, 196, 200, 202, 203, 211)

, η καταγωγή
(68, 201, 202, 209)

, και ο ∆ΜΣ των 

παιδιών
(202, 205, 208, 211)

 έχουν επίσης συσχετιστεί µε όλα τα είδη της φυσικής 

δραστηριότητας σε ορισµένες µελέτες. Η δική µας έρευνα στο επίπεδο σηµαντικότητας 

που µελέτησε τις µεταβλητές, δεν σηµείωσαν σηµαντική σχέση µεταξύ των 

συγκεκριµένων παραγόντων και  των ειδών της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας 4 ετών της µελέτης ‘’Ρέα’’. Οι παρατηρούµενες διαφορές πιθανώς να 

οφείλονται στο γεγονός ότι κάθε έρευνα λαµβάνει υπόψη διαφορετικές παραµέτρους 

ανάλογα µε το θέµα και την έκταση που µπορούν να αναλυθούν τα δεδοµένα και οι 

µεταβλητές που µελετώνται.  

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

Σηµαντικό στοιχείο της πτυχιακής µας εργασίας είναι ότι χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα για 

585 παιδιά από την  προοπτική µελέτη κοορτής µητέρας-παιδιού, Ρέα. Μελέτες τέτοιου 

είδους µπορούν να δώσουν πληροφορίες για την χρονική αλληλουχία αιτίας και 

αποτελέσµατος, αφού το δείγµα του πληθυσµού παρακολουθείται σε διάρκεια χρόνου. Στα 

πλεονεκτήµατα της µελέτης συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι έχει µελετηθεί το σύνολο 

των δραστηριοτήτων που περιγράφει την ηµέρα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Σε µελέτες παιδιών, οι µετρήσεις και η συλλογή πληροφοριών δεν είναι τόσο εύκολη όσο 

σε έναν ενήλικα 
(11)

, γι’ αυτό οι ερευνητές πολλές φορές βασίζονται στις αναφορές γονέων 

(227)
. Αυτό παρατηρείται πολύ συχνά σε µελέτες που ασχολούνται µε την φυσική 

δραστηριότητα 
(227)

 παιδιών πρώιµης παιδικής ηλικίας <6 ετών 
(29)

 όπως και η δική µας 

µελέτη. Ως εργαλείο εκτίµησης της φυσικής δραστηριότητας χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά 

διαµορφωµένο ερωτηµατολογίου, δηλαδή µία έµµεση µέθοδος
(81, 228)

.  
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Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της παρούσας µελέτης είναι η κατηγοριοποίηση που 

πραγµατοποιήθηκε στα είδη της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, καθώς πολλές 

µελέτες που συλλέγουν πληροφορίες από γονείς δεν φαίνεται να χρησιµοποιούν τη χρήση 

των µεταβολικών ισοδυνάµων (ΜΕΤ) που κατηγοριοποιεί µε ξεκάθαρο τρόπο την 

εναλλαγή δραστηριοτήτων βάσει της έντασης 
(11)

. Τέλος, στην παρούσα µελέτη το βάρος 

και το ύψος µετρήθηκε από εξειδικευµένα άτοµα. Η συλλογή ανθρωποµετρικών 

δεδοµένων από προσωπικές αναφορές, πιθανώς να µην είναι  αξιόπιστη
(58)

 .  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που µελετούν 

χαρακτηριστικά παιδιών και γονέων σε σχέση µε τον χρόνο που αφιερώνεται σε σωµατική 

δραστηριότητα, καθιστικές δραστηριότητες και ύπνου. 

 

 Κεφάλαιο 6. Μελλοντική έρευνα 

 

Σηµαντικό σηµείο στο οποίο θα πρέπει να επεκταθεί η ερευνητική αντιµετώπιση είναι ο 

ακριβής υπολογισµός του ύπνου έτσι ώστε να υπάρξει µία συνολική και πιο έγκυρη εικόνα 

για την πραγµατική διάρκεια βραδινού και ύπνου ηµέρας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας
(48)

.  

Επιπλέον από έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε εφήβους έχει φανεί η 

σηµαντικότητα της συµµετοχής των γονέων στις παρεµβάσεις που γίνονται στα παιδιά 

όπως για παράδειγµα στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Μελέτες που εξετάζουν 

παιδιά µικρότερων ηλικιών προκαλούν ενδιαφέρον θέµα µελλοντικής διερεύνησης καθώς 

είναι γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών και συµπερασµάτων  για ηλικίες <6 ετών 

(43)
.  

Έρευνες σχετικά  µε τα είδη της φυσικής δραστηριότητας και παράγοντες που 

επηρεάζουν τα παιδιά και το περιβάλλον τους είναι σχετικά λίγες. Σηµαντικό είναι ότι θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν τέτοιου είδους έρευνες που να συσχετίζουν και 

διαφορετικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες και σε άλλες χώρες εκτός των  

ΗΠΑ όπου φαίνεται να έχουν πραγµατοποιηθεί οι περισσότερες έρευνες 
(186)

 .  

Σχετικά µε τα θέµατα υγείας όπως για παράδειγµα για καρδιοµεταβολικές ασθένειες, που 

µπορούν να προκύψουν από τη συχνότητα της καθιστικής δραστηριότητα δεν φαίνεται να 

υπάρχουν πολλά στοιχεία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως συµβαίνει µε τους 

ενήλικες. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την προσοχή των ερευνητών για 

περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος 
(24)

. Επιπλέον σηµαντικό είναι να ερευνηθεί περαιτέρω 

η σχέση ανάµεσα στις καθιστικές συνήθειες και  την ποιότητα αλλά και τη ποσότητα του 

ύπνου 
(229)

. 
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Ένα ακόµα θέµα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί περεταίρω είναι το εργαλείο 

εκτίµησης των δεδοµένων που συλλέγονται από τα παιδιά. Από έρευνες έχει φανεί ότι θα 

πρέπει µελλοντικά να χρησιµοποιούνται πιο αξιόπιστες µέθοδοι όπως για παράδειγµα το 

κινησιόµετρο αλλά και η µέθοδος  DEXA η οποία έχει εφαρµοστεί σε αρκετές έρευνες 
(87)

.  

Η έρευνα µας δεν ανέλυσε δεδοµένα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, όπως φαίνεται να συµβαίνει σε άλλες µελέτες
(85)

. Οι διατροφικές 

συνήθειες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα υγείας και τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν γι’ αυτό το κοµµάτι δεδοµένων είναι σηµαντικά αφού επηρεάζουν τις 

καθηµερινές συνήθειες των παιδιών και όχι µόνο. Η δική µας έρευνα, προτείνει λοιπόν να 

διερευνηθεί αυτό το κενό, δηλαδή αν οι διατροφικές συνήθης σε συνδυασµό µε τους 

κοινωνικό-δηµογραφικούς παράγοντες επηρεάζουν τα είδη της φυσική δραστηριότητας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Επιπλέον φαίνεται να υπάρχουν λίγα δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση της ηλικίας στη 

σχέση του ύπνου και του αυξηµένου βάρους σε παιδιά, κάτι που θα πρέπει να εξετασθεί 

περισσότερο στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες. Ένα ακόµα θέµα που προκύπτει σε σχέση 

µε τα ερωτηµατολόγια για την καταγραφή του ύπνου τον παιδιών, είναι η υπερεκτίµηση 

του. Αυτό σηµαίνει ότι οι γονείς δεν δηλώνουν την πραγµατική διάρκεια ύπνου του 

παιδιού αλλά αναφέρουν συνήθως περισσότερες ώρες 
(81)

. Για το λόγο αυτό τα 

ερωτηµατολόγια για τον ύπνο θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα 

εργαλεία εκτίµησης του ύπνου για να δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη εκτίµηση 
(228)

, ώστε 

να υπάρξει µία συνολική και πιο έγκυρη εικόνα για την πραγµατική διάρκεια κατά την 

διάρκεια της ηµέρας και του βραδινού ύπνου  των παιδιών προσχολικής ηλικίας
(48)

. 
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