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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της αυτοεκτίµησης των παιδιών 
και των εφήβων µε  µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 
30 παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne και 30 παιδιά χωρίς µυϊκή δυστροφία, χρονολογικής 
ηλικίας 7-15 ετών, τα οποία διέµεναν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Η αξιολόγηση της 
αυτοεκτίµησης των συγκεκριµένων παιδιών βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο Self-esteem Inventory  
του Coopersmith (1987). 
Τα πορίσµατα της παρούσας µελέτης µπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους εµπλεκόµενους στην 
εκπαίδευση των µαθητών µε µυϊκή δυστροφία και να συµβάλλουν στην οµαλότερη σχολική και 
κοινωνική τους ένταξη. Καθώς στην Ελλάδα οι έρευνες που αφορούν τη µελέτη της αυτοεκτίµησης 
των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne  είναι  ανύπαρκτες.  
 
Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίµηση, µυϊκή δυστροφία Duchenne, ένταξη.  

   
1. Εισαγωγή 
Ως αυτοεκτίµηση ορίζεται «η αίσθηση της προσωπικής αξίας που έχει το άτοµο για 
τον εαυτό του και η οποία προέρχεται τόσο από τις προσωπικές του εµπειρίες, όσο 
και από τις κρίσεις και τις στάσεις των άλλων απέναντί του» (Χουντουµάδη, 
Πατεράκη, 2008:89).  
           Ο Coopersmith (1976) ορίζει την αυτοεκτίµηση ως την ενδοπροσωπική 
αξιολόγηση που κάνει το άτοµο και συνήθως διατηρεί αναλλοίωτη σε σχέση µε τον 
εαυτό του.  
        Η ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις της καθηµερινής του ζωής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη 
της αυτοεκτίµησής του. Η αυτοεκτίµηση είναι προϊόν της µακρόχρονης εξέλιξης του 
ατόµου και της αλληλεπίδρασης διαφόρων εγγενών και εξωγενών παραγόντων. 
Σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση της αυτοεκτίµησης διαδραµατίζουν οι εκάστοτε 
σηµαντικοί Άλλοι στη ζωή του παιδιού και κατ’ επέκταση η κοινωνία (Μακρή –
Μπότσαρη, 2001).  
     Η µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1868 από 
τον  Duchenne De Boulonge. Είναι µία κακοήθης φυλοσύνδετη µυϊκή δυστροφία των 
παιδιών, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισµένους τύπους των µυϊκών 
δυστροφιών (Cotton, Crowe & Voudouris, 1998). Οι µυϊκές δυστροφίες είναι 
κληρονοµούµενες µυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από προϊούσα εκφύλιση των 
σκελετικών µυών (µυϊκών κυττάρων) και την αντικατάστασή τους από λιπώδη ιστό 
(Bleck,1982·Παπαπετρόπουλος,1990) και οι οποίες έχουν συχνά έναν αναγνωρίσιµο 
κλινικό φαινότυπο που συνοδεύεται από κάποια χαρακτηριστικά, αλλά όχι συχνά 
παθολογικά χαρακτηριστικά από την πρώτη στιγµή (Bushby & Anderson, 2001· 
Metules, 2002).  
      Στην αρχή της ζωής τους τα παιδιά εµφανίζονται φυσιολογικά και πολύ σπάνια 
διαγιγνώσκονται κάτω της ηλικίας των 4-6 ετών, όταν δεν υπάρχει οικογενειακό 
ιστορικό. Το παιδί ακολουθεί τα ηλικιακά ορόσηµα, όσον αφορά τη στήριξη της 
κεφαλής, του κορµού και της ορθοστάτησης (∆ρόσου, 2008).  
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         Οι διάφοροι τύποι µυϊκής δυστροφίας διαφέρουν µεταξύ τους αναφορικά µε την 
ηλικία έναρξης της νόσου, την κατανοµή της αδυναµίας, τους ρυθµούς µε τους 
οποίους η νόσος εξελίσσεται, την παρουσία ή απουσία υπερτροφίας της 
γαστροκνηµίας ή και των υψηλών επιπέδων της κρεατινίνης στον ορό καθώς και του 
κληρονοµικού χάρτη του ατόµου. Όσον αφορά την κατανοµή της µυϊκής αδυναµίας 
υπάρχει περίπτωση η µια πλευρά του σώµατος να επηρεαστεί περισσότερο από την 
άλλη (Alan & Emery, 2000).  
       Η µυϊκή δυστροφία δε µπορεί να προβλεφθεί. Επηρεάζει όλες τις φυλές, όλα τα 
στρώµατα της κοινωνίας και συµβαίνει σε όλο τον κόσµο (Alan & Emery, 2000). 
Έχει γενετική βάση (Johanson, 2009) και οφείλεται σε µετάλλαξη των γονιδίων των 
τµηµάτων των χρωµοσωµάτων που ευθύνονται για τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά, 
η οποία αλλάζει το µεταβολισµό των µυϊκών ιστών. Μεταδίδεται στο παιδί µε το 
φυλοσύνδετο χαρακτήρα όταν η µητέρα είναι φορέας της συγκεκριµένης νόσου 
(Irwin & Siegel, 1999· Πολυχρονοπούλου, 2003). Το έλλειµµα βρίσκεται στο βραχύ 
σκέλος του χρωµοσώµατος 21. Καθώς το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την 
παραγωγή της πρωτεΐνης δυστροφίνης. Η δυστροφίνη είναι ένα από τα συστατικά 
στοιχεία της κυτταρικής µεµβράνης. Λόγω της διαταραχής της αναλογίας της 
συγκεκριµένης πρωτεΐνης, οι µυϊκές ίνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ρήξεις 
(Nεστορίδης, 2006).   Ειδικότερα, αδυνατίζουν οι µύες του ατόµου, γιατί το σώµα του 
ατόµου δεν είναι ικανό να παράγει και να δηµιουργήσει την πρωτεΐνη, η οποία είναι 
απαραίτητη προκειµένου να χτιστούν και να διατηρηθούν υγιείς οι µύες (Johanson, 
2009 · Irwin & Siegel, 1999).         

Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη της νόσου είναι διαφορετική για την κάθε 
περίπτωση παιδιού θα µπορούσε κανείς να διακρίνει την εξέλιξη της νόσου σε 
τέσσερα στάδια: πρώιµη φάση, µεταβατική φάση, φάση απώλειας της βάδισης, φάση 
ενήλικης ζωής (WHO,1980 · Παπαπετρόπουλος,1990· Dubowitz,1995). 
       Παιδιά που φτάνουν στη σχολική ηλικία χωρίς να έχει διαγνωστεί το πρόβληµα 
χαρακτηρίζονται από αργή κινητική εξέλιξη, αδέξιες κινήσεις, αλλά και δυσκολίες 
µάθησης (Πολυχρονοπούλου, 2003). Η συγκεκριµένη νόσος έχει εξελικτική µορφή 
και σταδιακά τα παιδιά χάνουν την ικανότητά τους  για στήριξη και βάδιση. Η νόσος 
προσβάλλει τους µύες του παιδιού από το κέντρο προς την περιφέρεια (Johanson, 
2009· Νεστορίδης, 2006). 
        Τα  συµπτώµατα εµφανίζονται περίπου από την ηλικία των τεσσάρων ετών 
(Irwin & Siegel, 1999). Γιατί παρά το γεγονός ότι µερικοί τύποι µυϊκής δυστροφίας 
εµφανίζονται κατά τη βρεφική ή την πρώτη παιδική ηλικία, το πρόβληµα δεν είναι 
εύκολο να αναγνωριστεί, όπως προαναφέρθηκε, πριν από την ηλικία των τριών ετών 
(Πολυχρονοπούλου, 2003). Η επίσηµη διάγνωση γίνεται συνήθως στην ηλικία µεταξύ 
3-5 ετών (Alan & Emery, 2000). Ένα από τα πρώτα σηµεία που µπορούν να 
δηµιουργήσουν υπόνοια ύπαρξης της συγκεκριµένης νόσου είναι η δυσκολία έγερσης 
του παιδιού από την κάθετη θέση στο έδαφος (Nεστορίδης, 2006). 
      Με την πάροδο του χρόνου το παιδί παρουσιάζει λόρδωση και η κίνησή του 
επιτυγχάνεται πάνω στις µύτες των ποδιών του (ιπποποδία), (Irwin & Siegel, 1999). 
Χρόνο µε το χρόνο η φθορά των µυών αυξάνεται, η αναπηρία µεγαλώνει και στην 
ηλικία των 10-12 ετών τα παιδιά αναγκάζονται να µετακινούνται µε το  χειροκίνητο 
αναπηρικό αµαξίδιο (Πολυχρονοπούλου, 2003). Αργότερα, αυτό το αµαξίδιο θα 
αντικατασταθεί από το ηλεκτροκίνητο, λόγω της δυσκολίας που έχει το παιδί να 
χειριστεί τη χειροκίνητο.  
        Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι για τα παιδιά µε µυϊκή 
δυστροφία τύπου Duchenne η χρονική φάση της απώλειας της κινητικής 
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ανεξαρτησίας και η λήψη της απόφασης για χρήση αναπηρικού αµαξιδίου αποτελεί 
µια ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη ψυχολογικά διαδικασία τόσο για τα ίδια τα παιδιά 
όσο και για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. Γιατί στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η χρήση ενός βοηθήµατος υποδηλώνει την επιδείνωση και τη µονιµότητα 
µιας κατάστασης, καθώς και τη µη αναστρεψιµότητά της. Η ιδέα της χρήσης 
αναπηρικού αµαξιδίου, αρχικά συνήθως συνοδεύεται από σθεναρή αντίσταση και 
επιτελείται όταν απολεσθεί η πλήρης σχεδόν κινητικότητα του παιδιού. Αργότερα, 
όµως όλες αυτές οι επιφυλάξεις και οι ενδοιασµοί, συνήθως αντικαθίστανται από 
συναισθήµατα ανακούφισης και ευχαρίστησης, γιατί όπως είναι αυτονόητο, η 
διατήρηση της ανεξάρτητης κινητικότητας µέσω ενός χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου 
αµαξιδίου αφενός συντελεί στην αυτοεξυπηρέτηση του ατόµου και στην ανεξαρτησία 
του και αφετέρου, συµβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του (∆ρόσου, 2008).  
      Περίπου στην ηλικία των 20 ετών οι αναπνευστικοί µύες πλήττονται σε σηµείο 
που µπορεί να φθάσει µέχρι τη διασωλήνωση του ατόµου (Μetules, 2002).  Τα παιδιά 
που πάσχουν από µυϊκή δυστροφία σπάνια ξεπερνούν την περίοδο της εφηβείας 
σύµφωνα µε την Πολυχρονοπούλου (2003).              
          Η µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne είναι η πιο συχνά απαντώµενη µυοπάθεια 
(Πολυχρονοπούλου, 2003· Emery & Muntoni, 2003) µε συχνότητα εµφάνισης 
1:3.600 ζώντα αγόρια.  
Υπάρχουν περίπου 70.000 άτοµα που πάσχουν από µια σοβαρή µορφή µυϊκής 
δυστροφίας στη ∆υτική Ευρώπη (Alan & Emery, 2000) και τουλάχιστον 200.000 στις 
Η.Π.Α. εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι παιδιά (Irwin & Siegel, 1999). 
    Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καταξιωµένη θεραπευτική µέθοδος για τη µυϊκή 
δυστροφία τύπου Duchenne. Οι µέχρι στιγµής γνωστές µέθοδοι (συντηρητική και 
χειρουργική παρέµβαση) βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο. Η θεραπεία περιορίζεται 
στην ανακούφιση των συµπτωµάτων και την επιµήκυνση του χρόνου ζωής και 
προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του, 
στη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού και στην ελαχιστοποίηση των 
συµπτωµάτων, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν στην ακινητοποίηση του παιδιού µε 
όλα όσα αυτό συνεπάγεται για ένα παιδί ή έναν έφηβο.  
         Ειδικότερα οι µορφές θεραπείας και παρέµβασης που εφαρµόζονται σε παιδιά 
µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne συνοψίζονται ως ακολούθως:  

• Συνεδρίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας.  
• Ορθοπεδικές επεµβάσεις.  
• Βοηθήµατα για την καθηµερινή ζωή (ειδικοί νάρθηκες, αµαξίδια). 
• Σωστή διατροφή.  
• Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.  
• Φαρµακευτική αγωγή (συνήθως κορτικοστεροειδή), (∆ρόσου, 2008). 

         Όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία 
τύπου Duchenne και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισµένα ερευνητικά 
δεδοµένα, αναφορικά µε αυτή την περιοχή, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα 
συγκεκριµένα παιδιά αποτελούν µέρος των οµάδων υψηλού κινδύνου για εµφάνιση 
συναισθηµατικών και ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.  
     Πιο συγκεκριµένα, ερευνητικά δεδοµένα έχουν καταδείξει ότι τα άτοµα τα οποία 
πάσχουν από µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne παρουσιάζουν, εκτός των κινητικών 
δυσκολιών, και άλλες δυσκολίες όπως νοητικές, νευροψυχολογικές και γλωσσικές 
(Adams & Gathercole, 2000· Cotton, Voudouris, Greenwood, 2001· Hinton,Vivo, 
Fee, Goldstein, Stern· 2004, Hinton, Goldstein, Vivo, 2006· Cyrulnik, Fee, 
Batcelder, KiefelI, Goldstein & Hinton, 2008). Το 1/3 των ατόµων αυτών 
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παρουσιάζουν και νοητική αναπηρία. Επίσης τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία 
Duchenne έχουν και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες (Hinton, Fee, De Vivo, Goldstein, 
2007).  
        Το πιο κοινό σύµπτωµα µεταξύ των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία Duchenne είναι 
η κατάθλιψη και η κοινωνική αποµόνωση. Οι Fitzpatrick, Barry & Carvey (1986) 
διεξήγαγαν µία έρευνα η οποία επικεντρώθηκε στη σύγκριση µεταξύ παιδιών χωρίς  
µυϊκή δυστροφία Duchenne και παιδιών µε µυϊκή δυστροφία Duchenne και 
παρατηρήθηκε ότι η τελευταία οµάδα παρουσίαζε φτωχές κοινωνικές σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους, κοινωνική αποµόνωση και διακατέχονταν από περισσότερους φόβους 
και ανησυχίες (Fitzpatrick, Barry & Carvey,1986). 
        Η µελέτη που διεξήχθη από τους Leibowitz & Dubowitz (1981), στην Αγγλία 
έχοντας ως δείγµα 57 παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne κατέδειξε µέσω 
των ευρηµάτων της, ότι υπήρχε υψηλότερο ποσοστό συναισθηµατικών διαταραχών 
στο συγκεκριµένο πληθυσµό ατόµων σε σχέση µε τον πληθυσµό ατόµων τυπικής 
ανάπτυξης.  

 Ο Τσιάντης (1987) αναφερόµενος στα παιδιά µε τη χρόνια πάθηση 
επισηµαίνει ότι πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η στάση του προσωπικού του σχολείου 
και των συνοµηλίκων του παιδιού προς την αναπηρία του. Μια θετική στάση θα 
διευκολύνει τη προσαρµογή του µαθητή, ενώ αντίθετα η αρνητική στάση θα 
επηρεάσει αρνητικά την προσαρµογή του στο σχολείο και κατά συνέπεια  την οµαλή 
ψυχοκοινωνική του εξέλιξη. 

Στη βάση των προαναφεροµένων, στόχος της παρούσας ερευνητικής 
προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της αυτοεκτίµησης των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία 
τύπου Duchenne και η πιθανή συσχέτισή της µε τις µεταβλητές χρονολογική ηλικία, 
ύπαρξη αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειας. 

  
2. Μεθοδολογία έρευνας 
2.1. Ερευνητικά ερωτήµατα 
Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα το οποίο τέθηκε στην παρούσα έρευνα και το οποίο 
έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί και να διερευνηθεί, είναι αν υπάρχει συσχέτιση 
ανάµεσα στη µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne και στην αυτοεκτίµηση των παιδιών 
και των εφήβων χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών. 

Ειδικότερα, τέθηκαν ορισµένα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία 
έγινε προσπάθεια να απαντηθούν, τα οποία καταγράφονται και οριοθετούνται ως 
εξής: 

1. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή χρονολογική ηλικία και στη  
µεταβλητή αυτοεκτίµηση παιδιών µε  µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne; 

2. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς µυϊκή 
δυστροφία τύπου Douchenne  και στην   αυτοεκτίµηση των παιδιών µε µυϊκή 
δυστροφία τύπου Douchenne;  

3. Παίζει ρόλο το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των παιδιών µε 
µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne στην αυτοεκτίµησή τους; 

 
2.2. Στατιστικές υποθέσεις: 
Οι  υποθέσεις της έρευνας µε τη µορφή µηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης  
διατυπώνονται ως εξής: 
Υπόθεση 1: 
            Ηο: Η  µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne των παιδιών και των εφήβων 
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χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την 
αυτοεκτίµησή τους. 
            Η1: Η  µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne των παιδιών και των εφήβων 
χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την 
αυτοεκτίµησή τους. 
Υπόθεση 2: 

Ηο: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τη χρονολογική τους ηλικία. 

Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τη χρονολογική τους ηλικία. 
Υπόθεση 3:  

Ηο: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς 
µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne 

Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς 
µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne. 
Υπόθεση 4: 

Ho: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
της οικογένειας. 

Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειας. 

Το προεπιλεγµένο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ήταν το 5% διπλής 
κατεύθυνσης. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας που χρησιµοποιείται στις κοινωνικές επιστήµες, το 5% θεωρείται ένα 
αποδεκτό επίπεδο και χρησιµοποιείται ως ένα συµβατικό όριο. 

 
2.3. ∆είγµα 
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 30 αγόρια µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne, 
χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών (Μ.Ο.=10,93, S.D.=.868) και 30 αγόρια χωρίς µυϊκή 
δυστροφία, τα οποία αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Η οµάδα ελέγχου εξισώθηκε ως 
προς όλα τα χαρακτηριστικά µε το δείγµα πλην του προβλήµατος της µυοπάθειας. 
       Όσον αφορά  τον τρόπο της δειγµατοληψίας στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε 
συµπερίληψη στο δείγµα όλων των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne 
που εντοπίστηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, λόγω της ιδιαιτερότητας του 
πληθυσµού στον οποίο απευθύνονταν η έρευνα.  

 
2.4. Εργαλείο µέτρησης 
Η αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο Self-esteem 
Inventory  του Coopersmith (1987). Το συγκεκριµένο ψυχοµετρικό µέσο επιλέχθηκε 
µετά από συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών για τη µέτρηση 
της αυτοεκτίµησης. 

 Το προαναφερόµενο ερωτηµατολόγιο αποτελεί ένα  αξιόλογο εργαλείο στην 
ερευνητική διαδικασία, αλλά και στην κλινική πρακτική µε διαδεδοµένη χρήση. 
Ειδικότερα το Self-esteem Inventory  του Coopersmith (1987) περιλαµβάνει 
συνολικά 58 ερωτήσεις-προτάσεις (Long Form), οι οποίες αναφέρονται κυρίως στις 
στάσεις του υποκειµένου απέναντι στον εαυτό του σε σχέση µε τους τέσσερις 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574 6 

παρακάτω  σηµαντικούς τοµείς: οικογενειακό, κοινωνικό, σχολικό και προσωπικό 
(Wallen & Fraenkel, 2001). Οι ερωτήσεις είναι ίδιας βαρύτητας, και από το άθροισµά 
τους προκύπτει µια συνολική βαθµολογία. 
 Η χορήγηση του τεστ ολοκληρώνεται περίπου σε 10-15 λεπτά. 
        Πριν από τη χορήγηση του παραπάνω τεστ χορηγήθηκε στα παιδιά ένα ανώνυµο  
ερωτηµατολόγιο  για τη συλλογή κάποιων απαραίτητων για την έρευνά µας 
δηµογραφικών στοιχείων και πληροφοριών. 

Για να καταταγούν τα υποκείµενα σε κατηγορίες ανάλογα µε το 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας από την οποία προέρχονταν, 
χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο η κατηγοριοποίηση του Βάµβουκα., η οποία έχει ως 
δείκτη το επάγγελµα του πατέρα (Βάµβουκας, 1988). Έτσι προέκυψαν τρεις 
κατηγορίες επαγγελµάτων, οι οποίες αντικατόπτριζαν το κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο της οικογένειας (ανώτερη, µεσαία και κατώτερη) του κάθε παιδιού. 

 
3. Αποτελέσµατα 
Το δείγµα ακολουθεί κανονική κατανοµή (n=30 και τεστ κανονικότητας. Ελήφθη  
υπόψη το τεστ Shapiro-Wilk, γιατί το σύνολο των παρατηρησιακών µονάδων ήταν 
µικρότερο του 50). 
      Από τα ευρήµατα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας προέκυψε ότι τα παιδιά 
µε µυϊκή δυστροφία σηµείωσαν χαµηλότερα σκορ αναφορικά µε τη µεταβλητή 
αυτοεκτίµηση, συγκριτικά µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς µυϊκή δυστροφία 
(Μ.Ο.=67,34 και Μ.Ο.=75,53 αντίστοιχα). 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPPSS 19.0 και έγινε χρήση παραµετρικών κριτηρίων. Πιο συγκεκριµένα, για 
τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής αυτοεκτίµηση 
παιδιών µε µυϊκή δυστροφία και της ανεξάρτητης µεταβλητής κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο της οικογένειας χρησιµοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης One-Way ANOVA. 
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε στατιστικά σηµαντική σχέση 
µεταξύ των προαναφερόµενων µεταβλητών F[2, 27]=11.27, p<,05. 

 Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της µεταβλητής αυτοεκτίµηση παιδιών 
µε µυϊκή δυστροφία και των  µεταβλητών χρονολογική ηλικία και ύπαρξη αδερφών 
χωρίς µυϊκή δυστροφία χρησιµοποιήθηκε το Τ-test για ανεξάρτητα δείγµατα. Μεταξύ 
των προαναφεροµένων µεταβλητών προέκυψε στατιστικώς σηµαντική σχέση p<.05. 
Ειδικότερα, τα παιδιά (7-12 ετών) σηµείωσαν υψηλότερα σκορ αυτοεκτίµησης 
συγκριτικά µε τους εφήβους.  

Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν αδέρφια χωρίς τη συγκεκριµένη 
αναπηρία σηµείωσαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν είχαν 
αδέρφια.  

 
4. Συµπεράσµατα-Συζήτηση 

Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη κατέδειξε αφενός, ότι η αυτοεκτίµηση των παιδιών 
µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne υπολείπεται της αυτοεκτίµησης των παιδιών 
που δεν πάσχουν από τη συγκεκριµένη νόσο και αφετέρου, ότι η αυτοεκτίµηση έχει 
σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του παιδιού, τη 
χρονολογική ηλικία και την ύπαρξη αδερφών χωρίς αναπηρία.  

Έτσι αναµένουµε ότι, όσον αφορά τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Duchenne που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα να 
σηµειώνουν χαµηλότερες επιδόσεις σε δοκιµασίες µέτρησης της αυτοεκτίµησης, σε 
σύγκριση µε τα παιδιά που προέρχονται από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονοµικά 
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στρώµατα. 
Η κοινωνιολογική προσέγγιση της συµβολικής αλληλεπίδρασης δίνει ένα 

επαρκές υπόβαθρο για να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο η έννοια του εαυτού, όσο και η 
έννοια της αυτοεκτίµησης µπορεί να µελετηθεί και ως ένα κοινωνικό µόρφωµα. 

Οι απόψεις του Mead για τη συµµετοχή της γλώσσας -η οποία είναι ένα 
κοινωνικό προϊόν- αλλά και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των υποκειµένων στο 
σχηµατισµό της έννοιας του εαυτού, προσφέρουν ένα ισχυρό θεµέλιο αναφορικά µε 
τον παραπάνω ισχυρισµό. Το παιδί διαµορφώνει την εικόνα του εαυτού µέσα από τις 
σχέσεις που αναπτύσσει µε τους σηµαντικούς άλλους. Οι πρώτοι σηµαντικοί Άλλοι 
που έρχονται σε επαφή µε το παιδί είναι οι γονείς του και είναι εύλογο να επηρεάζουν 
τόσο τη διαµόρφωση του εαυτού, όσο και τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης. 

Το ίδιο ισχύει σχετικά µε την έννοια του «αυτοκαθρεπτιζόµενου εαυτού» του 
Cooley. Το παιδί βλέπει στα πρόσωπα των σηµαντικών Άλλων, τον τρόπο µε τον 
οποίο το αντιµετωπίζει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε ένα µεταγενέστερο χρόνο 
αυτή η εικόνα εγγράφεται στο άτοµο και συγκροτεί την αυτοεκτίµησή του. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών χρονολογική ηλικία και 
αυτοεκτίµηση οι Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling και Potter (2002) µε βάση τα 
ευρήµατα της έρευνάς τους κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι η αυτοεκτίµηση κατά τη 
µετάβαση του παιδιού από την παιδική ηλικία και την προεφηβεία (9-12 χρόνια) στην 
εφηβεία (13-17 χρόνια), αλλά και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, παρουσιάζει 
µείωση. Οι Piers & Harris (1964) συγκρίνοντας τη σταθερότητα της αυτοεκτίµησης 
σε παιδιά χρονολογικής ηλικίας 8, 10 και 15 ετών δεν εντόπισαν σηµαντικές 
διαφορές, οι οποίες να σχετίζονται µε την ηλικία. 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια η µειωµένη αυτοεκτίµηση η οποία 
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ενδέχεται να οφείλεται µεταξύ των 
άλλων και στην έκπτωση των δυνατοτήτων των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία, αλλά 
και στην αναµενόµενη συνεχή επιδείνωση της κατάστασής τους, η οποία είναι µια 
πραγµατικότητα την οποία γνωρίζουν οι «Σηµαντικοί Άλλοι».  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τους γονείς των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία, 
η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι έχουν ένα παιδί µε αναπηρία του οποίου η 
κατάσταση είναι όχι µόνο µη αναστρέψιµη αλλά και η επιβίωσή του είναι πιθανώς 
περιορισµένη κλονίζει και επηρεάζει τη σκέψη και την πρακτική τους (∆ρόσου, 
2008). Έτσι ενώ η σκέψη όλων των υπόλοιπων γονέων παιδιών µε αναπηρία 
ταλανίζεται από το εναγώνιο ερώτηµα: «Τι θα γίνει το παιδί τους όταν αυτοί φύγουν 
από τη ζωή», στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 
ισχύει το αντίστροφο (µε τη µεταφορική έννοια της φράσης).   

Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των «Σηµαντικών Άλλων» κατά την 
αλληλεπίδρασή της µε τα συγκεκριµένα παιδιά, πιθανόν συµπεριφέρεται µε τρόπους 
οι οποίοι οδηγούν στη µείωση της αυτοεκτίµησης των παιδιών (π.χ. 
υπερπροστατευτική στάση, ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του παιδιού, 
υπερβολική ανοχή κατά την εκδήλωση ανεπιθύµητων συµπεριφορών κ. ά.). Κι αυτό 
κατά συνέπεια επηρεάζει αρνητικά την οικοδόµηση και τη διαµόρφωση της 
αυτοεκτίµησης των εν λόγω παιδιών, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους 
έχει φυσιολογικό νοητικό επίπεδο.  

Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne που 
είχαν αδέρφια χωρίς τη συγκεκριµένη αναπηρία σηµείωσαν χαµηλότερη 
αυτοεκτίµηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν είχαν αδέρφια. Πιθανόν συµβαίνει αυτό, 
γιατί συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τα υγιή αδέλφια τους. Χαρακτηριστικά, ορισµένα 
από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους µε τους ερευνητές δήλωσαν τα 
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εξής: «Θα ήθελα να φοιτώ στο σχολείο που φοίτησα κατά τις πρώτες τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου και εκεί όπου εξακολουθούν να φοιτούν τα αδέρφια µου και όχι 
στο σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ. Γιατί τότε τα πράγµατα ήταν πολύ καλύτερα για µένα. 
∆εν ήξερα τίποτα για τις θεραπείες (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία), 
το αµαξίδιο, τους γιατρούς και τα νοσοκοµεία». 

Επίσης, κατά τη φάση της πρώτης προσέγγισης και της γνωριµίας των 
παιδιών, η οποία προηγήθηκε της χορήγησης των ερωτηµατολογίων, όταν 
υποβλήθηκε σε ένα παιδί η ερώτηση: «Αν σου έδιναν το µαγικό λυχνάρι του Αλαντίν, 
και σου ζητούσαν να κάνεις τρεις ευχές, ποιες θα ήταν αυτές;» Το παιδί απάντησε: 
«Να περπατήσω πάλι», «Να περπατήσω πάλι», «Να περπατήσω πάλι». Η απάντηση 
του συγκεκριµένου παιδιού υποδηλώνει τη µεγάλη του επιθυµία να περπατήσει ξανά, 
και να παίξει µε τα άλλα παιδιά, όπως όταν ήταν µικρότερο σε ηλικία. 

 Θεωρούµε ότι µε τη συγκεκριµένη απάντηση το παιδί εκφράζει και την 
επιθυµία των άλλων παιδιών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µ’ αυτό. Πράγµατι 
το κόστος της απώλειας της βάδισης για ένα παιδί ή έναν έφηβο είναι πολύ µεγάλο 
και πολυεπίπεδο. Όπως είναι αυτονόητο, πρόκειται για µία µόνιµη και µη 
αναστρέψιµη απώλεια µιας τόσο σηµαντικής ικανότητας την οποία ήδη κατείχε το 
άτοµο και που χάρη σ’ αυτή βίωσε µοναδικές και ανεπανάληπτες εµπειρίες και που 
τώρα τις λησµονεί. 

Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά «δε γνώριζαν το πρόβληµά τους» και την εξέλιξη της κατάστασής τους και 
εξακολουθούσαν να κάνουν όνειρα για το µέλλον (σπουδές, επάγγελµα), παρά τους 
συνεχώς αυξανόµενους περιορισµούς που είχαν στην καθηµερινή τους ζωή.  

Συγκεκριµένα, ένας έφηβος, ο οποίος µετακινούνταν εδώ και έξι χρόνια µε το 
χειροκίνητο αµαξίδιο και είχε επιβαρυνθεί ήδη η καρδιά του (λόγω της εκφυλιστικής 
νόσου Duchenne)  ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε τρία χρόνια θα τελειώσω και το 
Ε.Ε.Ε.Κ. Τότε θέλω να σπουδάσω Πληροφορική. Μετά πιστεύω ότι θα βρω εύκολα 
δουλειά, λόγω και του προβλήµατος που έχω µε τα πόδια µου». 

Συµπερασµατικά, όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αγωγή και την εκπαίδευση των 
παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, έχουν χρέος να τα  υποβοηθήσουν, 
έτσι ώστε να καταφέρουν να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να διαχειριστούν 
αποτελεσµατικά την αναπηρία τους. 
      Είναι προφανές ότι στα σχολεία θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα συµµετοχικό, 
δηµιουργικό και ισότιµο  εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Παράλληλα θα πρέπει η 
προσέγγιση των συγκεκριµένων παιδιών να είναι συνεπιστηµονική και οι 
εµπλεκόµενοι στην αγωγή και την εκπαίδευσή τους να βρίσκουν τρόπους µέσω των 
οποίων θα υποβοηθείται η οικοδόµηση µιας θετικής αυτοεκτίµησης από µέρους των 
παιδιών µε µυϊκή δυστροφία. Με δεδοµένο πάντα τη σηµαντικότητα του ρόλου της 
θετικής αυτοεκτίµησης στην υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και 
πολύ περισσότερο του παιδιού µε αναπηρία. 
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