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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση τυχόν διαφορών του επιπέδου
φυσικής δραστηριότητας δυο διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, των ατόμων
με και χωρίς Ν.Α κατά τη διάρκεια των καθημερινών, το Σαββατοκύριακο και
συνολικά. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 51 μαθητές της Β/θμιας Εκπ/σης
του  ν.  Ροδόπης.  Για  την  ποσοτικοποίηση  της  φυσικής  δραστηριότητας
χρησιμοποιήθηκαν  βηματόμετρα.  Για  τη  σύγκριση  των  μέσων  όρων
χρησιμοποιήθηκε  ανάλυση  t-test  για  ανεξάρτητα  δείγματα  και  περιγραφική
στατιστική.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  παιδιά  με  Νοητική  Αναπηρία
επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητα τις  καθημερινές,  το
Σαββατοκύριακο όσο και συνολικά. Συνολικά οι μαθητές του τυπικού πληθυσμού
πραγματοποίησαν  περισσότερα  βήματα  ημερησίως  και  στις  παραμέτρους  που
εκλέχτηκαν. Ωστόσο, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητάς τους ήταν χαμηλά το
Σαββατοκύριακο. Συμπερασματικά δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, ότι τα 10.000
βήματα  ημερησίως  πληρούν  μόνο  τα  ελάχιστα  όρια  που  απαιτούνται  για  την
αποκόμιση θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία. Τα χαμηλότερα επίπεδα ΦΔ
κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου καταδεικνύουν την ανάγκη ολιστικών
παρεμβάσεων για την αλλαγή των στάσεων υπέρ της Φυσικής Αγωγής. Ενώ τις
καθημερινές η αύξηση των ωρών της φυσικής αγωγής βάση όπως προβλέπονται
και  δίνεται  και  η  δυνατότητα  από  τον  ισχύοντα  νόμο  των  ωρολογίων
προγραμμάτων μπορούν να συντελέσουν καταλυτικά.

Λέξεις  -  κλειδιά:  Φυσική  δραστηριότητα,  γυναίκες,  βηματόμετρα,  μαθητές
Β/θμιας Εκπ/σης, Νοητική Αναπηρία

Εισαγωγή

Αν  και  η  φυσική  δραστηριότητα  συνδέεται  με  μειωμένο  κίνδυνο
καρδιαγγειακών παθήσεων, υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρκίνου,
παχυσαρκίας,  οστεοαρθρικών  ασθενειών  και  της  κατάθλιψης  (Mikulovic  etal.,
2014;  Department  of  Health,2004)  τα  επίπεδα  φυσικής  δραστηριότητας
παραμένουν χαμηλά  οδηγώντας παγκοσμίως σε αύξηση των μη μεταδιδόμενων
χρόνιων νοσημάτων από 6% έως 10% (Lee, etal., 2012). Ο σύγχρονος καθιστικός
τρόπος  ζωής  δεν  έχει  αφήσει  ανεπηρέαστα  τα  παιδιά  τα  οποία  εμφανίζουν
ασθένειες  που  κάποτε  θεωρούνταν  κατεξοχήν  των  ενηλίκων  (Sallis&Owen,
1999).  Η  διερεύνηση  του  επιπέδου  φυσικής  δραστηριότητας  των  μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ δυο διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων,
όπως αυτή του τυπικού πληθυσμού και των ατόμων με Νοητική Αναπηρία δεν
έχει διερευνηθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η



σύγκριση και η διερεύνηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας μαθητών με
και χωρίς Νοητική Αναπηρία που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι δεν απαιτείται επίμονη άσκηση προκειμένου να
αποκομιστούν  οφέλη  για  την  υγεία.  Αντ’  αυτού  το  περπάτημα  αποτελεί  μια
δημοφιλή  και  χαμηλού  κινδύνου  (Tudor-Locke,  et  al.,  2004)  αερόβια
δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση των μεγάλων σκελετικών μυών. Εκτελείται
από όλους, εκτός από τα πολύ αδύναμα άτομα και τα άτομα με σοβαρή αναπηρία
(Bassett,  etal.,  2008;  Morris&Hardman,  1997)  με  ελάχιστες  ανεπιθύμητες
παρενέργειες.  Αυτό πιθανά να οφείλεται  στο,  ότι  η  ένταση,  η  διάρκεια  και  η
συχνότητα είναι αυτορρυθμιζόμενες, γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
εμφανίζει  λίγη,  ως  καθόλου,  μείωση  στη  μέση  ηλικία  σε  σχέση  με  άλλες
δραστηριότητες, επαναλαμβάνεται εύκολα, είναι αυτοτροφοδοτούμενη, εθιστική
και η κύρια επιλογή για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε καθιστικούς
πληθυσμούς  (Morris&Hardman,  1997).  Για  την  αποφυγή  των  αρνητικών
συνεπειών  της  καθιστικής  ζωής  έχουν  αναγνωριστεί  διεθνώς  ως  ελάχιστο
συνιστώμενο όριο τα 10.000 βήματα ημερησίως (Tudor-Locke&Bassett, 2004).

Μεθοδολογία
Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  συνολικά  51  μαθητές  της  Β/θμιας

Εκπ/σης του ν. Ροδόπης εκ των οποίων οι 22 ήταν μαθητές με Ν.Α (Ν =21 αγόρια
και Ν= 1 κορίτσια) βάση των διαγνώσεων που είχαν από τα ΚΕΔΥ, ηλικίας από
14 έως και 32 και 28 μαθητές του τυπικού πληθυσμού (Ν=16 αγόρια και Ν= 12
κορίτσια), ηλικίας από 14 έως 18 ετών.

Μέσο συλλογής των δεδομένων: ΗΦυσική Δραστηριότητα αξιολογήθηκε με
βηματόμετρα (OmronHJ-112) τα οποία αποτελούν τον πλέον δημοφιλή  τρόπο
ποσοτικοποίησης της ΦΔ ειδικά όταν σκοπός είναι η αξιολόγηση του συνολικού
όγκου  της  ΦΔ  μέσω  της  καταμέτρησης  των  βημάτων  (Dubbert,  2002;
Freedson&Miller, 2000). Επιπλέον, έχουν υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, δεν
έχουν παρενέργειες και επαναχρησιμοποιούνται, παρακάμπτουν προβλήματα που
σχετίζονται με τη μετάφραση, την παρερμηνεία, την κοινωνική σκοπιμότητα, την
ανάκληση των μεθόδων αυτοαξιολόγησης. (Affuso etal., 2011; Bielemann etal.,
2011; Dollman, etal., 2009). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν προσπαθούμε
να κατανοήσουμε δραστηριότητες όπως η μικρής διάρκειας και σποραδική φύση
των δραστηριοτήτων που μετέχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι αλλά και
τα άτομα με Ν.Α. (McKeon et al., 2013; Armstrong, 2012; McClainTudor-Locke,
2009).

Ανάλυση των δεδομένων:  Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με
το SPSS18. Για την διερεύνηση των επιδράσεων ενός παράγοντα με δυο βαθμίδες
των  παιδιών  με  και  χωρίς  Ν.Α με  τη  φυσική  δραστηριότητα  εκφρασμένη  σε
βήματαημερησίως κατά τη διάρκεια των καθημερινών, του Σαββατοκύριακου και
με το Μέσο Όρο του συνόλου των επτά ημερών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση “t-
test για ανεξάρτητα δείγματα” σε επίπεδο σημαντικότητας p<.05

Αποτελέσματα



Τα  αποτελέσματα  την  ύπαρξη  στατιστικά  σημαντικών  διαφορών  στη
Βηματομετρική φυσική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων με Ν.Α και των παιδιών
του  τυπικού  πληθυσμού  α)  στη  συνολική  των  επτά  ημερών  ΒΦΔ (t (49)=2,809,
p<0.05) (Σχήμα 1), β) της καθημερινής ΒΦΔ (t (49)=2,915,  p<.0.05) (Σχήμα 2), γ)
της ΒΦΔ το Σαββατοκύριακο (t(49) = 2,354, p<.0.05) (Σχήμα 3). 

Σχήμα 1: Διαφορές συνολικής ΒΦΔ μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α

Σχήμα 2: Διαφορές καθημερινής ΒΦΔ μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α



Σχήμα 3: Διαφορές ΒΦΔ κατά τη διάρκεια του Σ/K μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Τα  πιο  χαμηλά  επίπεδα  Φυσικής  δραστηριότητας  των  μαθητών  με  και
χωρίς Ν.Α κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε σχέση με τις καθημερινές
της  παρούσας  έρευνας  συμφωνούν  µε  έρευνες  που  αναφέρονται  στη
βιβλιογραφία  τόσο στη χώρα μας  (Αυγερινός  et  al.,  2000),  όσο και  σε άλλες
χώρες  (Gavarryet  al.,  2003;  Trostet  al.,  2002).  Τα  αποτελέσματα  μας
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα παρεμβάσεων το Σαββατοκύριακο.  Πιθανά η
ενεργοποίηση  των  ΜΟΑ οι  οποίοι  δύναται  να  υλοποιηθούν  εκτός  ωρολογίου
προγράμματος  αλλά  εντός  σχολικού  περιβάλλοντος,  να  διευκόλυνε  και
οικονομικά τις οικογένειες σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Βάση  της  κατηγοριοποίησης  των  Tudor-  Locke  και  Bassett  (2004)  οι
μαθητές  με  Ν.Α  ανήκουν  στην  ομάδα  της  «χαμηλής  δραστηριότητας»  τις
καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα αλλά και συνολικά. Από την άλλη οι μαθητές
του  τυπικού  πληθυσμού  τις  καθημερινές  και  συνολικά  ανήκουν  στους
«δραστήριους» ενώ το Σαββατοκύριακο στους «λίγο δραστήριους». Σύμφωνα με
τους  Brusseau  και  Hannon,  (2013),  οι  νέοι  του  τυπικού  πληθυσμού
πραγματοποιούν  από  2.500  έως  8.100  βήματα/ημέρα  αποδεικνύοντας  ότι  τα
άτομα με Ν.Α.  της  παρούσας έρευνας  βρίσκονται  εντός  αυτού του εύρους  εν
αντιθέσει με τους μαθητές του τυπικού πληθυσμού που εμφανίζουν υψηλότερους
δείκτες και στις τρεις συνθήκες.

Μπορεί ο στόχος των 10.000 βημάτων να αυξάνει σε δημοτικότητα και να
αποτελεί  έναν  αριθμό  που  εύκολος  στην  ανάκληση,  ωστόσο  πιθανόν  για  τα
παιδιά  να  αποτελεί  πολύ  χαμηλό  στόχο  (Tudor-Locke&Bassett,  2004).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή καρδιοπνευμονική ικανότητα και η καθιστική
ζωή  αποτελούν  σημαντικές  προβλέψεις  τόσο  της  θνησιμότητας,  όσο  και  του
υπέρβαρου και της παχυσαρκίας (Blair&Brodney, 1999), η αύξηση της φυσικής
δραστηριότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί απλά ένα στόχο για επίτευξη αλλά μια
ανάγκη.  Το  ιδιαίτερα  βεβαρημένο  καθημερινό  σχολικό  και  εξωδιδακτικό
πρόγραμμα (π.χ. φροντιστηρίων) των μαθητών του τυπικού πληθυσμού δεν τους
επιτρέπει  να διαθέσουν χρόνο σε άλλες  δραστηριότητες  αλλά και  η  παντελής
έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων τις απογευματινές ώρες για τους μαθητές με
Ν.Α,  απαιτούν  την  άμεση  εξεύρεση  εναλλακτικών  δράσεων.  Ενδεχομένως  η
αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής εντός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος
να  αποτελεί  τη  μοναδική  λύση  στην  εξασφάλιση  ικανοποιητικών  δεικτών
φυσικής δραστηριότητας. 
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