ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

<<Η επίδραση του ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
σε παιδιά δημοτικού>>

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Οικονομολόγος- Διεθνολόγος

Οκτώβριος 2015
ΣΠΑΡΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η επίδραση του ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά
δημοτικού»

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Οικονομολόγος- Διεθνολόγος

Μέλη συμβουλευτικής Επιτροπής
Επιβλέπουσα: Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χίλ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μέλος: Μαρία Τσιρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλος: Σοφία Ζυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Οκτώβριος 2015
ΣΠΑΡΤΗ

Copyright © ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 2015
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και
Διαχείριση Κρίσεων» του Τμήματος Νοσηλευτικής. Η έγκρισή

της δεν

υποδηλώνει απαραιτήτως και την αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ
μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Βεβαιώνω ότι η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αποτέλεσμα δικής μου δουλειάς
και δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής. Στις δημοσιευμένες ή μη δημοσιευμένες πηγές
που αναφέρω έχω χρησιμοποιήσει εισαγωγικά και όπου απαιτείται έχω παραθέσει τις
πηγές τους στο τμήμα της βιβλιογραφίας.

Υπογραφή:
Ζαγοριανού Αγγελική

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χίλ

Μαρία Τσιρώνη

Σοφία Ζυγά

Πίνακας περιεχομένων
Ευχαριστίες ............................................................................................................................... 7
Αφιέρωση .................................................................................................................................. 8
Περίληψη ................................................................................................................................... 9
Abstract…………………………………………………………………………………….…10
Εισαγωγή…………………………………………………………………………..………….11
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ύπνος .......................................................................................................................... 13
1.1.Ιστορική αναδρομή .................................................................................................... 13
1.2.Ορισμός ύπνου……………….………………………………………………………13
1.3.Φυσιολογία ύπνου ……….………………………………………………………….14
1.4.Στάδια ύπνου ………………………………………………………………….…….14
1.4.1. Ύπνος NREM………………………………………………………………...…14
1.4.2. Ύπνος REM ……………………………………………………………………15
1.5.O ύπνος των παιδιών ………………………………………………………………..16
1.6.Σημασία ύπνου ……………………………………………………………………...18
1.7.Αρνητικές επιπτώσεις ………………………………………………………………20
2. Συναισθηματική νοημοσύνη …………………………………………………………20
2.1.Ιστορική αναδρομή ………………………………………………………………….21
2.2.Θεωρητικά μοντέλα …………………………………………………………………23
2.2.1. Το Μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης των Mayer Salovey Caruso.24
2.2.2. Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman………………..25
2.2.3. Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Bar-ON ………………….25
2.2.4. Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της
προσωπικότητας. ……………………………………………………………….26
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
3.1. Μεθοδολογία …………………………………………………………………….27
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Δείγμα ……………………………………………………………………….27
Ερωτηματολόγια ……………………………………………………………..27
Συναίνεση συμμετεχόντων και ηθικά θέματα ………………………………..28
Στατιστική ανάλυση δεδομένων ……………………………………………..28

3.2. Αποτελέσματα …………………………………………………………………..28
3.2.1. Περιγραφική ανάλυση δεδομένων …………………………………………..28

5

3.2.2. Αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης …………………………………………………………..36
3.2.3. Μελέτη ποιότητας ύπνου …………………………………………………...40
3.3. Συζήτηση ……………………………………………………………………...43
3.3.1. Σε σχέση με τη μέση διάρκεια ύπνου των παιδιών ………………………43
3.3.2. Σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων …………………………….44
3.3.3. Σε σχέση με τις συνήθειες του ύπνου ……………………………………..44
3.3.4. Δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης σε συνάρτηση με το φύλο και την
νννννν ηλικία ………………………………………………………………………..………. 45
3.3.5. Επίδραση της διάρκειας του ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής
ννννννν νοημοσύνης………………………………………………………………………….45
3.3.6. Σε σχέση με τη μελέτη ποιότητας ύπνου ………………………………….47
3.3.7. Η επίδραση του στατιστικού παράγοντα «Διαταραχή σχετιζόμενη με τη
ννννννννφάση REM του ύπνου» στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης ………..…47
3.3.8. Συμπεράσματα – Προτάσεις ……………………………………………....49
Βιβλιογραφία ………………………………………………………………………………...50
Παράρτημα ………………………………………………………………………………….. 57

6

Ευχαριστίες
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων ως
φοιτήτρια του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και
Διαχείριση Κρίσεων.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην κυρία Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χίλ
– Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής και επιβλέπουσα καθηγήτρια μου για
την ανάθεση του θέματος και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Την ευχαριστώ για την
καθοδήγηση, τη στήριξη και την εμψύχωση που μου πρόσφερε απλόχερα στη διαδρομή αυτή.
Ευχαριστώ επίσης θερμά την κυρία Τσιρώνη Μαρία – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια καθώς και
την κυρία Ζυγά Σοφία- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Πρόεδρο Τμήματος, οι οποίες έκαναν
αποδεκτή την πρόταση μου για συμμετοχή στην τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Καθοριστική για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας ήταν η επιστημονική βοήθεια που
μου παρείχε ο κύριος Αθανάσιος Σαχλάς- Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος τον
οποίο και ευχαριστώ θερμά. Χωρίς αυτόν η ολοκλήρωση της εργασίας θα ήταν αδύνατη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στην κυρία Stella Mavroveli και τον Dr K.V. Petrides
για την παραχώρηση του ερωτηματολογίου TEIQue-CSF, όπως επίσης και τον κύριο Θωμά
Μπαμπάλη – Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ για την παραχώρηση του TEIQueCSF μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στον ελληνικό πληθυσμό από τον ίδιο και τους
συνεργάτες του με ικανοποιητικούς δείκτες δομικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τον Ιατρό κ. Κόκκινο Δημήτριο –
Παιδίατρο, για την άδεια διεξαγωγής της μελέτης στο ιατρείο του. Η στήριξη του ήταν
καθοριστική για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος.
Ευχαριστώ θερμά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα , καθώς και τους γονείς τους.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου και ιδιαίτερα στη μητέρα μου Μαρίνα για τη
στήριξη της σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Στα αδέρφια μου Γιώργο και Γιώτα που
είναι πάντα δίπλα μου όταν τους χρειάζομαι. Στη Βούλα για την πολύτιμη βοήθεια της και
στην Ειρήνη για την ψυχολογική της υποστήριξη πάντα και παντού. Δεν θα μπορούσα να μην
ευχαριστήσω τον Πάνο που με αντέχει!

7

Αφιέρωση

« Με την καρδιά βλέπεις κανείς σωστά. Το ουσιώδες είναι στο μάτι αόρατο.»
ANTOINE DE SAINT –EXUPERY
O Μικρός Πρίγκιπας

Σε αυτούς που βλέπουν με την καρδιά
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Ελληνική Περίληψη
Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπούσε στο να εξετάσει την επίδραση του
ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά δημοτικού. Συγκεκριμένα
στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθούν διεξοδικά οι συνήθειες και η ποιότητα του ύπνου σε
παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και εν συνεχεία να συσχετισθούν με το δείκτη της συναισθηματικής
νοημοσύνης.
Υλικό και μέθοδος: στην έρευνα συμμετείχαν 129 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και οι κηδεμόνες
τους. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια.
1. Το Trait Emotional Intelligence Child Short Form των S. Mavroveli & K.V. Petrides,
Institute of Education, University of London.
2. Το ερωτηματολόγιο Ύπνου για Παιδιά των Rojas et al.
Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η διάρκεια του ύπνου καθώς και
μεμονωμένοι παράγοντες του ύπνου δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης. Ωστόσο βρέθηκε ότι μεταβλητές που σχετίζονται με τον ύπνο REM
συσχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη επιβεβαιώνουν
την επίδραση του ύπνου στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ωστόσο
υπογραμμίζεται η ανάγκη για διεξαγωγή της μελέτης σε μεγαλύτερο πληθυσμιακά δείγμα.

Λέξεις κλειδιά: ύπνος, συναισθηματική νοημοσύνη, παιδιά, διάρκεια ύπνου, ύπνος REM
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Abstract
Purpose: To investigate the effect of sleep on the development of emotional intelligence in
primary school children.
Material and Methods: 129 children aged 8-12 years old. Two questionnaires were used. The
TEIQue-SCF to measure the EQ answered by the children and the Sleep Questionnaire
answered by the parents.

Results: The results showed that sleep duration does not affect the development of emotional
intelligence; however it was found that variables related to REM sleep are significantly
correlated to the development of emotional intelligence.

Conclusions: The results from this study confirm the effect of sleep on the development of
emotional intelligence. More research should be done to ensure the results.

Key words: sleep, duration of sleep, emotional intelligence, REM, children
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ύπνος είναι μία φυσιολογική λειτουργία όλων των ζωντανών οργανισμών. Αποτελεί ζωτική
ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού, ιδιαίτερα του παιδιού και είναι βασική προϋπόθεση για
τη σωματική και ψυχοπνευματική του ισορροπία (Τσίκουλας,1993). Ο ύπνος καταλαμβάνει
το ένα τρίτο περίπου της ζωής του ανθρώπου, ωστόσο η ανάγκη για ύπνο διαφέρει από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αντέχει
περισσότερο στην πείνα και στη δίψα παρά στη στέρηση ύπνου. Πολλοί ερευνητές τα
τελευταία χρόνια προσπαθούν να εντοπίσουν την επίδραση του ύπνου τόσο στην σωματική,
όσο και στη πνευματική υγεία του ατόμου. Έρευνες έδειξαν σύνδεση μεταξύ του μειωμένου
ύπνου και της παχυσαρκίας (Chaput et al, 2006; Eissenman et al, 2006; Reilly et al, 2005.)
Πιστεύεται ότι αυτή η σχέση μπορεί να προκαλείται λόγω των αλλαγών στα επίπεδα
ορισμένων νευροπεπτιδίων που ελέγχουν την όρεξη (Taheri et al, 2004). Η στέρηση ύπνου
προκαλεί στατιστικά σημαντική μείωση σε πολλές πτυχές της αντιληπτής συναισθηματικής
νοημοσύνης, καθώς και σε ορισμένες πτυχές των υποκειμενικών δεξιοτήτων της
εποικοδομητικής σκέψης , στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση του άγχους, η
διαπροσωπική συνείδηση και οι συμπεριφορικές δεξιότητες ( Soffer-Dudek et al, 2011).Μία
ακόμα έρευνα απέδειξε ότι τα παιδιά τα οποία ξυπνούν συχνά κατά τη διάρκεια του
νυχτερινού ύπνου έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στην διαχείριση των συναισθημάτων τους
στη πορεία του χρόνου, ενώ κάποιες άλλες ότι ο ανεπαρκής και κακός ύπνος σχετίζεται με
χαμηλή σχολική απόδοση (Paavonen et al, 2010).
Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης εμφανίζει τα τελευταία ειδικά χρόνια
αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον. Αναφέρεται στην αναγνώριση, κατανόηση, έλεγχο και
διαχείριση των συναισθημάτων του εαυτού, αλλά και των άλλων και περιλαμβάνει όλους
τους παράγοντες εκτός της γνωστικής νοημοσύνης που συμβάλλουν στη συναισθηματική και
πνευματική ανάπτυξη του ατόμου (Goleman, 1997). Οι κανόνες που ρυθμίζουν τα
συναισθήματα των ανθρώπων και κατά συνέπεια επηρεάζουν τη νοημοσύνη μπορούν να
διδαχτούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του ατόμου, αλλά αναπτύσσονται καλύτερα κατά
την παιδική ηλικία και μάλιστα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και
συνεργασίας (Στάινερ, 2006). Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια έννοια η οποία
καλύπτει μία σειρά από παραμέτρους όπως την ικανότητα να ρυθμίζουμε τη διάθεση μας, την
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ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων στην καθημερινότητα, τον έλεγχο των
ορμών μας, την επικοινωνία. Η γενικότητα της συγκεκριμένης έννοιας καθώς και η ύπαρξη
πολλών και διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης της, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή
συσχέτιση μεταξύ τους και πολλές φορές δεν είναι αξιόπιστα έχουν οδηγήσει στην αυστηρή
κριτική και στην αμφισβήτηση της συγκεκριμένης έννοιας (Ανδρέου και συν, 2007).
Στη συγκεκριμένη εργασία θα ερευνηθούν οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην
ποιότητα του ύπνου σε σχέση με την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά
δημοτικού. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν διεξοδικά οι συνήθειες του ύπνου σε παιδιά ηλικίας
8 -12 ετών, και εν συνεχεία θα συσχετισθούν με τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών
αυτών. Για την ακρίβεια θα μελετηθεί τι ρόλο παίζουν τόσο οι περιβαλλοντολογικοί
παράγοντες όσο και οι παράγοντες συμπεριφοράς στη σχέση των επιμέρους χαρακτηριστικών
που επηρεάζονται από τον ύπνο, όπως για παράδειγμα εάν η άσκηση πριν τον ύπνο έχει
ουσιαστικό ρόλο μεταξύ της σχέσης της παχυσαρκίας και της διάρκειας του ύπνου.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ύπνος
1.1 Ιστορική Αναδρομή
Ο ύπνος έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια. Στην ελληνική μυθολογία ο
Ύπνος ήταν θεός ή Δαίμονας. Στη Θεογονία του Ησίοδου ο Ύπνος είχε δίδυμο αδελφό τον
Θάνατο και κατοικούσαν στα Τάρταρα. Στην Ηλιάδα του Ομήρου ο Ύπνος κατοικεί στη
Λήμνο. Ο ύπνος έχει αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για την τέχνη σε όλες τις μορφές
έκφρασης της. Διάσημοι πίνακες έχουν ως θέμα τους τον ύπνο, καθώς και παραστάσεις σε
αγγεία απεικονίζουν τον ύπνο σε διάφορες μορφές. Οι ποιητές τον ύμνησαν, οι γιατροί και οι
φιλόσοφοι, όπως ο Αλκμέων και ο Αριστοτέλης προσπάθησαν να περιγράψουν τη λειτουργία
του και να τον ερμηνεύσουν.
Η δημοσίευση του έργου του Freud “ Η ερμηνεία των ονείρων” έδωσε το έναυσμα στη
σύγχρονη επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί με τη μελέτη του ύπνου και ιδιαίτερα των
ονείρων. Η ενασχόληση του Freud με τα όνειρα ήταν συστηματική και επίμονη. Εξήγησε
λεπτομερώς πως δημιουργούνται και πως λειτουργούν. Θεωρούσε ότι τα όνειρα αποτελούν
«τη βασιλική οδό προς τη γνώση του ασυνειδήτου», καθώς και ότι τα όνειρα έπαιζαν
θεμελιώδη

ρόλο

στην

ψυχική

οικονομία

(Freud,

1900).

Η

ανακάλυψη

της

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930 επέτρεψε στους επιστήμονες να
μελετήσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου (Kleitman, 1939). Το
1953 οι Aserinsky & Kleitman και το 1957 οι Dement & Kleitman ανακάλυψαν τη σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στη φάση του ύπνου όπου εμφανίζονται οι ταχείες κινήσεις των
οφθαλμών,Rapid Eye Movements (REM), και στα όνειρα, κάτι το οποίο άνοιξε νέους
ορίζοντες στην φυσιολογία του ύπνου (Aserinsky & Kleitman, 1953; Dement & Kleitman,
1957).Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη του ύπνου, και κυρίως
οι κλινικές εφαρμογές του, είναι εντυπωσιακές.
1.2 Ορισμός Ύπνου
Ο ύπνος είναι κατά βάση μία ιδιαίτερη κατάσταση προσωρινής απώλειας της συνείδησης. Ο
ύπνος χαρακτηρίζεται από συμπεριφορική ησυχία, συνοδεύεται συνήθως, αλλά όχι
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απαραίτητα, από ξαπλωμένη θέση του σώματος, ακίνητα κλειστά μάτια και αντιστροφή της
κατάστασης αν υπάρξει κάποιο τουλάχιστον μέτριας έντασης ερέθισμα. Η κατάσταση αυτή
δεν είναι παθητική, αφού η φαινομενική αδράνεια χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία
νευροφυσιολογικών λειτουργιών. Οι νευροφυσιολογικές αυτές λειτουργίες καθορίζουν τα
διάφορα στάδια του ύπνου(Carskadon & Dement,2005).
1.3 Φυσιολογία Ύπνου
Η χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος συνέβαλε πολύ στη μελέτη του ύπνου, αφού για
πρώτη φορά μπορούσε να γίνει αντικειμενική και μετρήσιμη και να θεωρηθεί ο ύπνος ως μια
ενεργή διαδικασία. Καθ’ όλη τη διάρκεια το ΗΕΓ δείχνει διαφορετικές και συστηματικές
αλλαγές. Η ΗΕΓ δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα και το εύρος των
κυμάτων. Ανάλογα με τις συχνότητες τους τα κύματα του εγκεφάλου έχουν ομαδοποιηθεί σε
τέσσερις κατηγορίες και έχουν ονομαστεί με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. (άλφα α,
βήτα β, δέλτα δ, θήτα θ) (Hirsshkowitz et al,1997).Για την καλύτερη καταγραφή της
ηλεκτροφυσιολογίας του ύπνου χρησιμοποιείται το πολυσομνόγραμμα, το οποίο εκτός από τη
μέτρηση της ΗΕΓ δραστηριότητας περιλαμβάνει επίσης το ηλεκτροοφθαλμογράφημα,
δηλαδή τις κινήσεις των ματιών και την ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα (Allen, 1997).
Κατά τη διάρκεια του ύπνου η μορφή της δραστηριότητας των εγκεφαλικών κυμάτων
αντανακλά με αρκετή ακρίβεια την κατάσταση της συνείδησης του ατόμου. Ο ύπνος
διαιρείται σε τέσσερα στάδια αργών κυμάτων και στον ύπνο REM. Ο NREM ύπνος
σχετίζεται με κερματισμένη νοητική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια του NREM ύπνου, ο
εγκέφαλος είναι σχετικά ανενεργός, αλλά ενεργός ρυθμιστής ενός σώματος που μπορεί να
κινηθεί.

Αντίθετα

ο

ύπνος

REM

χαρακτηρίζεται

από

ενεργοποίηση

του

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, μυϊκή ατονία και επεισοδιακή εμφάνιση ταχέων οφθαλμικών
κινήσεων.
1.4 Στάδια Ύπνου
1.4.1 Ύπνος NREM
Το πρώτο στάδιο του ύπνου, Στάδιο 1, είναι μεταβατικό, το άτομο είναι μεταξύ ύπνου και
εγρήγορσης. Στο στάδιο αυτό μερικές φορές εμφανίζονται αργές περιστροφικές κινήσεις των
ματιών και υψηλή μυϊκή δραστηριότητα στο σαγόνι. Το στάδιο αυτό είναι τόσο ελαφρύ,
ώστε αν ξυπνήσουμε ένα άτομο θα ισχυρισθεί ότι δεν κοιμόταν. Το άτομο έχει πράγματι μια
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συνεχή επίγνωση των δραστηριοτήτων γύρω, του, αν και η δραστηριότητα των εγκεφαλικών
κυμάτων δείχνει ότι κοιμάται. Στη φάση αυτή συχνά αναβιώνει τις δραστηριότητες της
ημέρας, όχι βέβαια με τον τρόπο ενός ξυπνητού ατόμου. Οι σκέψεις του έρχονται και
φεύγουν, παρακολουθεί, αλλά δεν συμμετέχει (Green, 1997)
Το Στάδιο 2 θεωρείται ως η επίσημη έναρξη του ύπνου. Χαρακτηρίζεται από ατράκτους
(spindles), δηλαδή σύντομες κυματόμορφες ΗΕΓ εκρήξεις. Τα Κ-συμπλέγματα είναι επίσης
χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου, δηλαδή απότομες αυξήσεις και πτώσεις στην
κυματομορφή, οι οποίες είτε προκαλούνται αυθόρμητα, είτε είναι αντίδραση σε εξωτερικά
ερεθίσματα. Στο στάδιο αυτό η ικανότητα του ατόμου να δει χάνεται. Σχηματίζονται στο
μυαλό εικόνες συχνά άσχετες δηλαδή φαντασιώσεις οι οποίες ωστόσο μπορεί να σχετίζονται
με περασμένα γεγονότα ή να συνδέονται με το ασυνείδητο.

Το Στάδιο 3 είναι στάδιο σχετικά μικρής διάρκειας ανάμεσα στον ελαφρύ ύπνο του σταδίου 2
και τον βαθύ ύπνο του σταδίου 4. Περιλαμβάνει τις ατράκτους και τα Κ- συμπλέγματα του
σταδίου 2 και βραδέα κύματα μεγάλου εύρους. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που έχουν
ανήσυχο ύπνο στο στάδιο αυτό στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους. Επίσης παραμιλούν ή
κλαψουρίζουν.
Το Στάδιο 4 είναι το στάδιο του βαθύ ύπνου. Περιλαμβάνει βραδέα κύματα μεγάλου εύρους.
Το άτομο στη φάση αυτή είναι δύσκολο να ξυπνήσει. Το στάδιο 4 χαρακτηρίζεται από
απουσία αδρών κινήσεων του κορμού και των άκρων. Υπάρχει κάποια σταθεροποίηση της
ηλεκτρικής ενέργειας (Πολεμικός, 2000).
Τα Στάδια 1, ελαφρύς ύπνος, έως 4 , βαθύς ύπνος, χαρακτηρίζονται από απουσία ή ύπαρξη
μόνο αργών κινήσεων των ματιών, και γι’ αυτό ο ύπνος αυτός αναφέρεται ως NREM ύπνος,
ή ορθόδοξος ύπνος (Πολεμικός, 2000).
1.4.2 Ύπνος REM
Ο ύπνος REM χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, μυϊκή
ατονία και εμφάνιση γρήγορων οφθαλμικών κινήσεων. Είναι το στάδιο εκείνο που
αντιστοιχεί στην ονειρική δραστηριότητα. Τα εγκεφαλικά κύματα του ύπνου REM φαίνονται
να είναι σχεδόν ίδια με εκείνα του σταδίου 1. Ωστόσο ο ύπνος REM είναι ένας βαθύς ύπνος
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με την έννοια της δύσκολης αφύπνισης, γι’ αυτό και ονομάζεται και παράδοξος ύπνος σε
αντίθεση με τον ελαφρύ ύπνο του σταδίου 1 (Πολεμικός 2000).
Το 20-25% του συνολικού χρόνου ύπνου καλύπτεται από τον ύπνο REM και
επαναλαμβάνεται περίπου 5 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας (Chaput et al, 2006;
Hirsshkowitz et al, 1997).Ο ύπνος NREM κατανέμεται με ποσοστό 5% στο στάδιο 1, 45%
στο στάδιο 2, και από 25% στα στάδια 3 και 4. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχουν
διακυμάνσεις στη βαθύτητα του ύπνου. Η τυπική πορεία του ύπνου αρχίζει στο στάδιο 1,
συνεχίζει στο στάδιο 2 και προχωρεί στα στάδια 3 και 4. Μετά επιστρέφει από το στάδιο 2
στην πρώτη περίοδο REM, σε διάστημα περίπου 90-100 λεπτών από την έλευση του ύπνου.
Ο ύπνος συνεχίζει να εναλλάσσεται μεταξύ NREM και REM σταδίων, καθόλη τη διάρκεια
της νύχτας, με μεσοδιαστήματα 90-100 και διάρκεια του ύπνου 20-25 λεπτών. Κατά τη
διάρκεια του ύπνου παρατηρούνται μικρές αλλαγές στις διάφορες λειτουργίες του
οργανισμού. Ο ύπνος NREM χαρακτηρίζεται από κανονική λειτουργία στην αναπνοή, στο
ρυθμό της καρδιάς και στην πίεση, από μείωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο και
ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας του εγκεφάλου. Τα αντανακλαστικά των κάτω άκρων
εξακολουθούν να υπάρχουν. Αντίθετα στον ύπνο REM η αναπνοή, ο ρυθμός της καρδιάς και
η πίεση χάνουν την κανονικότητα τους. Στο σώμα και στο πρόσωπο παρατηρούνται
περισσότερες κινήσεις. Παρατηρείται επίσης μια διαφοροποίηση της ροής του αίματος στον
εγκέφαλο, σε σχέση με την εγρήγορση, η οποία τώρα γίνεται μεγαλύτερη, ενώ παρατηρείται
και αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.
Τα αντανακλαστικά των άκρων υποχωρούν και εξαλείφονται κυρίως κατά τη φάση των
σταδίων REM. Κατά τη διάρκεια του ύπνου παρατηρείται επίσης μείωση στην έκκριση
ούρων σιέλων και γαστρικών υγρών και χολής, καθώς επίσης και δακρύων γεγονός που
εξηγεί το πρωινό τρίψιμο των ματιών(Πολεμικός, 2000).

1.5 Ο ύπνος των παιδιών
Ο ύπνος καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της ζωής στην παιδική ηλικία. Η ποιότητα και η
διάρκεια του ύπνου στην παιδική ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και την
απόδοση που θα έχει το άτομο στο μέλλον (Blair, 2012).Η ευημερία των παιδιών, η καλή
τους λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας και η γνωστική τους και συναισθηματική
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ανάπτυξη εξαρτώνται από έναν επαρκή και αναζωογονητικό ύπνο (Touchette et al, 2007).
Αντίθετα διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ανεπαρκής και κακός ύπνος συνδέεται με
παχυσαρκία (Taheri, 2006). Κάποιες άλλες ότι σχετίζεται με χαμηλή σχολική απόδοση.33
Τέλος έχουν υπάρξει μελέτες που έδειξαν ότι η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε συναισθηματικά
προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς (Pesonen et al, 2010). Η στέρηση του ύπνου
δημιουργεί προβλήματα υπερκινητικότητας, ευερεθιστότητας, κακοκεφιάς και προδιαθέτει το
παιδί σε ασθένειες και ατυχήματα (Dahl, 1996).Ο ύπνος και η ξεκούραση δίνουν τη
δυνατότητα στον οργανισμό του παιδιού να ανακτήσει τις δυνάμεις του, να αναπροσαρμοστεί
ο σωματικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του νευρικού συστήματος, και να
αποταμιεύσει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την ευεξία του.
Ο ύπνος των παιδιών διαφέρει από τον ύπνο των ενηλίκων και σε οργάνωση και σε δομή. Ο
ύπνος του βρέφους αρχικά δεν εμφανίζει τα στάδια των ενηλίκων. Κατά κανόνα ο ύπνος του
μωρού είναι ελαφρύς και ανήσυχος και σε ποσοστό 20% έως 30% βαθύς (Mindell, 1997). Ο
ενεργός –REM ύπνος αποτελεί περίπου το 50% του ύπνου του βρέφους και μειώνεται
περίπου στο 20 -25% στο τέλος της πρώτης δεκαετίας. Από την ηλικία αυτή και μετά ο
καταμερισμός των σταδίων παραμένει εντυπωσιακά σταθερός μέχρι την ηλικία των 60 ή 70
ετών (Mindell, 1997; Παρασκευόπουλος 1985). Τα νεογέννητα κοιμούνται κατά μέσο όρο
17-18 ώρες την ημέρα με συχνές εναλλαγές ύπνου και εγρήγορσης. Στο τέλος του πρώτου
μήνα τα μωρά κοιμούνται 16 με 17 ώρες και μέχρι τον τέταρτο μήνα η διάρκεια του ύπνου
τους έχει μειωθεί στις 15 ώρες. Στους 4 μήνες τα βρέφη έχουν 2-3 υπνάκους την ημέρα και ο
ύπνος τους μειώνεται στις 13 ώρες περίπου στους έξι μήνες. Στην ηλικία αυτή η μεγαλύτερη
περίοδος ύπνου είναι περίπου 7 ώρες και 2 περιόδους ύπνου διάρκειας 1-3 ωρών πρωί και
απόγευμα. Στους 15 μήνες σχεδόν το 50% των παιδιών αρκούνται σε έναν υπνάκο το
απόγευμα, στους 24 μήνες ο ύπνος μειώνεται στις 12 ώρες. Στην ηλικία των 4 -5 ετών τα
περισσότερα παιδιά καταργούν και τον απογευματινό ύπνο (Ambron, 1975).
Στις ηλικίες 6- 11 χρόνων παρατηρείται μια σταθερή μείωση του νυχτερινού ύπνου, ο οποίος
μειώνεται καθώς αυξάνει η ηλικία. Στις ηλικίες 6- 7 ετών τα παιδιά κοιμούνται περίπου 9,5
ώρες, 8 ώρες στην ηλικία των 8 ετών και 7,5 ώρες στις ηλικίες 10-11 ετών. Η μέτρηση του
ύπνου NREM έδειξε βαθμιαία μείωση του σταδίου 4 των βραδέων κυμάτων από 18% στα
παιδιά ηλικίας 6- 7 ετών, σε 14% στα παιδιά 10-11 ετών. Η μείωση σχετίζεται με αύξηση στο
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στάδιο 2 του ύπνου. Το ποσοστό του ύπνου REM παραμένει σχετικά σταθερό στο 20 -22%
στις ομάδες των 6-11 ετών (Harris, 1995).
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας συμβαίνουν ποικίλες και σημαντικές αλλαγές στον ύπνο.
Στην προεφηβική ηλικία η διάρκεια του ύπνου μειώνεται ιδιαίτερα τις ημέρες του σχολείου
(Anders et al, 1980).Στα μέσα της εφηβείας κάνει την εμφάνιση της η ημερήσια υπνηλία, η
ικανότητα δηλαδή για ύπνο όταν προσφέρεται η ευκαιρία. Σπάνια τα παιδία στην προεφηβική
ηλικία κοιμούνται η νυστάζουν το μεσημέρι, ενώ είναι συχνό φαινόμενο στην εφηβεία. Το
ΗΕΓ του ύπνου στην εφηβεία μας δείχνει κάποιες σημαντικές αλλαγές. Ο χρόνος του σταδίου
4 μειώνεται κατά 50%, καθώς επίσης και ο αριθμός των δέλτα κυμάτων μειώνεται αισθητά.
Από την ηλικία των 10 έως 16 ετών τα δέλτα κύματα μειώνονται κατά 75%, ενώ ο συνολικός
χρόνος ύπνου μειώνεται κατά 2 ώρες (Goleman, 1997; Harris, 1995).
Οι αλλαγές στον ύπνο κατά τη διάρκεια της εφηβείας συνοδεύονται από μείζονα
επανοργάνωση του εγκεφάλου κάτι που αντανακλά την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Η
ποσότητα του βαθέως ύπνου και ο ρυθμός μεταβολισμού του εγκεφάλου πέφτουν απότομα
στην εφηβεία. Η ικανότητα επανόρθωσης της λειτουργίας μετά από εγκεφαλική βλάβη
μειώνεται και αναδύεται η ικανότητα των ενηλίκων προς επίλυση προβλημάτων (Feinberg et
al, 1974; Feinberg et al, 1982).
1.6 Σημασία του Ύπνου
Οι λειτουργικές ικανότητες, η σωματική και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου
επηρεάζονται με πολλούς τρόπους από τον ύπνο και κυρίως από την ποιότητα του. Ο καλός
και ποιοτικός ύπνος δεν βοηθά μόνο στην ξεκούραση, αλλά διασφαλίζει και την καλή υγεία
του ατόμου. Ο κακός ποιοτικά ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, την ενεργητικότητα, τη σκέψη
και τη δραστηριότητα. Οι άνθρωποι που στερούνται ύπνο παρουσιάζουν συμπτώματα
κόπωσης, οξυθυμίας, κατάθλιψης, επιβράδυνση των αντανακλαστικών και αδυναμία στη
λήψη σωστών αποφάσεων. Ο επαρκής ποσοτικά και ποιοτικός ύπνος συμβάλλει στην καλή
υγεία του ατόμου, προσφέρει ευεξία, καλή μνήμη, ενέργεια και δημιουργικότητα. Ο ύπνος
παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
έχει ανάγκη τον ύπνο για να μπορέσει να ανασυνταχθεί.
Κατά τον ύπνο των βραδέων κυμάτων η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι μειωμένη σε
αντίθεση με τον ύπνο REM, όπου εκεί ο εγκέφαλος είναι πιο δραστήριος (Amzica & Steriade,
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1995). Εάν η μειωμένη εγκεφαλική δραστηριότητα είναι ένδειξη αποκατάστασης, τότε είναι
σαφές ότι ο ύπνος βραδέων κυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την βιολογική ανάπλαση
και αποκατάσταση του εγκεφάλου (Horne, 1988; Horne,1992).Στη διάρκεια του ύπνου
βραδέων κυμάτων παρατηρείται αυξημένη έκκριση αυξητικής ορμόνης, καθώς περίπου το
70% της ορμόνης αυτής παράγεται σε αυτό το στάδιο. Η θερμοκρασία του σώματος στη
φάση αυτή μειώνεται. Η καρδιακή συχνότητα ελαττώνεται συνεπώς και οι αναπνοές. Η
εγκεφαλική αιματική ροή μειώνεται με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου
από τους μυς. Η μειωμένη εγκεφαλική ροή έχει ως επακόλουθο τη συνολική μείωση του
εγκεφαλικού μεταβολισμού (Hobson & Pace- Schott, 2002).Οι συγκεντρώσεις των
νευροτροποιητών στον εγκέφαλο μειώνονται, και συγκεκριμένα η συγκέντρωση της
ακετυλοχολίνης είναι στο χαμηλότερο επίπεδο (Shima et al, 1986).Κατά τη φάση αυτή
ενεργοποιείται η άμυνα του οργανισμού, ενώ παράλληλα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
Σε αντίθεση με τη φάση NREM στη φάση REM παρατηρείται αύξηση της ροής του αίματος
καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Ο ύπνος REM έχει πρωταρχικό ρόλο στη
διαδικασία της μάθησης και της μνήμης. Μία μελέτη σε φοιτητές μετά το πέρας των
εξετάσεων έδειξε αυξημένη πυκνότητα REM. Σε συνδυασμό με αντίστοιχες μελέτες που
έχουν γίνει σε ζώα το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ύπνος REM σχετίζεται
με τη μακροπρόθεσμη μνήμη (Smith & Lapp, 1991).
Σύμφωνα με μία έρευνα που διενεργήθηκε σε πανεπιστήμιο της California έδειξε ότι υπάρχει
μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της παγίωσης των συναισθηματικά φορτισμένα μνημονικών
γεγονότων με τη φάση REM καθώς και με την ύπαρξη θ κυμάτων στην προμετωπιαία
περιοχή του εγκεφάλου. Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε καταμέτρηση της παγίωσης
ουδέτερων συναισθηματικά μνημών καθώς και αρνητικά συναισθηματικά μνημών σε σχέση
με την ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ύπνου REM.
Παρατηρήθηκε ότι στα άτομα στα οποία υπήρξε η δυνατότητα ύπνου υπήρχε παγίωση
μνήμης συναισθηματικού περιεχομένου, όχι όμως ουδέτερου. Αντίθετα στα άτομα στα οποία
δεν υπήρξε η δυνατότητα ύπνου δεν υπήρξε παγίωση κανενός είδους μνήμης.
Ο ύπνος REM έχει ουσιαστικό ρόλο στο να καθορίσει τα συστατικά των συναισθηματικά
φορτισμένων γεγονότων τα οποία είτε θα διατηρηθούν, είτε θα διαγραφούν (Payne &
Stickgold, 2008).

19

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ψυχολογικές και νευρολογικές διαταραχές, οι οποίες έχουν
σχέση με τη διάθεση του ατόμου σχετίζονται με διαταραχές κατά τη διάρκεια του ύπνου και
συγκεκριμένα με μεταβολές στη φάση REM (Turek, 2005).
1.7 Αρνητικές επιπτώσεις έλλειψης ύπνου
Στη σημερινή εποχή όπου χαρακτηριστικό της κοινωνίας αυτής είναι η συνεχής μείωση του
ύπνου αξίζει να αναφερθούν οι επιπτώσεις της έλλειψης ειδικότερα στα παιδιά.
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευημερία
των παιδιών. Η παχυσαρκία επίσης είναι συνδεδεμένη με την έλλειψη ύπνου (Cappucio et al,
2008). Η σχέση αυτή βάσει ερευνών προκαλείται λόγω των αλλαγών στα επίπεδα ορισμένων
νευροπεπτιδίων που ελέγχουν την όρεξη. Συγκεκριμένα η έλλειψη ύπνου οδηγεί στη
μειωμένη έκλυση λεπτίνης από τα λιποκύτταρα και σε αυξημένα επίπεδα γκρελίνης στο
στομάχι (Taheri et al, 2004). Είναι γνωστό ότι η μικρή διάρκεια ύπνου προκαλεί υπνηλία σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες τόσα στα παιδιά και στους, όσο και στους ενήλικες (Fallone et al,
2002). Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά δημοτικού και νήπια τα οποία δεν έχουν ικανοποιητικό
ύπνο είναι ευερέθιστα, ιδιότροπα δεν έχουν υπομονή και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν
(Dahl, 1996). Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει μια πιθανή
σύνδεση μεταξύ της έλλειψης ύπνου και της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στα παιδιά (Lavigne et al, 1999; Ring et al, 1998).
Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη νευρογνωστική απόδοση,
χαμηλή σχολική επίδοση, συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς
(Dahl, 1996).
Ο μειωμένος ύπνος διαταράσσει την ικανότητα των μαθητών να συγκεντρωθούν για μεγάλο
χρονικό διάστημα και να θυμηθούν όσα μαθαίνουν στην τάξη. Οι μαθητές οι οποίοι δεν
κοιμούνται καλά είναι πιθανόν να δυσκολεύονται στην επίλυση προβλημάτων, στη χρήση της
γλώσσας και της ορθογραφίας και γενικότερα να έχουν χαμηλή απόδοση στα διαγωνίσματα
(Wolfson & Caskadon, 1998).
2. Συναισθηματική Νοημοσύνη
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία έννοια που τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα (Πλατσίδου, 2004). Ως έννοια αποτελεί
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ένα σύνολο παραμέτρων που μας δίνει την ικανότητα να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε
συναισθηματικές καταστάσεις. Έχουν υπάρξει πολλοί ορισμοί

για τη συναισθηματική

νοημοσύνη, αλλά κανένας δεν είναι κοινά αποδεκτός. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι
μία έννοια η οποία έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές κριτικές τόσο θετικές όσο και αρνητικές,
λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης και της γενικότητάς της
(Ανδρέου και συν, 2007). Ο άνθρωπος ο οποίος την έκανε ευρέως γνωστή είναι ο Daniel
Goleman, ο οποίος όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα ενός ατόμου να
αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται
αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του» (Goleman, 1997).
2.1 Ιστορική Αναδρομή
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία έννοια η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα.
Σύμφωνα με τη θεωρία των συναισθημάτων του Πλάτωνα τα συναισθήματα διακρίνονται σε
ανώτερα όπως ο έρωτας και σε κατώτερα όπως ο θυμός και ο φόβος. Ο Αριστοτέλης στα
Ηθικά Νικομάχεια αναφέρει το εξής: « Ο καθένας μπορεί να θυμώσει –αυτό είναι εύκολο.
Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη
σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο –αυτό δεν είναι εύκολο».
Ο Thorndike το 1920 ορίζει την κοινωνική νοημοσύνη σύμφωνα με τον οποίο είναι « η
ικανότητα που έχει κανείς να καταλαβαίνει τους άνδρες και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα
κορίτσια , και να χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις» (Thorndike, 1920; Thorndike
&Stein, 1937).Ο Wechsler λίγα χρόνια αργότερα τόνισε την ανάγκη για την ύπαρξη ειδικών
ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση των παραγόντων που αναφέρει ο Thorndike
στην κοινωνική νοημοσύνη (Wechsler, 1940; Μαριδάκη-Κασσιωτάκη, 2011). Το 1990 οι
Salovey και Mayer όρισαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την «ικανότητα των ατόμων να
ελέγχουν και να παρακολουθούν τα συναισθήματα των άλλων και να χρησιμοποιούν αυτή τη
γνώση ως οδηγό των σκέψεων και των πράξεων τους». Το 1995 ο Goleman ορίζει τη
συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα ενός ατόμου να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό
του και να αντέχει τις απογοητεύσεις, να ελέγχει την παρόρμηση και να χαλιναγωγεί την
ανυπομονησία του, να ρυθμίζει σωστά τη διάθεση του, να έχει συναίσθηση και ελπίδα».
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη εμπεριέχει τέσσερις βασικούς
παράγοντες:
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1. η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του
2. η ικανότητα του ατόμου να ρυθμίζει τα συναισθήματά του
3. η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων και
4. η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται σωστά τις διαπροσωπικές σχέσεις (Goleman,
1995; Goleman, 1998).
Το 1995 οι Mayer και Salovey έδωσαν έναν νέο ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης ο
οποίος ουσιαστικά είναι η συνέχεια του προηγούμενου στον οποίο προστίθεται ο στόχος για
τον οποίο ένα άτομο αναπτύσσει συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή για τη συναισθηματική
και πνευματική του ανάπτυξη (Salovey et al, 1995).
Το 1997 ο Bar-On συσχέτισε τη συναισθηματική νοημοσύνη με τις ικανότητες του ατόμου να
κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους, μέσω της προσαρμογής του ατόμου στις αλλαγές
και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και μέσω της διαχείρισης των συναισθημάτων. Ο BarOn ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης EQ (Bar- On,
1997a; Bar-On, 1997b).
Την ίδια χρονιά 1997 οι Cooper και Sawaf προτείνουν και αυτοί τη θεωρία τους για τη
συναισθηματική νοημοσύνη σύμφωνα με τους οποίους έχει τέσσερις διαστάσεις:
1. τη συναισθηματική γνώση
2. τη συναισθηματική καταλληλότητα
3. το συναισθηματικό βάθος
4. τη συναισθηματική αλχημεία (Cooper & Sawaf, 1997).
Σύμφωνα με τους Petrides και Furnham το 2001 η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται
ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας του ατόμου. Αποτελεί ένα υποκειμενικό
βίωμα και μπορεί να αξιολογηθεί με τη μέθοδο των αυτό-αναφορών. Ορίζεται ως γνωστική
ικανότητα όσον αφορά την αντικειμενική εκτίμηση του επιπέδου της συναισθηματικής
νοημοσύνης και ως χαρακτηριστικό γνώρισμα όσον αφορά την υποκειμενική άποψη του
ατόμου για τα συναισθήματα του (Petrides &Furnham, 2001).
Το 2002 οι Mayer, Salovey και Caruso προτείνουν έναν νέο ορισμό της συναισθηματικής
νοημοσύνης σύμφωνα με τον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη είναι «η ικανότητα του
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ατόμου να αποτιμά επακριβώς και να ξεχωρίζει τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων,
να τα κατανοεί, να τα αφομοιώνει στο μυαλό του και να ρυθμίζει τόσο τα αρνητικά, όσο και τα
θετικά συναισθήματα στον εαυτό του και στους άλλους». Η ουσιαστική διαφορά του
συγκεκριμένου ορισμού από τους άλλους είναι ο διαχωρισμός των συναισθημάτων σε
αρνητικά και θετικά. Γίνεται σαφές ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητα
του ατόμου να διαχειρίζεται, κατανοεί και ελέγχει όλα τα συναισθήματα θετικά και αρνητικά
(Mayer et al, 2002).
Η ύπαρξη τόσων πολλών και διαφορετικών ορισμών και μοντέλων για τη συναισθηματική
νοημοσύνη κάνει σαφές ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς σαν έννοια. Σύμφωνα
με τις υπάρχουσες θεωρίες η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο
έννοιες ανάλογα με τη μέθοδο που αξιολογείται. Όταν χρησιμοποιούμε ερωτηματολόγια
αυτοαναφοράς ή αναφορών άλλων προσώπων πρόκειται για τη συναισθηματική νοημοσύνη
που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, (Petrides & Furnham, 2000) ενώ
όταν η μέθοδος αξιολόγησης αποτελείται από προβλήματα που παράγουν λύσεις ή από
σωστές και λανθασμένες απαντήσεις τότε η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με τις
ικανότητες του ατόμου (Day et al, 2005). Πρόκειται δηλαδή για την αντικειμενική ή
πραγματική συναισθηματική νοημοσύνη (Ciarrochi et al, 2000).
2.2 Θεωρητικά Μοντέλα
Οι έρευνες όλων αυτών των χρόνων έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών
θεωρητικών μοντέλων, τα οποία ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:
Α) τα μοντέλα ικανότητας, είναι τα μοντέλα εκείνα που περιγράφουν τη συναισθηματική
νοημοσύνη με την παραδοσιακή έννοια. Σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά η συναισθηματική
νοημοσύνη έχει αντιστοιχίες ως προς τη δομή και την οργάνωση της με άλλα είδη
νοημοσύνης και κυρίως με αυτά που αναφέρονται στις γνωστικές ικανότητες του ατόμου
(Πλατσίδου, 2010). Οι θεωρίες στις οποίες στηρίζονται αυτά τα μοντέλα ορίζουν τη
συναισθηματική νοημοσύνη ως την «ικανότητα αντίληψης και έκφρασης των συναισθημάτων,
αφομοίωσης των συναισθημάτων στον τρόπο σκέψης, κατανόησης και χρήσης της λογικής με
τα συναισθήματα και διαχείρισης των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» (Mayer et al,
2008).
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Β) τα μικτά μοντέλα ή κοινωνικό-συναισθηματικά μοντέλα, τα οποία περιγράφουν τη
συναισθηματική νοημοσύνη ως μία έννοια σύνθετη. Είναι τα μοντέλα τα οποία συνδυάζουν
τη γνωστική ικανότητα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι θεωρίες της
κατηγορίας αυτής ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «ένα σύνολο από μη γνωστικές
δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες που επηρεάζουν την ικανότητα κάποιου να
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις» (Bar-On, 2005).
Η ύπαρξη διαφορετικών μοντέλων για τη συναισθηματική νοημοσύνη έχει συμβάλει στη
δημιουργία διαφορετικών εργαλείων για τη μέτρηση της. Τα μοντέλα ικανότητας
χρησιμοποιούν εργαλεία τα οποία βασίζονται στην αντικειμενική μέτρηση των ικανοτήτων
για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα τα εργαλεία αυτά
αποτελούνται από ερωτήσεις ή προβλήματα τα οποία καλείται να απαντήσει ή λύση ο
εξεταζόμενος και στη συνέχεια βαθμολογείται με αντικειμενικά κριτήρια βασισμένα στις
απαντήσεις των ειδικών κριτηρίων βαθμολόγησης. Από την άλλη τα μικτά μοντέλα
χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτοαναφοράς ή ετεροαναφοράς όταν βασίζονται σε αναφορές
τρίτων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αποτελούνται από ερωτήσεις στις οποίες το άτομο
καλείται να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με την κάθε ερώτηση με
βάση μία κλίμακα τύπου Likert ( Πλατσίδου, 2010).
2.2.1 Το Μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης των Mayer Salovey Caruso
Σύμφωνα με τους Mayer, Salovey και Caruso η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από
τις εξής συναισθηματικές ικανότητες:
1. αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων
2. αφομοίωση των συναισθημάτων στον τρόπο σκέψης
3. κατανόηση των συναισθημάτων
4. διαχείριση των συναισθημάτων
Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης οι Mayer et al, χρησιμοποιούν τη
μέθοδο της αντικειμενικής μέτρησης της επίδοσης. Με βάση αυτή , έφτιαξαν τα τεστ MEIS
και MSCEIT, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να παράγει λύσεις σε προβλήματα ή να δώσει
απαντήσεις σε ερωτήσεις. Στη συνέχεια βαθμολογείται ανάλογα με την επιτυχία που
σημείωσε όπως συμβαίνει και στα γνωστικά τεστ (Πλατσίδου, 2005).
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2.2.2 Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman.
Βάση του μοντέλου του Daniel Goleman η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πέντε κατηγορίες ικανοτήτων:
1. αυτοεπίγνωση – κατανόηση των ατομικών συναισθημάτων
2. αυτορρύθμιση – διαχείριση των συναισθημάτων
3. κινητοποίηση του εαυτού
4. αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων
5. διαχείριση σχέσεων – κοινωνικές δεξιότητες
Σύμφωνα με τον Goleman από τη συναισθηματική νοημοσύνη ενός ατόμου εξαρτάται η
συναισθηματική του επάρκεια, η ικανότητα του δηλαδή να εμφανίσει υψηλές επιδόσεις σε
κάθε στόχο που βάζει. Ο Goleman θεωρεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη εξελίσσεται,
μαθαίνεται και αναπτύσσεται σε όλες τις ηλικίες (Πλατσίδου, 2004).
Το ερωτηματολόγιο με το οποίο αξιολογείται η συναισθηματική νοημοσύνη βάση του
μοντέλου του Goleman είναι το Emotional Competence Inventory – ECI (Boyatzis et al,
2000).
2.2.3 Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Bar-ON
O Bar-On θεωρεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει τις γενικές ικανότητες του
ατόμου σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και
πιέσεων. Οι ικανότητες αυτές κατανέμονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες:
1. ενδοπροσωπικές δεξιότητες
2. διαπροσωπικές ικανότητες
3. ικανότητα προσαρμογής
4. διαχείριση του άγχους
5. γενική διάθεση
Σύμφωνα με τον Bar-On η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια
ζωής ενός ατόμου και μπορεί να βελτιωθεί. Ο Bar-On ήταν ο πρώτος που δημιούργησε
εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης το Emotional Quotient Inventory BarOn – EQ-I (Bar –On, 2000).
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2.2.4 Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της
προσωπικότητας.
Οι Petrides & Furnham ύστερα από διεξοδική έρευνα στα υπάρχοντα μοντέλα για τη
συναισθηματική νοημοσύνη στα υπάρχοντα μοντέλα για τη συναισθηματική νοημοσύνη,
κατέληξαν στο να αποτυπώσουν 15 διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες
αποτελούν τη βάση για το δικό τους μοντέλο. Οι διαστάσεις αυτές κατανέμονται σε 3 βασικές
κατηγορίες:
1. την προσωπική, η οποία αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται

χαρακτηριστικά όπως η προσαρμοστικότητα η

οποία αφορά την ευελιξία του ατόμου σε ένα καινούριο περιβάλλον, η
παρορμητικότητα η οποία αφορά το κατά πόσο ένα σκέφτεται τις συνέπειες των
πράξεων του και λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις, η κινητοποίηση εαυτού αναφέρεται
στην ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί ατομικά κίνητρα για να μπορεί να
συνεχίσει, η αυτοεκτίμηση η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τις ικανότητες του, η
διαχείριση του άγχους η ικανότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις υπό
πίεση, η ευτυχία και η αισιοδοξία οι οποίες αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου
να αντιλαμβάνεται θετικά το περιβάλλον, να νιώθει καλά και να αισθάνεται θετικά για
το μέλλον.
2. την κοινωνική, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν την
αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά όπως η διεκδικητική συμπεριφορά το άτομο μάχεται για τα πιστεύω
του, διαπροσωπικές σχέσεις η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τις ανθρώπινες
σχέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, η κοινωνική επίγνωση η ικανότητα του
ατόμου να αντιλαμβάνεται πώς να κινηθεί σε ένα άγνωστο περιβάλλον και πώς να
συμπεριφερθεί σε άτομα τα οποία δε γνωρίζει, η ενσυναίσθηση η ικανότητα να
αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως τα βλέπουν οι γύρω του και να κατανοεί τα
συναισθήματά τους.
3. τη συναισθηματική, η οποία αφορά στην ικανότητα των ατόμων να αντιλαμβάνονται,
εκφράζουν, διαχειρίζονται και ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Για την ακρίβεια η
αντίληψη των συναισθημάτων αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τα
συναισθήματα του καθώς και των γύρω του. Η έκφραση των συναισθημάτων στην
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ικανότητα του να μπορεί να εκφράσει στους άλλους πως νιώθει. Η διαχείριση των
συναισθημάτων στην ικανότητα διαχείρισης συναισθηματικών καταστάσεων και η
ρύθμιση των συναισθημάτων στην ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων του
(Petrides & Furnham, 2000; Petrides & Furnham, 2001).
Οι Petrides & Furnham ουσιαστικά δεν εισήγαγαν έναν νέο ορισμό για τη συναισθηματική
νοημοσύνη, αλλά προσπάθησαν να ενσωματώσουν τα προηγούμενα θεωρητικά μοντέλο και
θεωρίες τα οποία αναφέρονταν στη συναισθηματική νοημοσύνη ως συναισθηματικά
χαρακτηριστικά και όχι ως γνωστική ικανότητα κάτω από τον όρο συναισθηματική
νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας.
Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της
προσωπικότητας δημιουργήθηκε το Trait Emotional Intelligence Questionnaire το οποίο
αποτελείται από ερωτήσεις αυτοαναφοράς (Petrides & Furnham, 2003)
3.Ειδικό Μέρος
3.1ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1.1Δείγμα
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 129 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών,70 κορίτσια και 58 αγόρια,
που επισκέφθηκαν το ιδιωτικό ιατρείο του κ. Κόκκινου Δημήτριου στη Σκάλα Λακωνίας
καθώς

και οι κηδεμόνες οι οποίοι τα συνόδευαν. Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν 2

ερωτηματολόγια.
3.1.2Ερωτηματολόγια
Χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια . Το Trait Emotional Intelligence Questionnaire –
Child Short Form για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 812 ετών των S. Mavroveli & K.V. Petrides, Institute of Education, University of London
στην ελληνική εκδοχή του από τους Θ. Μπαμπάλης, Κ. Τσώλη, & Ν. Σταύρου, Εργαστήριο
Πειραματικής Παιδαγωγικής, το οποίο απαντήθηκε από τα παιδιά. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο αποτελείται στη σύντομη εκδοχή του από 36 ερωτήσεις αυτοαναφοράς, οι
οποίες απαντώνται με βάση μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert από 1=Διαφωνώ
απολύτως έως 5=Συμφωνώ απολύτως,.

27

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Ερωτηματολόγιο Ύπνου για
Παιδιά των Rojas et al. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τρία επιμέρους σκέλη. Το
πρώτο σκέλος αφορά τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του παιδιού, συγκεκριμένα το
βάρος, το ύψος, το ΒΜΙ, την περίμετρο μέσης και την περίμετρο γοφών τα οποία
συμπληρώνονται από τον ερευνητή. Το δεύτερο σκέλος αποτελείται από ερωτήσεις για τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για το φύλο την
ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης και κατοικίας. Το τρίτο σκέλος του
ερωτηματολογίου διερευνά τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ύπνου και αποτελείται τόσο
από ερωτήσεις τύπου Likert όσο και από ερωτήσεις που απαιτούν μία σύντομη απάντηση. Το
δεύτερο και τρίτο σκέλος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου απαντήθηκε από τους
κηδεμόνες των παιδιών.

3.1.3 Συναίνεση συμμετεχόντων και ηθικά θέματα
Οι συμμετέχοντες αφού ενημερώθηκαν εγγράφως για τη συλλογή των πληροφοριών και το
σκοπό της έρευνας έδωσαν την έγγραφη συγκατάθεσή τους. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν
εθελοντική. Το ιατρείο του κ. Κόκκινου δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά και ο ιατρός έδωσε
την έγγραφη συγκατάθεσή του για τη διεξαγωγή της μελέτης. Άδεια επίσης χορηγήθηκε και
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τηρήθηκε εχεμύθεια ως
προς τις πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες και διαφυλάχθηκε η ασφάλεια του
σχετικού υλικού.
3.1.4 Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0,
έκδοση για Windows. Σε όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε ως επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας το 5%.
3.2 Αποτελέσματα
3.2.1 Περιγραφική ανάλυση δεδομένων
Στην ανάλυση πήραν μέρος 129 παιδιά, το 54,7% ήταν κορίτσια και το 45,3% ήταν αγόρια
(Πίνακας 1). Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 10,01 (±1,321) έτη. Τα σωματομετρικά
χαρακτηριστικά των παιδιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
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Συχνότητα Ποσοστό
Φύλο

Άρρεν
Θήλυ

58
70

45,3
54,7

Μέση τιμή (±τυπική απόκλιση)
Ηλικία

10,01 (±1,321)

Βάρος

38,98 (±9,380)

Ύψος

145,92 (±10,354)

BMI

18,13 (±2,706)

Περίμετρος μέσης

64,52 (±8,620)

Περίμετρος γοφών

77,22 (±9,558)

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά παιδιών
Η πλειοψηφία των παιδιών (47,3%) είχε γεννηθεί στη Σπάρτη ενώ ένα ποσοστό της τάξεως
του 37,2% είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Το 27,9% των παιδιών διέμενε στη Σκάλα Λακωνίας,
το 21,7% διέμενε στο Βλαχιώτη, το 16,3% στο Γύθειο ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διέμενε σε
άλλες περιοχές της Λακωνίας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών (86,1%) κοιμάται μεταξύ 9 έως 11 το βραδύ, ενώ ένα
μικρό ποσοστό (7,8%) κοιμάται μετά τις 11 το βράδυ. Η πλειοψηφία των παιδιών (86,8%)
κοιμάται από 7 έως 9 ώρες. Τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν την πλάγια θέση ύπνου (67,5%)
και προτίμησαν την θερμοκρασία δωματίου (71,1%) στο περιβάλλον τους. Ένα μικρό
ποσοστό ξυπνούσε με τη βοήθεια ξυπνητηριού (8,5%), ενώ τα περισσότερα (63,6%) τα
ξυπνούσαν οι γονείς τους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών 90,3%
ξυπνά μία φορά, ενώ πάνω από 1 φορά μόνο 9 παιδιά(9,7%). Το σύνολο των παιδιών επέλεξε
τον μεσημεριανό ύπνο με το μεγαλύτερο ποσοστό (54,1%) να κοιμάται από 1 έως 2 ώρες. Οι
συνήθειες του ύπνου των παιδιών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

29

Συχνότητα Ποσοστό

Ώρα ύπνου

Ώρες ύπνου

Στάση ύπνου

Περιβάλλον

Τρόπος αφύπνισης
Πόσες φορές ξυπνά;
Διάρκεια μεσημεριανού ύπνου

ΠΡΙΝ ΤΙΣ 9
9-10
10-11
11-12
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12
1-3

8
69
42
9
1
1

6,2
53,5
32,6
7,0
0,8
0,8

4-6

1

0,8

7-9

112

86,8

10 ΚΑΙ ΑΝΩ

15

11,6

ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ
ΖΕΣΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΚΡΥΟ
ΜΟΝΟ ΤΟΥ
ΜΕ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
ΤΟ ΞΥΠΝΑΤΕ
1 ΦΟΡΑ
2-3 ΦΟΡΕΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΩΡΑ
1-2 ΩΡΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ

22
85
19
34
91
3
36
11
82
84
9
26
33
2

17,5
67,5
15,1
26,6
71,1
2,3
27,9
8,5
63,6
90,3
9,7
42,6
54,1
3,3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Μέση τιμή (±τυπική απόκλιση)
40,16 (±27,679)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ TV

65,63 (±35,412)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

30,58 (±26,470)

Πίνακας 2: Συνήθειες ύπνου παιδιών
Τα περισσότερα παιδιά επισκέφθηκαν το ιατρείο λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, 51
παιδιά για λοίμωξη και 26 για αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο ένα ποσοστό των παιδιών
38,8% επισκέφθηκε το ιατρείο είτε για εμβολιασμό (24 παιδιά), είτε για απλό τυπικό έλεγχο
(25 παιδιά).

30

Συχνότητα

Ποσοστό

Λοίμωξη

51

40,5

Εμβόλιο

24

19,0

Έλεγχος

25

19,8

Αναπνευστικό

26

20,6

Πίνακας 3: Λόγος επίσκεψης στο ιατρείο

Τα περισσότερα παιδιά 55 (42,6%) δεν κάνουν χρήση του Η/Υ πριν κοιμηθούν, αντίθετα το
μεγαλύτερο ποσοστό 84% των παιδιών επιλέγει να παρακολουθήσει τηλεόραση, ενώ τα
περισσότερα 62,5% αποφεύγουν τη γυμναστική πριν τον ύπνο.
Το 88% των παιδιών κοιμάται αμέσως αφότου ξαπλώσει. Τα περισσότερα επιλέγουν να
κοιμούνται με κλειστό φως 63,3%. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών δεν ακούει
μουσική κατά τη διάρκεια του ύπνου (83,7%), ενώ σχεδόν κανένα παιδί δεν χρησιμοποιεί
ωτοασπίδες ή καλύμματα ματιών (98,4%). Το 65,0% των παιδιών συνήθιζε να πίνει γάλα
πριν κοιμηθεί και το έκανε κατά μέσο όρο σχεδόν μια ώρα πριν κοιμηθεί. Μόνο 2 παιδιά με
ποσοστό 1,6% έλαβαν φαρμακευτική αγωγή για να κοιμηθούν και με μικρή συχνότητα. Οι
συνήθειες των παιδιών πριν το ύπνο παρουσιάζονται στον πίνακα 4.
Πριν κοιμηθεί

Μερικές

Ποτέ

Σπάνια

55(42,6)

33(25,6)

30 (23,3)

3 (2,3)

14(10,9)

28 (21,7)

80 (62,5)

30(23,4)

13 (10,2)

8 (6,3)

11 (8,6)

21 (16,4)

με αναμμένο φως;

81 (63,3)

7 (5,5)

8 (6,3)

10 (7,8)

22(17,2)

με μουσική;

108(83,7)

8 (6,2)

6 (4,7)

6 (4,7)

1 (0,8)

με ωτοασπίδες, καλύμματα αυτιών- 127(98,4)

1 (0,8)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,8)

κάνει χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή;
παρακολουθεί τηλεόραση;
κάνει γυμναστική;

φορές

Συχνά

Πάντα

6 (4,7)

5 (3,9)

45(34,9) 39(30,2)
5 (3,9)

0 (0,0)

Συνηθίζει να κοιμάται
αμέσως αφότου ξαπλώσει;
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54(42,2) 34(26,6)

ματιών;
Συνηθίζει να
πίνει κάποιο ρόφημα- αφέψημα
προτού κοιμηθεί;
τρώει πριν κοιμηθεί;
λαμβάνει κάποια φαρμακευτική
αγωγή για να κοιμηθεί πιο εύκολα;

33 (25,8)

19(14,8)

25 (19,5)

13(10,2) 38(29,7)

27 (20,9)

30(23,3)

24 (18,6)

18(14,0) 30(23,3)

127(98,4)

1 (0,8)

1 (0,8)

0 (0,0)

0 (0,0)

Συχνότητα (%)
Πίνακας 4: Συνήθειες πριν τον ύπνο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποιότητα του ύπνου. Η πλειοψηφία των παιδιών
χαρακτηρίζεται από καλή ποιότητα ύπνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών έχει ήρεμο
ύπνο καθώς το 87,6% δεν ροχαλίζει είτε το κάνει σπάνια, το 71,3% δεν τρίζει τα δόντια του,
το 52,7% δεν μιλάει στου ύπνο του. Τα περισσότερα παιδιά 115 σε ποσοστό 89.8% δεν
υπνοβατούν, καθώς και το 67,4% των παιδιών δεν ιδρώνει καθόλου κατά τη διάρκεια της
νύχτας είτε ιδρώνει σπάνια.
Όσον αφορά το ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι σπάνιο σε ποσοστό 40,3% και
ανύπαρκτο σε ποσοστό 23,3% ενώ ο συνήθης λόγος ξυπνήματος είναι η δίψα.
Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών 71,3% ανέφερε ότι βλέπει όνειρα και συνήθως τα θυμάται.
Αντίθετα το ποσοστό των παιδιών που βλέπουν εφιάλτες είναι σχετικά μικρό. Το 24%
αναφέρει ότι βλέπει εφιάλτες μερικές φορές ενώ το 65,2% αναφέρει ότι βλέπει εφιάλτες
σπάνια ή ποτέ. Τα ποσοστά σχετικά με το αν θυμούνται τα παιδιά τον εφιάλτη είναι σχετικά
μοιρασμένα 44,2% των παιδιών τον θυμούνται, ενώ 31% των παιδιών δεν τον θυμούνται.

Ροχαλίζει στον ύπνο του;
Σας έχει πει εάν βλέπει όνειρα;
Σας έχει πει εάν βλέπει εφιάλτες;

32

Ποτέ

Σπάνια

76(58,9)

37(28,7)

4 (3,1)
42 (32,6)

Μερικές

Συχνά

Πάντα

11 (8,5)

2 (1,6)

3 (2,3)

33(25,6)

65 (50,4)

19(14,7)

8 (6,2)

42(32,6)

31 (24,0)

8 (6,2)

6 (4,7)

φορές

Όταν ξυπνήσει έπειτα από ένα
όνειρο, το θυμάται;
Όταν ξυπνήσει έπειτα από έναν
εφιάλτη, τον θυμάται;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου τρίζει
τα δόντια του;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου του
μιλάει;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου του
υπνοβατεί;
Ιδρώνει κατά τη διάρκεια της
νύχτας;
Συνηθίζει να ξυπνάει κατά τη
διάρκεια της νύχτας;

9 (7,0)

26(20,2)

49 (38,0)

29(22,5) 16(12,4)

33 (25,6)

24(18,6)

31 (24,0)

23(17,8) 18(14,0)

92 (71,3)

17(13,2)

12 (9,3)

7 (5,4)

1 (0,8)

68 (52,7)

34(26,4)

24 (18,6)

2 (1,6)

1 (0,8)

115(89,8)

6 (4,7)

5 (3,9)

1 (0,8)

1 (0,8)

55 (42,6)

32(24,8)

33 (25,6)

8 (6,2)

1 (0,8)

30 (23,3)

52(40,3)

31 (24,0)

12 (9,3)

4 (3,1)

60 (46,5)

34(26,4)

22 (17,1)

9 (7,0)

4 (3,1)

55 (42,6)

38(29,5)

27 (20,9)

6 (4,7)

3 (2,3)

87 (67,4)

33(25,6)

5 (3,9)

4 (3,1)

0 (0,0)

110(85,9)

11 (8,6)

4 (3,1)

0 (0,0)

3 (2,3)

37 (28,7)

48(37,2)

37 (28,7)

5 (3,9)

2 (1,6)

49 (38,6)

50(39,4)

21 (16,5)

3 (2,4)

4 (3,1)

Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο ήχο/ θόρυβο;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο όνειρο/εφιάλτη;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε άγχος/στρες;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα πείνας;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα δίψας;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα πόνου;
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Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας

46 (35,9)

40(31,3)

29 (22,7)

9 (7,0)

4 (3,1)

οφείλεται σε νυκτερινή ούρηση;
Συχνότητα (%)
Πίνακας 5: Ποιότητα ύπνου
Η πλειοψηφία των παιδιών 56,3% σηκώνεται αμέσως αφού ξυπνήσει και το 63,6% αναφέρει
ότι δεν νιώθει κουρασμένο αφού ξυπνήσει. Το 83,3% δεν νιώθει να πονά το κεφάλι του ή να
ζαλίσετε αφού ξυπνήσει. Ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά με ποσοστό 92,1 δεν νιώθουν καθόλου
υπνηλία ή νιώθουν σπάνια. Οι συνήθειες μετά την αφύπνιση παρουσιάζονται στον πινάκα 6.

Το πρωί σηκώνετε αμέσως αφότου
ξυπνήσει;
Αφού ξυπνήσει νιώθει
κουρασμένος/η;
Νιώθει να το πονά το κεφάλι του ή να
ζαλίζετε αφού ξυπνήσει;
Ξυπνάει νωρίτερα το πρωί απ’ ότι θα
θέλατε;
Νιώθει υπνηλία ή έντονη επιθυμία για
ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Μερικές

Ποτέ

Σπάνια

6(4,7)

9(7,0)

13(10,2)

82(63,6)

32(24,8)

11 (8,5)

3 (2,3)

1 (0,8)

105(83,3) 17(13,5)

4 (3,2)

0 (0,0)

0 (0,0)

φορές

Πάντα

28(21,9) 72(56,3)

39 (30,7)

50(39,4)

20(15,7)

9 (7,1)

9 (7,1)

79 (62,2)

38(29,9)

9 (7,1)

1 (0,8)

0 (0,0)

Συχνότητα (%)
Πίνακας 6: Συνήθειες μετά την αφύπνιση
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Συχνά

Παρακάτω παραθέτονται οι συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Διαφωνώ
απολύτως
tei1
1 (0,8)
tei2
0 (0,0)
tei3
32 (25,0)
tei4
0 (0,0)
tei5
2 (1,6)
tei6
40 (31,5)
tei7
2 (1,6)
tei8
2 (1,6)
tei9
21 (16,5)
tei10
1 (0,8)
tei11
8 (6,3)
tei12 45 (35,2)
tei13 17 (13,3)
tei14
5 (3,9)
tei15 44 (35,2)
tei16
7 (5,4)
tei17
2 (1,6)
tei18 15 (11,9)
tei19
4 (3,1)
tei20 17 (13,3)
tei21 27 (20,9)
tei22
3 (2,3)
tei23 34 (26,4)
tei24 48 (37,2)
tei25
1 (0,8)
tei26
11 (8,5)
tei27 21 (16,3)
tei28
10 (7,9)
tei29 19 (14,7)
tei30 51 (39,5)
tei31
3 (2,3)
tei32
4 (3,1)
tei33 26 (20,5)
tei34 21 (16,5)
tei35 47 (36,4)
tei36
8 (6,3)
Συχνότητα (%)

Διαφωνώ
1 (0,8)
4 (3,1)
30 (23,4)
3 (2,3)
8 (6,3)
44 (34,6)
11 (8,5)
7 (5,4)
42 (33,1)
3 (2,4)
14 (10,9)
37 (28,9)
34 (26,6)
12 (9,3)
45 (36,0)
10 (7,8)
6 (4,7)
27 (21,4)
7 (5,5)
28 (21,9)
29 (22,5)
3 (2,3)
29 (22,5)
37 (28,7)
3 (2,3)
14 (10,9)
32 (24,8)
12 (9,4)
28 (21,7)
41 (31,8)
2 (1,6)
5 (3,9)
40 (31,5)
39 (30,7)
45 (34,9)
22 (17,2)

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
9 (7,0)
19 (14,7)
26 (20,3)
16 (12,5)
14 (11,0)
26 (20,5)
36 (27,9)
39 (30,2)
34 (26,8)
13 (10,6)
24 (18,8)
29 (22,7)
27 (21,1)
50 (38,8)
8 (6,4)
16 (12,4)
42 (33,1)
27 (21,4)
9 (7,0)
44 (34,4)
18 (14,0)
14 (10,9)
22 (17,1)
28 (21,7)
26 (20,2)
31 (24,0)
41 (31,8)
23 (18,1)
31 (24,0)
9 (7,0)
16 (12,4)
19 (14,7)
31 (24,4)
34 (26,8)
18 (14,0)
30 (23,4)

Συμφωνώ
73 (56,6)
56 (43,4)
29 (22,7)
62 (48,4)
66 (52,0)
11 (8,7)
46 (35,7)
51 (39,5)
22 (17,3)
58 (47,2)
45 (35,2)
12 (9,4)
36 (28,1)
39 (30,2)
20 (16,0)
51 (39,5)
46 (36,2)
37 (29,4)
42 (32,8)
22 (17,2)
31 (24,0)
49 (38,3)
31 (24,0)
10 (7,8)
49 (38,0)
46 (35,7)
28 (21,7)
41 (32,3)
38 (29,5)
17 (13,2)
44 (34,1)
55 (42,6)
18 (14,2)
25 (19,7)
12 (9,3)
37 (28,9)

Συμφωνώ
απολύτως
45 (34,9)
50 (38,8)
11 (8,6)
47 (36,7)
37 (29,1)
6 (4,7)
34 (26,4)
30 (23,3)
8 (6,3)
48 (39,0)
37 (28,9)
5 (3,9)
14 (10,9)
23 (17,8)
8 (6,4)
45 (34,9)
31 (24,4)
20 (15,9)
66 (51,6)
17 (13,3)
24 (18,6)
59 (46,1)
13 (10,1)
6 (4,7)
50 (38,8)
27 (20,9)
7 (5,4)
41 (32,3)
13 (10,1)
11 (8,5)
64 (49,6)
46 (35,7)
12 (9,4)
8 (6,3)
7 (5,4)
31 (24,2)

Πίνακας 7: Συνιστώσες συναισθηματικής νοημοσύνης
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Μέση Τυπική
τιμή απόκλιση
4,24
0,682
4,18
0,795
2,66
1,306
4,20
0,743
4,01
0,895
2,20
1,122
3,77
0,988
3,78
0,921
2,64
1,139
4,21
0,792
3,70
1,181
2,18
1,132
2,97
1,236
3,49
1,016
2,22
1,263
3,91
1,128
3,77
0,927
3,16
1,268
4,24
1,018
2,95
1,209
2,97
1,436
4,23
0,909
2,69
1,357
2,14
1,144
4,12
0,863
3,50
1,187
2,75
1,132
3,72
1,234
2,98
1,231
2,19
1,317
4,27
0,908
4,04
0,971
2,61
1,229
2,69
1,153
2,12
1,166
3,48
1,210

Η αξιοπιστία της κλίμακας MtfrTEIQue-CSF βρέθηκε αρκετά υψηλή. Το μέτρο α του
Cronbach βρέθηκε ίσο με 0,845. Από τον Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι το μέσο συνολικό ΤΕΙ
score ισούται με 3,68 (±0,434). Η ελάχιστη τιμή του score ήταν 2,72 ενώ η μέγιστη τιμή ήταν
4,92.
Μέση τιμή

3,68

Τυπική απόκλιση

0,434

Ελάχιστη τιμή

2,72

Μέγιστη τιμή

4,92

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά του συνολικού ΤΕΙ score

3.2.2Αξιολόγηση της επίδρασης διάφορων παραγόντων στην ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ)
Από τον Πίνακα 9 παρατηρούμε ότι το φύλο των παιδιών δεν επηρεάζει στατιστικά
σημαντικά την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης (p = 0,558). Από τον Πίνακα 10
παρατηρούμε ότι η ηλικία δεν συσχετίζεται με την συναισθηματική νοημοσύνη. Ο
συντελεστής συσχέτισης r του Pearson ισούται με 0,056 και το αντίστοιχο p-value ισούται με
0,529.

Φύλο

N

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

58

3,67

0,465

Κορίτσι 70

3,71

0,399

Αγόρι

p-value
0,558

Πίνακας 9: Σχέση μεταξύ του φύλου και της συναισθηματικής νοημοσύνης

Pearson’s r

0,056

p-value

0,529

N

128

Πίνακας 10: Σχέση μεταξύ της ηλικίας και
της συναισθηματικής νοημοσύνης
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Προκειμένου να αξιολογήσουμε την επίδραση της διάρκειας ύπνου στην ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ), χωρίσαμε τα παιδιά σε δύο ομάδες: στα παιδιά που
κοιμούνται έως 10 ώρες και στα παιδιά που κοιμούνται περισσότερο από 10 ώρες. Από τον
Πίνακα 11 παρατηρούμε ότι η διάρκεια ύπνου δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την
ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης (p = 0,423).
N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p-value
Διάρκεια ύπνου

Έως 10 ώρες

114

3,67

0,430

Περισσότερο από 10 ώρες 15

3,77

0,470

0,423

Πίνακας 11: Σχέση μεταξύ της διάρκειας ύπνου και της συναισθηματικής νοημοσύνης
Η ώρα ύπνου φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την συναισθηματική νοημοσύνη του δείγματός,
όπως επίσης και το περιβάλλον στο οποίο κοιμούνται καθώς και η ώρα που τα παιδιά του
δείγματος ξυπνάνε. Πίνακες 12, 13 14.

Ώρα ύπνου

N

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Πριν τις 10

77

3,70

0,435

10 με 11

42

3,68

0,405

Μετά τις 11 10

3,56

0,560

p-value

0,681

Πίνακας 12: Σχέση μεταξύ της ώρας ύπνου και της συναισθηματικής νοημοσύνης
N Μέση τιμή
Περιβάλλον

Ζεστό

Τυπική απόκλιση

34

3,79

0,457

Θερμοκρασία δωματίου 91

3,66

0,420

p-value
0,119

Πίνακας 13: Σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και της συναισθηματικής νοημοσύνης

N

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

36

3,73

0,402

Με ξυπνητήρι 11

3,60

0,357

3,67

0,458

Μόνο του
Πως ξυπνάει το πρωί;

Το ξυπνάτε

82

p-value

0,584

Πίνακας 14: Σχέση μεταξύ της ώρας που ξυπνάνε τα παιδιά και της συναισθηματικής
νοημοσύνης
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Η χρήση Η/Υ και η παρακολούθηση τηλεόρασης πριν τον ύπνο φαίνεται να μην επηρεάζουν
την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. Πίνακες 15,16.
N Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ποτέ

55

3,71

0,386

Σπάνια

33

3,64

0,441

Χρήση Η/Υ πριν κοιμηθεί Μερικές φορές 30

3,74

0,465

Συχνά

6

3,70

0,620

Πάντα

5

3,36

0,478

p-value

0,592

Πίνακας 15: Σχέση μεταξύ της χρήσης Η/Υ πριν τον ύπνο και της συναισθηματικής
νοημοσύνης
N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p-value

Παρακολούθηση TV πριν
κοιμηθεί

Ποτέ

3

3,97

0,338

Σπάνια

14

3,47

0,435

Μερικές φορές 28

3,65

0,487

Συχνά

45

3,73

0,422

Πάντα

39

3,71

0,401

0,198

Πίνακας 16: Σχέση μεταξύ της παρακολούθησης TV πριν τον ύπνο και της συναισθηματικής
νοημοσύνης
Καμία συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ της γυμναστικής πριν τον ύπνο και της
συναισθηματικής νοημοσύνης. Πίνακας 17.
N Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ποτέ

80

3,67

0,385

Σπάνια

30

3,64

0,454

Γυμναστική πριν κοιμηθεί Μερικές φορές 13

3,82

0,582

Συχνά

5

3,51

0,322

Πάντα

0

-

-

p-value

0,515

Πίνακας 17: Σχέση μεταξύ της εκγύμνασης πριν τον ύπνο και της συναισθηματικής
νοημοσύνης
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Η συνήθεια του ύπνου με φως δεν επηρεάζει στατιστικά την ανάπτυξη συναισθηματικής
νοημοσύνης. Πίνακας 18.
N Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Ποτέ

81

3,64

0,390

Σπάνια

7

3,99

0,592

Κοιμάται με φως; Μερικές φορές 8

3,84

0,621

Συχνά

10

3,66

0,424

Πάντα

22

3,71

0,457

p-value

0,723

Πίνακας 18: Σχέση μεταξύ του ύπνου με φως και της συναισθηματικής νοημοσύνης
Ο μεσημεριανός ύπνος δεν επηρεάζει την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης στο
δείγμα.
N Μέση τιμή

Κοιμάται το μεσημέρι;

Τυπική απόκλιση

Ποτέ

60

3,65

0,383

Σπάνια

38

3,72

0,475

Μερικές φορές 20

3,84

0,532

Συχνά

6

3,42

0,297

Πάντα

5

3,57

0,233

p-value

0,241

Πίνακας 19: Σχέση μεταξύ του μεσημεριανού ύπνου και της συναισθηματικής νοημοσύνης
N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p-value
Διάρκεια μεσημεριανού
ύπνου

Λιγότερο από ώρα 26
1 με 2 ώρες

33

3,75

0,497

3,66

0,489

0,295

Πίνακας 20: Σχέση μεταξύ της διάρκειας του μεσημεριανού ύπνου και της συναισθηματικής
νοημοσύνης

Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και του λόγου επίσκεψης
στο ιατρείο. Πίνακας 21.
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N Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Λοίμωξη

51

3,66

,438

Εμβόλιο

24

3,78

,476

Έλεγχος

25

3,56

,358

Αναπνευστικό 26

3,77

,424

Λόγος επίσκεψης στο ιατρείο

p-value

0,329

Πίνακας 21: Σχέση μεταξύ του λόγου επίσκεψης στο ιατρείο και της συναισθηματικής
νοημοσύνης
3.2.3 Μελέτη ποιότητας ύπνου
Στην προσπάθεια να μελετήσουμε την ποιότητα του ύπνου των παιδιών, θα εφαρμόσουμε την
πολυμεταβλητή τεχνική της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (exploratory factor
analysis). Το μέτρο των Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) βρέθηκε ίσο με 0,618 ενώ η στατιστική
συνάρτηση του ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett ισούται με χ2 = 496,528 (p < 0,001). Η
υψηλή τιμή του μέτρου KMO και η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης του ελέγχου του
Bartlett συνηγορούν στο ότι η εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στα συγκεκριμένα
δεδομένα θα δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Η εφαρμογή της τεχνικής της παραγοντικής ανάλυσης με τη μέθοδο περιστροφής των αξόνων
Varimax, οδήγησε σε 6 στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που ερμηνεύουν το 63,63% της
συνολικής διασποράς. Οι 6 παράγοντες, οι μεταβλητές που αποτελούν τον καθένα, καθώς και
το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύει ο καθένας, δίνονται στον Πίνακα 22.

Παράγοντας

Μεταβλητή

Συνολικό ποσοστό
διακύμανσης που
ερμηνεύεται

Σας έχει πει εάν βλέπει όνειρα;
Διαταραχή σχετιζόμενη
με τη φάση REM του
ύπνου

Σας έχει πει εάν βλέπει εφιάλτες;
Όταν ξυπνήσει έπειτα από ένα
όνειρο, το θυμάται;
Όταν ξυπνήσει έπειτα από έναν

40

2,403

εφιάλτη, τον θυμάται;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου του
υπνοβατεί;

Διαταραχή σχετιζόμενη
με τη φάση ΝREM του
ύπνου

Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο ήχο/ θόρυβο;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
κάποιο όνειρο/εφιάλτη;

2,055

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
άγχος/στρες;
Συνηθίζει να ξυπνάει κατά τη
διάρκεια της νύχτας;
Διαταραχή σχετιζόμενη
με άγχος

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
αίσθημα δίψας;

2,011

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
νυκτερινή ούρηση;
Ροχαλίζει στον ύπνο του;
Διαταραχή σχετιζόμενη
με somnilogy και άπνοια
του ύπνου

Κατά τη διάρκεια του ύπνου του
μιλάει;

1,836

Ιδρώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου τρίζει τα
δόντια του;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του
κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο ήχο/ θόρυβο;

Τρίξιμο δοντίων και
άγχος

41

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
αίσθημα πόνου;

1,311

Σας έχει πει εάν βλέπει όνειρα;
Διαταραχή της όρεξης
συνδεόμενη με REM

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά
τη διάρκεια της νύχτας οφείλεται σε
αίσθημα πείνας;

1,200

Πίνακας 22: Οι παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση

Από τον Πίνακα 23 προκύπτει ότι το συνολικό ΤΕΙ score συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά
μόνο με τον παράγοντα «Διαταραχή σχετιζόμενη με τη φάση REM του ύπνου». Η συσχέτιση
χαρακτηρίζεται ως ελαφρά θετική (r = 0,205; p = 0,022).

GlobalTEI

Διαταραχή σχετιζόμενη με τη φάση REM του ύπνου

Διαταραχή σχετιζόμενη με τη φάση ΝREM του ύπνου

Διαταραχή σχετιζόμενη με άγχος

Διαταραχή σχετιζόμενη με somnilogy και άπνοια του ύπνου

Τρίξιμο δοντίων και άγχος
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Pearson’s r

0,205

p-value

0,022

N

124

Pearson’s r

-0,026

p-value

0,773

N

124

Pearson’s r

-0,001

p-value

0,991

N

124

Pearson’s r

0,012

p-value

0,894

N

124

Pearson’s r

-0,045

p-value

0,623

N

124

Διαταραχή της όρεξης συνδεόμενη με REM

Pearson’s r

-0,090

p-value

0,321

N

124

Πίνακας 23: Σχέση μεταξύ των παραγόντων και της συναισθηματικής νοημοσύνης

3.3.Συζήτηση
Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν διεξοδικά η ποιότητα και οι συνήθειες του ύπνου με
σκοπό να αναδείξουν τη σημαντικότητα του ύπνου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και
ειδικότερα κατά πόσο επηρεάζεται η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.
3.3.1 Σε σχέση με τη μέση διάρκεια ύπνου των παιδιών
Στο δείγμα που αναλύθηκε βρέθηκε ότι η συνήθης ώρα ύπνου των παιδιών είναι μεταξύ 9 με
11, με ποσοστό 53,5% να κοιμούνται από τις 9 μέχρις τις 10 και το 32,6% να κοιμούνται
μεταξύ 10 και 11. Οι συνολικές ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας κυμαίνονται από 7
έως 9 ώρες. Σύμφωνα με την έρευνα τoυ Nixon και των συνεργατών του η μέση διάρκεια
ύπνου στην ηλικία των 7 ετών είναι 10,1 ώρες και μειώνεται σταδιακά και φτάνει σύμφωνα
με την έρευνα των Blair και συνεργάτες τις 9 ώρες και 49 λεπτά στην ηλικία των 11 ετών. Η
έρευνα του Nixon και των συνεργατών του έλαβε μέρος στη Νέα Ζηλανδία. Στην έρευνα
συμμετείχαν 591 παιδία από τη γέννηση μέχρι την ηλικίας των 7 ετών, ερωτηματολόγια
συμπλήρωσαν και οι κηδεμόνες τους. Η διάρκεια του ύπνου καθορίστηκε τόσο μέσο
κινησιογραφίας, όσο και από τις απαντήσεις των γονέων. Η μέση διάρκεια του ύπνου
καθορίστηκε από την κινησιογραφία σε 10.1 ώρες, η οποία είναι 50 λεπτά λιγότερη από τη
μέση διάρκεια ύπνου η οποία καθορίστηκε από τις απαντήσεις των γονιών. Στην έρευνα του
Blair και των συνεργατών του συμμετείχαν 11500 παιδία με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
διάρκειας του ύπνου από την γέννηση μέχρι την ηλικία των 11 ετών μέσω ερωτηματολογίων
τα οποία απαντούσαν οι γονείς. Η μέση τιμή διάρκειας νυχτερινού ύπνου σε 10, 5 ώρες στην
ηλικία των 9,5 ετών και σε 9,8 ώρες στην ηλικία των 11,6 ετών (Nixon et al, 2008; Blair et al,
2012).
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3.3.2 Σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
Εντύπωση κάνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 68,2% δεν κάνει χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό ίσως οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας. Στις ηλικίες αυτές 812 ετών πιθανόν τα παιδιά να μην έχουν αποκτήσει τον δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή ή
ταμπλέτα με αποτέλεσμα η χρήση να είναι περιορισμένη. Αντίθετα ένα μεγάλο ποσοστό των
παιδιών 65,1% παρακολουθεί τηλεόραση πριν κοιμηθεί με μέση τιμή παρακολούθησης τα
65,63 λεπτά. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα των Nuutinen και των συνεργατών του η
παρακολούθηση τηλεόρασης οδηγεί σε μείωση της διάρκειας του ύπνου καθώς και της ώρας
την οποία το παιδί συνήθως κοιμάται. Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας
και έλαβαν μέρος 353 παιδία ηλικίας 10 και 11 ετών. Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα
ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες του ύπνου το 2006 και απάντησαν πάλι στο ίδιο
ερωτηματολόγιο 18 μήνες αργότερα (Nuutinen et al, 2013).
3.3.3 Σε σχέση με τις συνήθειες του ύπνου
Τα παιδιά που συμμετείχαν στο δείγμα φαίνεται να έχουν καλές συνήθειες ύπνου καθώς το
63,3% δεν κοιμάται με αναμμένο φως, το 83,7% δεν ακούει μουσική και το 98,4% δεν
χρησιμοποιεί ωτοασπίδες ή καλύμματα ματιών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η ποιότητα του
ύπνου του δείγματος φαίνεται να είναι εξίσου καλή καθώς η πλειοψηφία των παιδιών δεν
αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως τρίξιμο δοντιών,
υπνολαλιά, υπνοβασία και ροχαλητό. Αντίθετα τα περισσότερα παιδιά βλέπουν όνειρα τα
οποία και θυμούνται, ενώ ελάχιστα έχουν εφιάλτες. Τέλος οι συνήθειες των παιδιών μετά την
αφύπνιση δείχνουν ότι πρόκειται για παιδιά χωρίς άγχος με ικανοποιητικό ύπνο καθώς το
56,3% σηκώνονται αμέσως μόλις ξυπνήσουν και το 88,4% δεν νιώθουν κουρασμένα αφού
ξυπνήσουν. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δείγμα της έρευνας έχει καλή
ποιότητα ύπνου. Σύμφωνα με την έρευνα των Soffer-Dudek και συνεργατών η κακή ποιότητα
ύπνου συνδέεται με μειωμένη συναισθηματική επεξεργασία των πληροφοριών κατά τη
διάρκεια της πρώιμης εφηβεία, μια ευαίσθητη περίοδο στην κοινωνικό-συναισθηματική
ανάπτυξη. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 94 παιδιά ηλικίας 10 ετών από 4 διαφορετικά
δημοτικά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ. Κάθε παιδί καθώς και ο γονέας
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συμπλήρωσε ένα πακέτο ερωτηματολογίων, έλαβε μία συσκευή καταγραφής του ύπνου και
ένα ημερολόγιο ύπνου για μία εβδομάδα παρακολούθησης (Soffer-Dudek et al, 2011).
3.3.4 Δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης σε συνάρτηση με το φύλο και την ηλικία.
Η μέση τιμή του δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης του δείγματος ισούται με 3,68 με
ελάχιστη τιμή του score το 2,72 και μέγιστη το 4,92.Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη
συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ταυτόσημη με την έρευνα του Babalis και συνεργατών
και ενισχύει το εύρημα της έρευνας καθώς φαίνεται ότι παρόλο που η έρευνα διεξήχθη σε
ιδιωτικό ιατρείο και ένα ποσοστό των συμμετεχόντων νοσούσε, το γεγονός αυτό φαίνεται ότι
δεν επηρέασε το δείκτη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη συγκεκριμένη έρευνα
συμμετείχαν 306 μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης δημοτικού. Οι μαθητές συμπληρώσαν το
ερωτηματολόγιο

Trait emotional intelligence questionnaire – child short form. Το ίδιο

ερωτηματολόγιο με τη δική μας έρευνα (Babalis et al, 2013).
Παρατηρούμε ότι το φύλο των παιδιών δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης. Έρευνες που έχουν χρησιμοποιήσει το ίδιο εργαλείο μελέτης
για την συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Η έρευνα του
Babalis η οποία αναφέρθηκε πιο πάνω καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Επιπλέον βρέθηκε
ότι η ηλικία δεν σχετίζεται με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Αν και στη βιβλιογραφία
αναφέρεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται με την ηλικία στην περίπτωση
της συγκεκριμένης έρευνας το δείγμα αποτελείται από παιδιά δημοτικού και ίσως για αυτό
δεν υπάρχουν διακυμάνσεις λόγω της ηλικίας. Η έρευνα των Balalis et al της οποίας το
δείγμα δεν απέχει ηλικιακά από το δείγμα της παρούσης συμφωνεί με το αποτέλεσμα αυτό.
Ακόμη μία έρευνα ωστόσο ενισχύει το εύρημα. Η έρευνα της Natalie l. Shipley και των
συνεργατών αναφέρει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν επηρεάζεται σημαντικά από την
ηλικία. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 193 φοιτητές ενός νοτιοανατολικού κολλεγίου της
Φλόριντα. Το 58% ήταν μεταξύ 19-24 ετών, το 23% μεταξύ 25-29 ετών και το 18% μεταξύ
30 -57 ετών. Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το Trait
Emotional Intelligence Questionnaire στην σύντομη εκδοχή του (Shipley et al, 2010).
3.3.5 Επίδραση της διάρκειας του ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Για την αξιολόγηση

της

επίδραση της διάρκειας του ύπνου στην ανάπτυξη της

συναισθηματικής νοημοσύνης το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες: στα παιδιά που
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κοιμούνται έως 10 ώρες και στα παιδιά που κοιμούνται περισσότερο από 10. Η έρευνα έδειξε
ότι η διάρκεια του ύπνου δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με πληθώρα ερευνών. O
William Killgore και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι η στέρηση ύπνου συσχετιζόταν με
χαμηλό σκορ στη μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης. Στην έρευνα αυτή
έλαβαν μέρος 26 εθελοντές. Για τη μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης
χρησιμοποιήθηκε το Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQi), το οποίο αποτελείται από
ερωτήσεις αυτοαναφοράς. Η έρευνα διεξήχθη στο εργαστήριο ύπνου του ινστιτούτου έρευνας
Walter Reed Army στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Killgore et al, 2008). Μία ακόμα
έρευνα της Vriend και των συνεργατών της απέδειξε ότι μικρές διακυμάνσεις στον ύπνο
συσχετιστήκαν σε μεγάλο βαθμό με διαφορές στη συναισθηματική λειτουργία και στην
προσοχή. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 32 παιδιά ηλικίας 8- 12 ετών. Οι συμμετέχοντες
φορούσαν συσκευή μελέτης ύπνου για μια εβδομάδα και στη συνέχεια απάντησαν σε
ερωτηματολόγια σχετικά με τη συναισθηματική λειτουργία, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και
την προσοχή. Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής λειτουργίας χρησιμοποιήθηκαν 2
ερωτηματολόγια (Vriend et al, 2012). Το Emotion Questionnaire το οποίο απαντήθηκε από
τους γονείς και αποτελείται από 40 ερωτήσεις σχετικές με το πώς αξιολογούν οι γονείς τις
συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών σε καθημερινές καταστάσεις. Το Emotion
Questionnaire for Children το οποίο αποτελείται από 29 στοιχεία που αφορούν τη ρύθμιση
των συναισθημάτων. Τα στοιχεία αυτά βαθμολογούνται σε μία κλίμακα 4 βαθμών, όπου 1=
δεν ισχύει καθόλου 4=ισχύει πάρα πολύ (Rydell et al,2007). Η ίδια ερευνητική ομάδα
ουσιαστικά συνέχισε την παραπάνω έρευνα για δύο ακόμα εβδομάδες με σκοπό να αποδείξει
ότι ο χειρισμός της διάρκειας του ύπνου αλλάζει την συναισθηματική λειτουργία και τη
γνωστική απόδοση στα παιδιά. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι ακόμα και μικρές
αλλαγές στη διάρκεια του ύπνου έστω και για λίγες μέρες επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις
στη λειτουργία των παιδιών στη διάρκεια της μέρας. Τόσο στη συναισθηματική λειτουργία
όσο και στη γνωστική απόδοση (Vriend et al, 2013). Τέλος σε μία μετα-ανάλυση στην οποία
συνοψίστηκαν 86 έρευνες οι οποίες αναφέρονταν στον ύπνο, στη γνωστική λειτουργία και
στα προβλήματα συμπεριφοράς με συνολικό δείγμα 35.936 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12
ετών διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη διάρκεια ύπνου συσχετίσθηκε με περισσότερα
προβλήματα συμπεριφοράς (Astil et al, 2012). Πιθανότατα η διαφορά της παρούσας έρευνας
με προηγούμενες οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς είχαν να επιλέξουν διαστήματα ύπνου
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στο ερωτηματολόγιο και δεν συμπλήρωναν οι ίδιοι πόσες ώρες κοιμόντουσαν τα παιδιά το
βράδυ. Οι περισσότεροι γονείς απάντησαν ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν από 7-9 ώρες το
διάστημα αυτό είναι αρκετά μεγάλο και στέρησε τη δυνατότητα να μπορέσουν να γίνουν
αναλύσεις σε αυτό το μεσοδιάστημα των 2 ωρών.
3.3.6 Σε σχέση με τη μελέτη ποιότητας ύπνου
Για τη μελέτη της ποιότητας του ύπνου των παιδιών εφαρμόστηκε η πολυμεταβλητή τεχνική
της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής οδήγησε σε 6
στατιστικά σημαντικούς παράγοντες.
Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που μεμονωμένοι παράγοντες δεν επηρεάζουν τη
συναισθηματική νοημοσύνη στην πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι ο παράγοντας «
Διαταραχή σχετιζόμενη με τη φάση REM του ύπνου» συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με
την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
3.3.7 Η επίδραση του στατιστικού παράγοντα «Διαταραχή σχετιζόμενη με τη φάση REM
του ύπνου» στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Ο ύπνος REM είναι το στάδιο που αντιστοιχεί στην ονειρική δραστηριότητα. Η πλειοψηφία
των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα 71,3% απάντησε ότι βλέπουν όνειρα, ενώ μόλις το
34,9% ανέφερε ότι βλέπει εφιάλτες. Πιθανόν η θετική συσχέτιση στην ανάπτυξη της
συναισθηματικής νοημοσύνης να οφείλεται στο γεγονός αυτό. Τα περισσότερα όνειρα
παρουσιάζονται στη φάση REM και ανακαλούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια εάν
γίνει η αφύπνιση κατά τη διάρκεια της ονειρικής εμπειρίας. Μεταξύ 75% και 95% των
ονείρων περιέχουν συναισθηματικές καταστάσεις και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον
ύπνο REM (Hobson,1998; Hobson, 2000; Nir et al, 2010). Αξίζει να αναφερθεί ότι σε
ποσοστό 72,9% το δείγμα αναφέρει ότι θυμάται τα όνειρα που βλέπει. Το γεγονός αυτό
ενισχύει το εύρημα της έρευνας. Συμφώνα με μία μελέτη του Groch ο ύπνος βοηθά τον
εγκέφαλο να επιλέξει να διατηρήσει και να ενισχύσει γεγονότα συναισθηματικού
περιεχομένου. Στη μελέτη αυτή 16 άντρες έμαθαν 50 αρνητικές και 50 ουδέτερες εικόνες. Η
αναγνώριση ήταν καλύτερη για τις εικόνες συναισθηματικού περιεχομένου μετά τον ύπνο
REM σε σχέση με τον ύπνο βραδέων κυμάτων (Groch et al, 2013). Μία αντίστοιχη μελέτη
πραγματοποίησαν η Payne και οι συνεργάτες της. Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος 88 φοιτητές
του Boston College και του Harvard University. Οι συμμετέχοντες μελέτησαν ένα σετ από 64
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σκηνές 32 με ουδέτερο θέμα και 32 με αρνητικό θέμα. Όλες οι σκηνές είχαν ουδέτερο φόντο.
Μελετήθηκε η εξέλιξη της μνήμης για τις αρνητικές σκηνές μετά από 30 λεπτά, 12 ώρες
αργότερα και ενώ οι συμμετέχοντες ήταν ξύπνιοι και, 12 ώρες αργότερα ενώ είχε
μεσολαβήσει ύπνος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες οι οποίοι κοιμήθηκαν
διατήρησαν τις αναμνήσεις από τις αρνητικές σκηνές όχι όμως και ότι έδειχναν στο
παρασκήνιο. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ύπνος ενισχύει επιλεκτικά εκείνες τις
πτυχές της μνήμης που έχουν μεγαλύτερη αξία για τον οργανισμό (Payne et al, 2008). Σε μία
ακόμα ερεύνα του Wagner αναφέρεται ότι η φάση REM έχει συσχετιστεί με την παγίωση
αρνητικά συναισθηματικών επεισοδιακών μνημών. Η μελέτη αυτή σύγκρινε την
απομνημόνευση συναισθηματικών μνημών έναντι ουδέτερων μεταξύ διαστημάτων που
καλύπτονταν από τις αρχές του ύπνου, όπου κυριαρχεί ο ύπνος των βραδέων κυμάτων και
από διαστήματα με βαθύ ύπνο κατά τον οποίο κυριαρχεί ο REM ύπνος. Ελέγχθηκαν δύο
ομάδες αντρών μεταξύ 3-ωρών περιόδων είτε ύπνου στα αρχικά στάδια είτε βαθύ ύπνου ή
μεταξύ

διαστημάτων

χωρίς

καθόλου

ύπνου.

Ο

ύπνος

καταγράφηκε

μέσω

της

πολυσομνογραφίας. Οι συμμετέχοντες θυμόντουσαν καλύτερα τις συναισθηματικές μνήμες
μετά από βαθύ ύπνο. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο REM ύπνος, ο οποίος είναι
κυρίαρχος κατά το βαθύ ύπνο λειτουργεί υποστηρικτικά στο σχηματισμό συναισθηματικής
μνήμης στους ανθρώπους (Wagner et al, 2001). Αντίστοιχη ήταν και η έρευνα των Nishida et
al η οποία με τη σειρά της ενισχύει τα ευρήματα για το REM και τη συσχέτιση του με τη
συναισθηματική μνήμη (Nishida et al, 2009). Ο Alexander Prehn- Kristensen και οι
συνεργάτες του διεξήγαγαν αντίστοιχη έρευνα με τις παραπάνω σε μία ομάδα 20 παιδιών
ηλικίας από 10- 13 ετών με τον αντίστοιχο τρόπο όπως και στις προηγούμενες έρευνες.
Ουδέτερα και αρνητικά ερεθίσματα σε διαστήματα ύπνου και σε διαστήματα χωρίς ύπνο. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι ύπνος στα παιδιά, όπως και στους ενήλικες ενισχύει τη
συναισθηματική μνήμη (Prehn – Kristensen et al, 2009).
Τα ευρήματα των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τον ύπνο REM δεν
παρουσιάζουν απλά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου γίνεται η παγίωση της
συναισθηματικής μνήμης, αλλά υποδεικνύουν το γεγονός ότι η έκταση της βελτίωσης της
συναισθηματικής μνήμης σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ύπνου REM, τόσο
ποσοτικά, όσο και ποιοτικά (Els van der Helm & Walker, 2009).
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3.3.8 Συμπεράσματα - Προτάσεις
Όπως έγινε αντιληπτό από την έρευνα το εύρημα της οποίας ενισχύθηκε από προηγούμενες
έρευνες η επίδραση του ύπνου στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και
ειδικότερα του ύπνου REM υφίσταται. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και η διάρκεια του
ύπνου συσχετίζεται με την συναισθηματική νοημοσύνη. Στις περισσότερες έρευνες η
καταγραφή της διάρκειας του ύπνου έγινε με τη βοήθεια του δραστηριογράφου (actigraph),
είτε με τη χρησιμοποίηση

πολυσομνογράμματος (polysomnogram). Αυτό βοήθησε στην

ακριβή καταγραφή της διάρκειας του ύπνου με αποτέλεσμα να μπορούν να βγουν και τα
ανάλογα συμπεράσματα. Στην δική μας έρευνα η καταγραφή έγινε με αναφορά από τους
γονείς χρονικού διαστήματος ύπνου με μεγάλα χρονικά περιθώρια γεγονός που μείωσε τη
δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη διάρκεια ύπνου και τη συναισθηματική
νοημοσύνη, αφού η πλειοψηφία των παιδιών είχε την ίδια διάρκεια ύπνου για την ακρίβεια 79 ώρες. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην ανάγκη ακριβέστερης καταγραφής ύπνου σε μια
πιθανή ανάλογη μελλοντική έρευνα.
Ένα ακόμα συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη των ερευνών σχετικά με των ύπνο
REM και την παγίωση συναισθηματικής μνήμης είναι ότι οι περισσότερες έρευνες έγιναν σε
σύγκριση με ουδέτερα και αρνητικά ερεθίσματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγηθούν
στο συμπέρασμα ότι ο REM ύπνος βοηθά στην παγίωση αρνητικά συναισθηματικών μνημών.
Θα είχε ενδιαφέρον να γίνουν περισσότερες μελέτες αυτή τη φορά να συγκρίνουν ουδέτερα
με θετικά ερεθίσματα .

49

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
1. Allen, R.P. (1997). The significance and interpretation of the polysomnogram. In M.R.
Pressman, & W.C Orr (Eds.), Understanding sleep: The evaluation and treatment of sleep
disorders p. 193- 208. Washington , D.C.: American Psycological Association.
2. Ambron, S.R. (1975). Child development. San Francisco, Rinehart Press
3. Amzica F., Steriade M. Short and long range neuronal synchronization of the slow (<1Hz)
cortical oscillation. J Neurophysiol 1995;73(1):20-38.
4.

Anders TF, Carskadon MA, Dement WC. Sleep and sleepiness in children and
adolescents. Pediatr Clin North America, 1980; 27:29-43.

5.

Aserinsky, E & Kleitman, N. Regularly occurring periods of eye motility and
concomitant phenomena during sleep. Science 1953;118:273-4.

6. Astill R.G., Van der Heijden K.B., et al. Sleep, cognition, and behavioral problems in
school-age children: A century of research meta-analyzed. Psychological Bulletin
2012;138(6)1109-1138.
7.

Babalis T., Tsoli K., et al. The impact of social and emotional learning programs on the
emotional competence and academic achievement of children in Greek primary school.
World Journal of Education 2013;3(6):54-63

8. Bar-On, R. (1997a). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A test of emotional
intelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems, Inc.
9. Bar-On, R. (1997b). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual.
Toronto, Canada: Multi-Health Systems, Inc.
10. Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional
Quotient Inventory (EQ-i). In R. Bar-On and J. D. A. Parker (Eds.), Handbook of
emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
11. Bar-On, R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema
2005;18:13-25.
12. Blair Peter S., Humphreys Joanna S. et al. Childhood Sleep Duration and Associated
Demographic Characteristics in an English Cohort. Sleep 2012; 35 (3):353-60
13. Boyatzis, R. Ε., Goleman, D., & Rhee, K. S. (2000). Clustering competence in emotional
intellignce. In R. Bar-On, & J. D. A. Parker (Eds.), The Handbook of Emotional
Intelligence (pp. 343-362). San Francisco: John Willey & Sons, Inc.

50

14. Cappucio FP, Taggart FM, Pesonen A-K, et al. Meta- analysis of short sleep duration and
obesity in children and adults. Sleep 2008;31:619-26.
15. Carskadon M, Dement W. Normal human sleep: An overview. In: Kryger MH, Roth T,
Dement WC, editors. Principles and Practice of Sleep Medicine. 4th ed. Philadelphia:
Elsevier Saunders; 2005:13–23
16. Chaput JP, Brunet M, Tremblay A. Relationship between short sleeping hours and
childhood overwight/ obesity: results from the 'Quebec en Forme' Project. Int J Obes.
2006;30:1080-5.
17. Ciarrochi JV, Chan A.Y.C and Caputi P. A critical evaluation of the emotional
intelligence construct. Personality and Individual Differences. 2000;28:539-61
18. Cooper, R.K. & Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotion intelligence in leadership and
organizations. New York: Grosset Putnam
19. Dahl RE. The impact of inadequate sleep on children's daytime cognitive function. Semin
Pediatr Neurol. 1996;3:44–50
20. Day A.L, Therrien D.L and Carroll S.A. Predicting psychological health: assessing the
incremental validity of emotional intelligence beyond personality, type A behavior and
daily hassles. European Journal of Personality 2005;19:519-36
21. Dement, W & Kleitman, N.. The relation of eye movements during sleep to dream
activity: An objective method for the study of dreaming. Journal of Experimental
Psycology, 1957;53:339-346
22. Eissenman JC, Ekkekakis P, Holmes M. Sleep duration and overweight among Australian
children and adolescents. Acta Paediatrice. 2006;95:956-63.
23. Els van der Helm, Walker M. Overnight therapy? The role of sleep in emotional brain
processing. Psychol Bull. 2009;135(5):731-748.
24. Fallone G, Owens J, Deane J. Sleepiness in children and adolescents: clinical
implications. Sleep Med Rev. 2002;6:287–306.
25. Feinberg I, Hidi S, Brown M, et al. Sleep amphetamine affects inMBDS and normal
subjects. Ac=rch Gen Phyciatry 1974;31:732-31
26. Feinberg I. Schizophrenia: Caused by a fault in programmed elimination during
adolescence. J. Psych Research 1982;17:319-34
27. Freud,S. The interpretation of dreams (1900). J strachey, translator and editor New York :
Basic Books
28. Goleman, D. (1995).Emotional intelligence. New York :Bantam Books

51

29. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books.
30. Goleman, D.(1997). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό
από το «IQ». (Επιμ. μετάφρασης Ι. Νέστορος & Χ. Ξενάκη). Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
31. Green, B. Your child is bright. New York: St. Martin’s Press. 1997
32. Groch S., Wilhelm S., et al. The role of REM sleep in the processing of emotional
memories: Evidence from behavior and event- related potentials. Neurobiology of
Learning and Memory 2013;99:1-9.
33. Gruber R., Laviolette R., Deluca P, et al. Short sleep duration is associated with poor
performance on IQ measures in healthy school-age children. Sleep Med 2010;11:289-94
34. Harris J (1995). Sleep and circadian rhythms. Development Neuropsychiatry, Vol1.
Oxford University Press. Inc.
35. Hirsshkowitz, M. Moore, C.A., Minhoto, G (1997) The basics of sleep. In M. R Pressman
& W. C. Orr (Eds.), Understanding sleep: the evaluation and treatment of sleep disorders
p.11-34 . Washington, D.C.: American Phycological Association.
36. Hobson JA, Pace- Schott EF. The cognitive neuroscience of sleep: neuronal systems,
consciousness and learning. NatRevNeurosci 2002;3(9):679-93.
37. Hobson JA., Stickgold R, Pace Schott EF. The neuropsycology of REM sleep dreaming.
Neuroreport 1998;9(3):1-14.
38. Hobson JA., Pace – Schott EF., Stickgold R. Dreaming and the brain: toward a cognitive
neuroscience of conscious states. Behav Brain Sci 2000:23(6):793-842. Discussion 9041121.
39. Horne JA. Why we sleep: the functions of sleep in humans and other mammals. Oxford
University Press 1988
40. Horne JA. Sleep and its disorders in childres. J Child Psychol Psychiatry 1992;33:473-87
41. Kiilgore W. D.S., Kahn- Greene E.T., Lipizzi.E.L., et al. Sleep deprivation reduces
perceived emotional intelligence and constructive thinking skills. Sleep Medicine
2008;9(5)517-26.
42. Kleitman, N. (1939). Sleep and wakefulness. Chicago University of Chicago Press.
43. Lavigne JV, Arend R, Rosenbaum D, et al. Sleep and behavior problems among
preschoolers. J Dev Behav Pediatr. 1999;20:164–9
44. Mayer, J.D., Salovey, P. & Caruso, D.R. Mayer-Salovey-Caruso(2002).Emotional
Intelligence Test (MSCEIT): User’s manual. Toronto, Canada: Multi- Health Systems
52

45. Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D. Emotional intelligence : New ability or eclectic
mix of traits? American Psychologist 2008;63:503-17
46. Mindell. J.A. Children and sleep. In M. R Pressman & W.C. Orr(Eds), Understanding
sleep: The evaluation and treatment of sleep disorders. Washington, D.C.: American
Psychological Association 1997;427-39.
47. Nir Y, Tononi G. Dreaming and the brain: from phenomenology to neurophysiology.
Trends in cognitive sciences. 2010;14(2):88.
48. Nishida M., Pearsall J. Buckner RL., Walker MP. Prefrontal theta during REM sleep
enhances emotional memory. Cereb Cortex 2009;19:1158-1166.
49. Nixon GM, Thomson, JMD, Han DY., et al. Short sleep duration in middle childhood:
risk factors and consequences. Sleep 2008;31(1):71-78.
50. Nuutinen T, Ray C, Roos E. Do computer use, TV viewing, and the presence of the media
in the bedroom predict school-aged children’s sleep habits in a longitudinal study? BMC
Public Health. 2013;13:684.
51. Paavonen EJ, RaikkonenK, Pesonen A-K, et al. Sleep quality and cognitive performance
in 8 year old children. Sleep Med 2010; 11: 386-92
52. Payne J. D., Stickgold R., et al. Sleep preferentially enhances memory for emotional
components of scenes. Psychological Science 2008;19(8):781-788.
53. Pesonen A-K, Raikkone K, Paavonen EJ, et al. Sleep duration and regularity are
associated with behavioural problems in 8 year old children. Int J Behav Med
2010;17:298-305.
54. Petrides, K. V., & Furnham, A. On the dimensional structure of emotional intelligence.
Personality and Individual Differences, 2000;29:313–320.

55. Petrides, K. V., & Furnham, A. Trait emotional intelligence: Psychometric investigation
with reference to established trait taxonomies.European Journal of
Personality,2001;15:425–448.

56. Petrides, K. V. & Furnham, A. Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two
studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European Journal of
Personality,2003;17:39-57.

53

57. Prehn- Kristensen A., Goder R., et al. Sleep in children enhances preferentially emotion
declarative but not procedural memories. Journal of Experimental Child Psychology
2009;104(1):132-139.
58. Reilly JJ, Armstrong J, Dorosty AR et al. Early life risk factors for obesity in childhood :
cohort study. BMJ. 2005,330:1357.
59. Ring A, Stein D, Barak Y, et al. Sleep disturbances in children with attentiondeficit/hyperactivity disorder: a comparative study with healthy siblings. J Learn Disabil.
1998;31:572–8
60. Rydell A., Thorell L., Bohlin G. Emotion regulation in relation to social functioning: An
investigation of child self-reports. European Journal of Development Psycology
2007;4:293-313.
61. Salovey,P. Mayer, J.D. et al. (1995). Emotional attention, clarity and repair: Exploring
emotional intelligence using the Trait Meta- Mood Scale. In J.W Pennebaken (Ed.).
Emotion disclosure and health. Washington DC: American Psychological Association.
62. Shima K, Nakahama H, Yamamoto M. Firing properties of two types of nucleous raphe
dorsalis neurons during the sleep waking cycle and their responses to sensory stimuli.
Brain Res 1986;399(2):317-26
63. Shipley N. L., Jackson M.J., Segrest S. L. The effects of emotional intelligence, age, work
experience, and academic performance. Research in Higher Education Journal 2010;9:118.
64. Smith C., Lapp L. Increases in number of REMS and REM density in humans following
an intensive learning period. Sleep 1991; 14:325-355.
65. Soffer-Dudek N; Sadeh A; Dahl RE; Rosenblat-Stein S. Poor sleep quality predicts
deficient emotion information processing over time in early adolescence. SLEEP
2011;34(11):1499-1508
66. Taheri S, Lin L,Austin D, Young T, Mignot E. Short sleep duration is associated with
reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index. PloSMed. 2004, 1:e62.
67. Taheri S. The link between short sleep duration and obesity: we should recommend more
sleep to prevent obesity. Arch Dis Child 2006;91:881-4.
68. Thorndike, E.I. Intelligence and its uses. Harpers magazine 1920;140:227-35
69. Thorndike, E.I. & Stein S. An evaluation of the attempts to measure social intelligence.
Psycological Bulletin 1937;34:275-84
70. Touchette Evelyne, Dominique Petit et al. Associations Between Sleep Duration Patterns
and Behavioral/ Cognitive Functioning at School Entry. Sleep 2007;30(9)1213-19
54

71. Turek FW. Insomnia and depression: if it looks and walks like a duck . Sleep
2005;28:1362-63.
72. Vriend J. L., Davidson F., et al. Sleep quantity and quality in relation to daytime
functioning in children. Children’s Health Care 2012; 41(3)204-222.
73. Vriend J.L., DavinsonF., et al. Manipulating sleep duration alters emotional functioning
and cognitive performance in children. Journal of Pediatric Psycology 2013:1-12.
74. Wagner U., Gais S., Born J. Emotional memory formation is enhanced across sleep
intervals with high amounts of rapid eye movement sleep. Learning and Memory
2001;8:112-119.
75. Wechsler D. Nonintellective factors in general intelligence. Psychological Bulletin
1940;37:444-5
76. Wolfson A, Carskadon M. Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child
Development 1998;69(4):875-87

55

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
1. Ανδρέου Ε., Γκουλέτσα Μ., Μπανάκα Μ. Συναισθηματική νοημοσύνη,
ενδοπροσωπικός/ εξωπροσωπικός έλεγχος και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις
της Εποχής μας. Πρακτικά Συνεδρίου Ιωάννινα 2007; 922-27.
2. Μαριδάκη –Κασσιωτάκη, Αικ. Συναισθηματική νοημοσύνη: Εννοιολογικές
διασαφήσεις, θεωρητικά μοντέλα, αξιολόγηση και πρακτικές εφαρμογές. Επιστήμες
Αγωγής 2011;1:47-61
3. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. Εξελικτική Ψυχολογία. (τ.1) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
1985.
4. Πλατσίδου, Μ. Συναισθηματική νοημοσύνη: σύγχρονες προσεγγίσεις μιας παλιάς
έννοιας. Επιστήμες της αγωγής. 2004;1:27-39
5. Πλατσίδου, Μ. Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εφήβων με τη μέθοδο
των αυτοαναφορών και της αντικειμενικής επίδοσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 2005;
40:166-81.
6. Πλατσίδου, Μ. Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα:Gutenberg 2010.
7. Στάινερ, Κλ. Συναισθηματική νοημοσύνη με καρδιά. Αθήνα 2006 Καστανιώτη
8. Τσίκουλας, Ι. Μαθήματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής. Θεσσαλονίκη : Παν/κο
Τυπογραφείο ΑΠΘ, 1993.
9. Πολεμικός Νικήτας. Ο ύπνος των παιδιών. Φυσιολογία-συνήθειες διαταραχές.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ρόδος 2000.

56

Παράρτημα
1.Άδεια από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

57

58

59

60

2. Άδεια διεξαγωγής έρευνας

61

3. Φυλλάδιο ενημέρωσης και συγκατάθεσης στην έρευνα
Με το παρόν φυλλάδιο θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα και να
ζητήσουμε την ουσιαστική και πολύ σημαντική συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της παρούσας
έρευνας. Η έρευνα αυτή έχει στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του ύπνου στην ανάπτυξη
συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά δημοτικού. Συγκεκριμένα σε παιδιά ηλικίας 8- 12
ετών, εφόσον το παιδί σας ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παρακαλώ για τη συμμετοχή
σας.
Η βοήθεια σας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα βοηθήσει ώστε να μελετηθούν
διεξοδικά οι συνήθειες και η ποιότητα του ύπνου των παιδιών σας σε αυτή την ιδιαίτερη
ηλικιακή ομάδα, όπου τα παιδιά ουσιαστικά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την
έννοια της μάθησης και της μελέτης.
Η διαδικασία δεν θα διαρκέσει πολύ το μόνο που θα σας ζητηθεί είναι να απαντήσετε σε μια
σειρά ερωτήσεων που αφορούν τις συνήθειες και τη ποιότητα του ύπνου των παιδιών σας,
δημογραφικά στοιχεία, σωματομετρικά χαρακτηριστικα, ατομικό ιατρικό ιστορικό και τυχόν
φαρμακευτική αγωγή. Επίσης ζητείται από τα παιδιά σας να απαντήσουν ένα
ερωτηματολόγιο διάρκειας περίπου 10 λεπτών για την μέτρηση της συναισθηματικής τους
νοημοσύνης. Η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εθελοντική. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια
ως προς τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν και θα διαφυλαχθεί η ασφάλεια του σχετικού
υλικού. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα γίνεται με την έγκριση του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή.
Στη διάθεσή σας τα στοιχεία μου
Ζαγοριανού Αγγελική
Οικονομολόγος και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής
Τηλ: 6947309976
Email: zagorianou@hotmail.com
Αφού ενημερώθηκα επαρκώς για την ερευνητική μελέτη δέχομαι να συμμετάσχω εγώ και το
παιδί/ παιδιά μου.

Υπογραφή…………………………….

Ημερομηνία…………………………
62

4. Ερωτηματολόγια Έρευνας
Ημερομηνία συμπλήρωσης: ___/___/________

Η επίδραση του ύπνου στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά δημοτικού.
Αi. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[συμπληρώνεται από τον ερευνητή]
1

Βάρος:

____________________________________

2

Ύψος:

____________________________________

3

ΒΜΙ:

____________________________________

4

Περίμετρος μέσης:

____________________________________

5

Περίμετρος γοφών:

____________________________________

Aii. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) στα απαιτούμενα πεδία]
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6

Φύλο:

Άρρεν

Θήλυ

7

Ημερομηνία
γέννησης:

____________________________________

8

Τόπος γέννησης:

____________________________________

9

Τόπος διαμονής:

____________________________________

Β. ΥΠΝΟΣ
[Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) στα απαιτούμενα πεδία]

10 Τι ώρα κοιμάται το παιδί σας το βράδυ;

11 Πόσες ώρες κοιμάται τη νύχτα;

Πριν τις 9

1-3 ώρες

9-10

4-6 ώρες

10-11

7-9 ώρες

11-12

10 και άνω ώρες

Μετά τις 12

12

Σε ποια στάση κοιμάται;

13 Σε τι περιβάλλον προτιμά
να κοιμάται;

Ύπτια θέση (ανάσκελα)

Ζεστό

Μόνο του

Πλάγια θέση

Θερμοκρασίας δωματίου

Με ξυπνητήρι

Πρηνή θέση (μπρούμυτα)

Κρύο

Το ξυπνάτε

15

Πριν κοιμηθεί κάνει χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή;

16

Πριν κοιμηθεί παρακολουθεί τηλεόραση;

17

Πριν κοιμηθεί κάνει γυμναστική;

18

Συνηθίζει να κοιμάται αμέσως αφότου ξαπλώσει;

19

Κοιμάται με αναμμένο φως;

20

Συνηθίζει να κοιμάται με μουσική;

21

Ροχαλίζει στον ύπνο του;

28

Σας έχει πει εάν βλέπει όνειρα;

29

Σας έχει πει εάν βλέπει εφιάλτες;

30

Όταν ξυπνήσει έπειτα από ένα όνειρο, το θυμάται;

31

Όταν ξυπνήσει έπειτα από έναν εφιάλτη, τον θυμάται;

32

Κατά τη διάρκεια του ύπνου τρίζει τα δόντια του;
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14 Πως ξυπνάει το πρωί;

Πάντα

Συχνά

Μερικές
φορές

Σπάνια

Ποτέ

Πάντα

Συχνά

Μερικές
φορές

Σπάνια

Ποτέ

33

Κατά τη διάρκεια του ύπνου του μιλάει;

34

Κατά τη διάρκεια του ύπνου του υπνοβατεί;

35

Κοιμάται με ωτοασπίδες, καλύμματα αυτιών-ματιών;

36

Συνηθίζει να ξυπνάει κατά τη διάρκεια της νύχτας;

37

Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο ήχο/ θόρυβο;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε κάποιο όνειρο/εφιάλτη;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε άγχος/στρες;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα πείνας;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα δίψας;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε αίσθημα πόνου;
Η αιτία διακοπής του ύπνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας
οφείλεται σε νυκτερινή ούρηση;
Συνηθίζει να πίνει κάποιο ρόφημα- αφέψημα προτού κοιμηθεί;
Συνηθίζει να τρώει πριν κοιμηθεί;

39
40
41
42
43
44
45
46

48

Λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή για να κοιμηθεί πιο
εύκολα;
Ιδρώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας;

49

Το πρωί σηκώνετε αμέσως αφότου ξυπνήσει;

50

Αφού ξυπνήσει νιώθει κουρασμένος/η;

51

Νιώθει να το πονά το κεφάλι του ή να ζαλίζετε αφού ξυπνήσει;

47

Πάντα
52

Ξυπνάει νωρίτερα το πρωί απ’ ότι θα θέλατε;

53

Νιώθει υπνηλία ή έντονη επιθυμία για ύπνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας;
Ο ύπνος κατά τις μεσημεριανές ώρες περιλαμβάνεται στις
συνήθειές του;

54

55 Εάν απαντήσατε πως ξυπνάει κατά τη διάρκεια της
νύχτας, πόσες φορές συμβαίνει αυτό;

57

Μερικές
φορές

Λιγότερο από 1 ώρα

2-3 φορές τη νύχτα

Από 1-2 ώρες

Περισσότερες από 3 φορές τη νύχτα

Περισσότερο από 2 ώρες

Εάν απαντήσατε πως πριν κοιμηθεί κάνει χρήση
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για πόση ώρα;

Σπάνια

Ποτέ

56
Εάν απαντήσατε πως ο ύπνος κατά τις μεσημεριανές ώρες
περιλαμβάνεται στις συνήθειές του, πόσες ώρες κοιμάται το
μεσημέρι;

1 φορά τη νύχτα

__________________________________________

65

Συχνά

58

Εάν απαντήσατε πως πριν κοιμηθεί παρακολουθεί
τηλεόραση, για πόση ώρα;
____________________________________________

59

Εάν απαντήσατε πως πριν κοιμηθεί
κάνει γυμναστική, για πόση ώρα;

60

__________________________________________
61

Εάν απαντήσατε πως συνηθίζει να πίνετε κάποιο
ρόφημα-αφέψημα προτού κοιμηθεί,
τι ρόφημα- αφέψημα πίνει;

_____________________________________________

62 Πόση ώρα πριν τον ύπνο;

__________________________________________

63 Εάν απαντήσατε πως πριν κοιμηθεί
συνηθίζει να τρώει,
τι περιλαμβάνει το γεύμα του;

65 Ποιός είναι ο λόγος επίσκεψης στο ιατρείο;

66

_______________________________________________

64

________________________________________

Εάν απαντήσατε πως συνηθίζει να κοιμάται με μουσική,
ακούγοντας ποιο είδος μουσικής κοιμάται;

Πόση ώρα πριν τον ύπνο;

______________________________________________

________________________________________________________________

Ο
ΟΔΔΗ
ΗΓΓΙΙΕ
ΕΣΣ::


Παρακαλώ προσπάθησε να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.



Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.



Απάντησε όσο πιο γρήγορα μπορείς και μη σκέφτεσαι πολύ τις ερωτήσεις.



Κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύει καλύτερα.

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

5

Συμφωνώ

4

Ούτε συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

3

Διαφωνώ

2

Διαφωνώ
απολύτως

1

1.

Πάντα προσπαθώ να έχω καλή διάθεση.

1

2

3

4

5

2.

Μου αρέσει να γνωρίζω νέους ανθρώπους.

1

2

3

4

5

3.

Μου είναι δύσκολο να συνηθίσω μία νέα σχολική χρονιά.

4.
5.

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

6.

Νιώθω υπέροχα με τον εαυτό μου.
Όταν νιώθω στεναχωρημένος/η, προσπαθώ να κάνω κάτι να αλλάξω
τη διάθεσή μου.
Συχνά νιώθω στεναχωρημένος/η.

1
1

1

2

3

4

5

7.

Εάν είμαι ευτυχισμένος/η με κάποιον/α, του/της το λέω.

1

2

3

4

5

8.

Τα πηγαίνω καλά με όλους.

1

2

3

4

5

9.

Συχνά νιώθω θυμωμένος/η.

1

2

3

4

5

10. Στα παιδιά στο σχολείο αρέσει να παίζουν μαζί μου.

1

2

3

4

5

11. Όταν είμαι σε ένα νέο μέρος, συνηθίζω σε αυτό γρήγορα.

1

2

3

4

5

12. Συχνά, δεν είμαι ευτυχισμένος/η με τον εαυτό μου.

1

2

3

4

5

13. Πολλές φορές, δε σκέφτομαι πριν κάνω κάτι.

1

2

3

4

5

14. Είμαι πολύ καλός/ή στο να καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι άλλοι.

1

2

3

4

5

15. Δε μου αρέσει να προσπαθώ σκληρά για κάτι.

1

2

3

4

5

16. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνομαι.

1

2

3

4

5

17. Εάν πρέπει να κάνω κάτι, ξέρω ότι μπορώ να το κάνω πολύ καλά.

1

2

3

4

5

18. Θυμώνω πολύ εύκολα.

1

2

3

4

5

19. Προσπαθώ να κάνω τις εργασίες για το σπίτι όσο καλύτερα μπορώ.

1

2

3

4

5

20. Μου είναι εύκολο να μιλάω για τα συναισθήματά μου.

1

2

3

4

5

21. Δε μου αρέσει να περιμένω για να παίρνω αυτό που θέλω.

1

2

3

4

5
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22. Είμαι ένα πολύ χαρούμενο παιδί.

1

2

3

4

5

23. Δε μου αρέσει να μελετάω πολύ.

1

2

3

4

5

24. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι στενοχωρημένος/η, όταν μεγαλώσω.

1

2

3

4

5

25. Οι περισσότεροι άνθρωποι με συμπαθούν.

1

2

3

4

5

26. Σκέφτομαι πολύ προσεκτικά προτού κάνω κάτι.

1

2

3

4

5

27. Δεν είμαι καλός/ή στο να ελέγχω τον τρόπο που αισθάνομαι.

1

2

3

4

5

28. Συνηθίζω τους νέους ανθρώπους πολύ γρήγορα.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. Μου αρέσει να είμαι με άλλους ανθρώπους.

1

2

3

4

5

32. Ξέρω πώς να δείχνω στους άλλους πόσο πολύ νοιάζομαι γι’ αυτούς.

1

2

3

4

5

33. Συχνά νιώθω σύγχυση για τον τρόπο με τον οποίο αισθάνομαι.

1

2

3

4

5

34. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι αισθάνονται οι άλλοι.

1

2

3

4

5

35. Εάν δεν κάνω κάτι καλά, δε μου αρέσει να προσπαθώ ξανά.

1

2

3

4

5

36. Γενικά, σκέφτομαι πολύ προσεκτικά προτού μιλήσω.

1

2

3

4

5

29. Δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να πω στους άλλους πώς
αισθάνομαι.
30. Δε μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα.

Α
Αππάάννττηησσεεςς σσεε όόλλεεςς ττιιςς
εερρωωττήήσσεειιςς;;
ΕΕάάνν ννααιι,, ττόόττεε έέχχεειιςς ττεελλεειιώώσσεειι!!!!!!
ΕΕΥ
ΥΧ
ΧΑ
ΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟ
ΟΥ
ΥΜ
ΜΕΕ!!
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