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νπνίν δηεχξπλε ηνπο εξεπλεηηθνχο κνπ νξίδνληεο κε εχζηνρα εξσηήκαηα θαη εκπεηξηθέο 

παξαηεξήζεηο.  

 Πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ επίζεο ζηελ θα. Παζραιίλα Καιιέ, Δθπαηδεχηξηα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κηλεηηθφηεηαο, γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο. 

 Αθφκε, επραξηζηψ ζεξκά ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα «Αιέμαλδξνο . Χλάζεο» γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη γηα ηελ αλεθηίκεηε εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε ε ρνξήγεζε ηεο ππνηξνθίαο. 

 Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηνλ παηέξα κνπ Υξήζην Κνπηζνθιέλε γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Εσή 

Θενδσξίδνπ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

 Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεπλά ηε ζπκβνιή ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο 

φζθξεζεο ζηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζεκειησδψλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο. Δπηθεληξψλεηαη, επίζεο, ζηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αίζζεζε, ηελ αληίιεςε θαη ηε κλήκε. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

πεξηιακβάλεη αθφκε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 

ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ ζηελ πξφζιεςε ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο. 

 Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο εξεπλεηηθά ζηάδηα. 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην εμεηάδεη πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο θαη επηρεηξεί λα 

πξνζδηνξίζεη πνηα απφ απηά ηα ζήκαηα ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ εχξεζε πνξείαο ζε 

αζηηθά πεξηβάιινληα. Αθφκε, δηεξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πην ζεκαληηθά απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά 

ζήκαηα. Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεη ε 

αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ελφο άγλσζηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

άηνκα κε ηχθισζε. Σν ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηνπ είδνπο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ αλαθαινχληαη απφ ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ αηφκσλ κε 

ηχθισζε γηα νηθεία πεξηβάιινληα. ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

κηθηή κεζνδνινγία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή κηαο νκάδαο εζηίαζεο, ηε ρξήζε 
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εξσηεκαηνινγίσλ θαη δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή δχν ρσξηθψλ 

δνθηκαζηψλ.  

 Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά 

απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

θαη λα θηλεζνχλ ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σα επξήκαηα επίζεο θαλεξψλνπλ φηη ηα άηνκα 

κε ηχθισζε ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηά κέζσ δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα άγλσζηε πεξηνρή. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε ζπγθξαηνχλ πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ 

ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη γηα έλα νηθείν πεξηβάιινλ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί κέζσ δηαθνξεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηελ 

παξζεληθή επίζθεςε ελφο ηπθινχ νδνηπφξνπ ζην πεξηβάιινλ απηφ. 
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ABSTRACT 

  

 The present doctoral dissertation explores the role of touch, hearing and olfaction in 

the construction of cognitive maps by individuals with visual impairments. The theoretical 

part of the dissertation includes a review of the fundamental terms used in the field of 

orientation and mobility and cognitive mapping. It also focuses on key concepts related to 

sensation, perception and memory. The theoretical part of the dissertation also reviews the 

existing literature regarding the role of remaining senses in the acquisition of spatial 

information by individuals with visual impairments. 

 The research has been organized in three stages. The first research stage examines 

which haptic, auditory and olfactory cues individuals with visual impairments use most often 

and determines which of these cues these individuals deemed to be the most important for 

wayfinding in urban environments. It also investigates the ways in which these individuals 

use the most significant haptic, auditory and olfactory cues. The second research stage sought 

to examine the role of touch, hearing and olfaction in the cognitive mapping of an unfamiliar 

environment by individuals with blindness. The third research stage aimed at investigating 

the type of environmental attributes that individuals with blindness recall from their cognitive 

maps for familiar environments. To meet the research aims a mixed methodology was used, 

including a focus-group interview, questionnaires, closed-ended interviews and two spatial 

tasks.   

 The findings reveal that individuals with visual impairments use several haptic, 

auditory and olfactory cues in various ways to orient themselves and navigate within urban 

environments. The findings also show that individuals with visual impairments use a variety 

of informational stimuli, picked-up through touch, hearing and olfaction to determine the 

nature and position of environmental attributes in an unfamiliar environment. Finally, the 
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results indicate that the cognitive maps of blind individuals for familiar environments contain 

information about several environmental attributes that can be perceived through touch, 

hearing and/or olfaction during novel navigation. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε, απνηειεζκαηηθή, αζθαιή θαη άλεηε θίλεζε είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε 

θπζηθή, ςπρηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο, ε ηθαλφηεηα απηή ηίζεηαη ζε θίλδπλν εμαηηίαο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απψιεηα φξαζεο.  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηα πεδία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ππφζρνληαη 

ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ βνεζεκάησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε ησλ αηφκσλ 

κε πξφβιεκα φξαζεο. Δληνχηνηο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηά ηα ηερλνινγηθά 

βνεζήκαηα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο κφλν φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ππάξρνπζα ρσξηθή 

θαη πεξηβαιινληηθή γλψζε ησλ αηφκσλ. Ζ γλψζε απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο λα αληηιακβάλνληαη ην ρψξν θαη λα αμηνπνηνχλ 

πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ελαπνκείλαζεο αηζζήζεηο ηνπο. 

Έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηέιεζε ην 

βαζηζκέλν ζηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζπκπέξαζκα φηη ε έξεπλα πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε 

ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηαηεο 

ειιείςεηο. Δπηπιένλ ηζρπξφ θίλεηξν, απνηέιεζε ε δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ζηε ρψξα καο πεδίνπ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο.  

Ζ δηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπκβάιιεη ε αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ 

ραξηψλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο (ηχθισζε θαη κεησκέλε φξαζε). Ζ δηαηξηβή ρσξίδεηαη 

ζε δχν κέξε: ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο. Ζ 
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βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο. Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ηεο φξαζεο ζηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε ζηελ πξφζιεςε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Αθνινπζεί 

ε ζεσξεηηθή εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Ζ αίζζεζε ηεο 

γεχζεο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ εμέηαζε, θαζψο δελ ππάξρεη έσο ζήκεξα θάπνηα 

έλδεημε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο γεχζεο ζηελ απφθηεζε 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο.  

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο εξεπλεηηθά 

ζηάδηα. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απηηθψλ, 

αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηελ εχξεζε 

πνξείαο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Σν πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην απνζθνπεί, 

επίζεο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά 

θαη ζεσξνχληαη σο πην ρξήζηκα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. 

Αθφκε, ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα 

θηλεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ.  

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην, έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε δηακφξθσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε 

ηχθισζε έπεηηα απφ θίλεζε ζε άγλσζηε δηαδξνκή. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ δεχηεξνπ 

εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο 

λνεηηθνχο ράξηεο ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ ζπληεινχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη ε 
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αληηζηνίρεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ κε ηηο αηζζήζεηο κέζσ ησλ 

νπνίσλ έγηλαλ αληηιεπηνί.  

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ νη νπνίνη παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα άηνκα κε ηχθισζε 

γηα κηα νηθεία αζηηθή πεξηνρή. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

αηφκσλ κε ηχθισζε θαη ε αληηζηνίρεζε απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ κε ηηο αηζζήζεηο 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί φηαλ έλα άηνκν κε ηχθισζε επηζθέπηεηαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα πξψηε θνξά. 

Αθνινπζεί έλα θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηξηψλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ 

δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαθεθαιαίσζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζπλφςηζε θαη 

ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ηξία ζηάδηα ηεο 

έξεπλαο. ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη αθφκε νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα 

επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηε δηαηξηβή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη ζην ζρεδηαζκφ βνεζεκάησλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Σέινο, πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ρσξηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη ρσξηθέο απνθάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηεξίδνληαη ζην 

βαζκφ ηεο ρσξηθήο γλψζεο πνπ έρνπλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ 

απηή ηε γλψζε (Briggs, 1973∙ Gärling & Golledge, 2000∙ Redish, 1999). Δάλ γίλεη 

θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη απνθηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρσξηθή 

γλψζε, ζα γίλεη θαηαλνεηφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρσξηθέο απνθάζεηο 

(Kitchin & Freundschuh, 2000).  

Πέξα απφ ηε δεδνκέλε αμία απηήο ηεο γλψζεο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηα 

απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ έρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ε ζρέζε ηεο ρσξηθήο γλψζεο κε ηε ιήςε ρσξηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. 

Cadwallader, 1975∙ Coshall, 1985∙ Potter, 1976), ηηο επηινγέο ησλ ηνπνζεζηψλ θαηνηθηψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ (π.ρ. Pacione, 1978, 1982), ηα κνηίβα θίλεζεο ζε αζηηθά 

πεξηβάιινληα (π.ρ. Johnston, 1972∙ Briggs, 1973), ηηο επηινγέο ησλ ρψξσλ αλαςπρήο (π.ρ. 

Golledge & Timmermans, 1990), θαζψο θαη κε ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ γηα ηε δηάπξαμε 

εγθιεκάησλ (π.ρ. Canter & Gregory, 1994∙ Canter & Larkin, 1993). 
Αθφκε, εάλ γίλεη γλσζηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ κε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ πεξηβάιινληα πνπ 

λα καζαίλνληαη εχθνια θαη λα δηαηεξνχληαη εχθνια ζηε κλήκε, ψζηε λα κεησζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο απνπξνζαλαηνιηζκνχ (Canter, 1977). Δπίζεο, εάλ γίλεη γλσζηφο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη θαηαλννχλ ηηο γεσγξαθηθέο έλλνηεο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

γεσγξαθηθά πιηθά επθνιφηεξα ζηελ θαηαλφεζε, λα αλαπηπρζνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε απηέο ηηο έλλνηεο (Catling, 1978) θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ πην 

εχρξεζηνη ράξηεο (Lloyd, 2000). Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο θαη ρξήζεο 



19 

 

ηεο ρσξηθήο γλψζεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξίαο (Egenhofer & Golledge, 1998) θαη ζηε βειηίσζε ηεο πινήγεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο (Jackson, 1996). 

Ζ έξεπλα ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα θάπνηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο (Golledge, 1993∙ Pick, 

1980). Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο θαηαλννχλ ην 

ρψξν κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, λα νδεγήζεη ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα 

είλαη επθνιφηεξα ζηε ρξήζε ηνπο θαη λα επηηαρχλεη ηελ εμέιημε ησλ βνεζεκάησλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο.  

Έλα κηθξφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ 

ραξηψλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ζπιιέγνπλ, 

θσδηθνπνηνχλ, αλαθαινχλ θαη απνθσδηθνπνηνχλ ρσξηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο. 

Οη έξεπλεο απηέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο αιιεινζρεηηδφκελεο θαηεγνξίεο: 

1. Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

ραξηνγξαθνχλ λνεηηθά ην ρψξν είηε κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ είηε κέζσ δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Dodds, Howarth & Carter, 1982∙ 

Herman, Chatman & Roth, 1983∙ Kitchin, Blades & Golledge, 1997∙ Klatzky, 

Loomis, Golledge, Cicinelli, Doherty & Pellegrino, 1990∙ Loomis, Klatzky, Golldge, 

Cicinelli, Pellegrino & Fry, 1993∙ Passini & Proulx, 1988∙ Passini, Proulx & 

Rainville, 1990). 

2. Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ βνεζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε 

λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο (π.ρ. Bentzen, 

1972∙ Espinoza, Ungar, Ochaíta, Blades & Spencer, 1998∙ Herman, Herman & 
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Chatman, 1983∙ Huertas & Ochaíta, 1992∙ Ochaíta, Huertas & Espinosa, 1991∙ 

Papadopoulos, 2004∙ Picard & Pry, 2009). 

3. Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθν-ρσξηθψλ εκπεηξηψλ (socio-

spatial experiences) ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο (π.ρ. Butler & Bowlby, 1997∙ 

Feeney & Koutsoklenis, 2011∙ Kitchin, Jacobson, Golledge & Blades, 1998∙ Pow, 

2000). 

Παξφια απηά, ε ζπκβνιή ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε 

δελ έρεη δηεξεπλεζεί παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή κηαο αίζζεζεο 

ζηελ απφθηεζε ρσξηθήο γλψζεο κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ ερνεληνπηζκνχ (π.ρ. Rice, 1967∙ Schenkman & Jansson, 1986∙ Teng 

& Whitney, 2011) ή ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ γηα ηελ πξφζιεςε 

απηηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. Blasch, LaGrow, & De l’Aune 1996∙ Kim, Wall & Curtis, 2010). 

Τπάξρνπλ κφλν δχν έξεπλεο (Gardiner & Perkins, 2005∙ Pow, 2000) νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

ηηο ηξεηο ελαπνκείλαζεο αηζζήζεηο ηνπο (αθή, αθνή θαη φζθξεζε) γηα λα δηακνξθψζνπλ θαη 

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο. Χζηφζν, ζηηο δχν απηέο κειέηεο δελ 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, δελ 

παξέρνληαη θαζφινπ πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ 

θαη δελ δηεξεπλάηαη ε πηζαλή χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Αθφκε, θαη νη δχν απηέο κειέηεο αθνξνχλ κφλν εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη δελ εμεηάδνπλ 

θαζφινπ ηε ζπκβνιή ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ ζηελ εχξεζε πνξείαο ζε εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο. Δπηπιένλ, νη δχν απηέο κειέηεο δελ παξέρνπλ θαζφινπ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ρσξηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο γλψζεο. Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηελ 
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απφθηεζε, θσδηθνπνίεζε, αλάθιεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο.   

 Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηδηψθεη λα θαιχςεη κέξνο απηνχ ηνπ πξαγκαηηθά 

ζεκαληηθνχ θελνχ, εμεηάδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ, επηιέρζεθε κηα κεηθηή κεζνδνινγία πνπ απνηειείηαη απφ πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη απνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αηζζήζεσλ ζε 

πνηθίια πεξηβάιινληα (εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί ρψξνη, γλσζηά θαη άγλσζηα 

πεξηβάιινληα).  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 
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1ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

1.1 Πξνζαλαηνιηζκόο θαη θηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε πξόβιεκα όξαζεο 

 

πσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ζθίηζα ησλ αξραίσλ Κηλέδσλ θαη ηηο αλαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε Βίβιν, ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο επεδίσμαλ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ 

ηελ αλεχξεζε κεζφδσλ πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα θηλεζνχλ αλεμάξηεηα θαη κε αζθάιεηα 

(Wiener, Welsh, & Blash, 2010). Με ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, νη κέζνδνη απηέο 

πιαηζηψζεθαλ ζεσξεηηθά, βειηηψζεθαλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ, δηακνξθψλνληαο έηζη ην 

πεδίν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο (orientation and mobility).  

χκθσλα κε ηνλ πην δηαδεδνκέλν νξηζκφ, πξνζαλαηνιηζκόο (orientation) είλαη «ε 

δηαδηθαζία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αηζζήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ελόο αηόκνπ θαη 

ηεο ζρέζεο ηνπ κε άιια ζεκαληηθά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν» (Hill 

& Ponder, 1976, ζει. 3). Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν αιιά θαη ε γλψζε ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ.  

Οη ζρέζεηο αληηθεηκέλσλ - αληηθεηκέλσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ηνπ αηφκνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, ησλ ζρέζεσλ εαπηνχ - αληηθεηκέλσλ νη ρσξηθέο ζρέζεηο αιιάδνπλ θαηά 

ηελ θίλεζε ηνπ αηφκνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζε έλα κεηαγελέζηεξν νξηζκφ ν Jacobson (1993, 

ζει. 3) πεξηέγξαςε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ σο «ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

αηζζήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ απνκείλεη γηα λα γλσξίδεη ηε ζέζε ζην πεξηβάιινλ ηελ θάζε δεδνκέλε 

ζηηγκή». ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο ησλ 
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ρσξηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ θίλεζε ελφο αηφκνπ. Ο φξνο ρσξηθή ελεκέξσζε (spatial 

updating) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γλψζεο γηα ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο 

ηνπ εαπηνχ κε ηα αληηθείκελα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

(Rieser, 1991). Δπνκέλσο, ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

ξνή (environmental flow), ηελ επίγλσζε, δειαδή, ησλ αιιαγψλ ζηηο απνζηάζεηο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο (Guth & Rieser, 1997). Ζ 

ρσξηθή ελεκέξσζε παξνπζηάδεη κεγάιε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αμία γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ 

(Loomis, Lippa, Golledge, & Klatzky, 2002∙ Rieser, Hill, Talor, Bradfield, & Rosen, 1992) 

θαζψο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο.  

Ο φξνο θηλεηηθόηεηα (mobility) αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα γηα αζθαιή, επράξηζηε 

θαη άλεηε θίλεζε (Foulke, 1971). Πην αλαιπηηθά, ν φξνο θηλεηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δειψζεη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο γηα λα θηλεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ (LaGrow & Weesies, 1994). Οη 

ηερληθέο κπνξεί λα αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα, ηε ρξήζε ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ θαη ηελ 

θίλεζε κε νδεγφ (human guide), ελψ νη δεμηφηεηεο κπνξεί λα αθνξνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. 

ηαλ ε θηλεηηθφηεηα ζπλελψλεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε κηα δηαδηθαζία, ηφηε ε θίλεζε 

ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο είλαη ζθφπηκε θαη θαηεπζπλφκελε (Mast & Zaehle, 2008). 

ηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη δχν φξνη κε παξφκνην λφεκα γηα λα δειψζνπλ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο: εχξεζε πνξείαο θαη 

πινήγεζε. Ο φξνο εύξεζε πνξείαο (wayfinding) αλαθέξεηαη ζηε «ζπλερή ρξήζε θαη 

νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλσλ αηζζεηεξηαθώλ ζεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο» (Lynch, 

1960, ζει. 3). Ζ εχξεζε πνξείαο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη απνηειεί έλα 
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ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο (Golledge, 1999∙ Kitchin  &  Blades, 2001∙ 

Kitchin & Freundschuh, 2000). Ο φξνο πινήγεζε (navigation) πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ ηαμηδηνχ ζε έλα πεξηβάιινλ, ηε ρσξηθή ελεκέξσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, είλαη επνκέλσο έλαο φξνο κε πην επξεία έλλνηα ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή 

ελεκέξσζε (Loomis, Klatzky, Golledge & Philbeck, 1999). 

Μία άιιε πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα είλαη ηα πιαίζηα αλαθνξάο (frames of reference). 

Τπάξρνπλ δχν γεληθά πιαίζηα αλαθνξάο ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ρσξηθήο 

ζθέςεο θαη δξάζεο. ε έλα εγσθεληξηθό πιαίζην αλαθνξάο (egocentric frame of reference), 

ν πξνζαλαηνιηζκφο νξίδεηαη σο ε ζέζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαηεξεηή 

(Vasilyeva, 2005). Οη φξνη δεμηά θαη αξηζηεξά, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνληαη ζε έλα 

εγσθεληξηθφ πιαίζην αλαθνξάο, θαζψο ππνδεηθλχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ παξαηεξεηή.  

ε έλα εηεξνθεληξηθό πιαίζην αλαθνξάο (allocentric frame of reference) έλα άηνκν 

ζπζρεηίδεη ηηο ζέζεηο αληηθεηκέλσλ ή κεξψλ (places) ζην ρψξν αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή ηνπ 

ζέζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο (Vasilyeva, 2005). Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο κε βάζε εηεξνθεληξηθά πιαίζηα αλαθνξάο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο θαζψο πνιχ 

ζπρλά νη νδνηπφξνη πξέπεη λα αλαθαινχλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε 

λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ κε επηηπρία ηελ θίλεζε ηνπο ζε κηα δηαδξνκή. ηαλ ηα 

άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο, θσδηθνπνηνχλ ηηο 

ζρέζεηο απφζηαζεο θαη θαηεχζπλζεο κεηαμχ δηαθφξσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κνλνπάηη 

θίλεζεο θαη απφ ηε ζέζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο (Thinus-Blanc & Gaunet, 

1997).      
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Οη ζρέζεηο αληηθεηκέλσλ - εαπηνχ θαη αληηθεηκέλσλ - αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ επίζεο 

λα πεξηγξαθνχλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ρξεζηκνπνηψληαο (Blasch, Welsh, & 

Davidson, 1973):  

1. Τνπνθεληξηθνύο όξνπο (topocentric), νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ζέζεηο νξνζήκσλ ή άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα κέξνο  

2. Φαξηνγξαθηθνύο όξνπο (cartographic), νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε κνηίβα θαη 

ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε αξίζκεζε ησλ δξφκσλ  

3. Όξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πόινπο (polarcentric), νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

ζηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ κεξψλ ε αληηθεηκέλσλ.  

Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε θηλεηηθφηεηα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

αληίιεςε ησλ ηδηνηήησλ ησλ άκεζσλ πεξηβαιιφλησλ (Guth & Rieser, 1997). Οη ηδηφηεηεο 

ησλ ρσξηθψλ πεξηβαιιφλησλ γίλνληαη ηαρχηεξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα αληηιεπηέο 

κέζσ ηεο φξαζεο (Lynch, 1960∙ Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Σα άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηζηαζκηζηηθά αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο εμεξεχλεζεο 

(Jacobson, 1993). Σα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ελαπνκείλαζεο 

αηζζήζεηο ηνπο γηα λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία θηλνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε ινγηθή θαη ε κλήκε, γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (Long & Hill, 1997). Υξεζηκνπνηνχλ, επνκέλσο, ηηο 

αηζζήζεηο ηεο αθνήο, ηεο αθήο θαη ηεο φζθξεζεο, θαζψο θηλνχληαη θαη ζπλδένπλ 

ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο κε ζέζεηο θαηά κήθνο 

κηαο δηαδξνκήο (Long & Hill, 1997). Οη απηηθέο, αθνπζηηθέο, νζθξεηηθέο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο γίλνληαη 

αληηιεπηέο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη παξέρνπλ άκεζα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηνλ 
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θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ νδνηπφξνπ νλνκάδνληαη αηζζεηεξηαθά ζήκαηα (sensory cues ή 

clues) (Hill & Ponder, 1976∙ Jacobson, 1993). χκθσλα κε ηνπο Hill θαη Ponder (1976), ε 

ιεηηνπξγηθή αμία ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ νηθεηφηεηα ηνπ νδνηπφξνπ 

κε ηελ πεγή θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γη’ απηήλ.  

 Σν ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ηεο θαζεκεξηλήο θίλεζεο ηφζν ησλ βιεπφλησλ φζν θαη 

ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ιακβάλεη ρψξα ζε νηθείεο δηαδξνκέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

νηθείνπο πξννξηζκνχο. Σα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζε απηέο ηηο 

δηαδξνκέο, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο νξφζεκα θαη σο ζεκεία αλαθνξάο ή 

ζεκεία πιεξνθφξεζεο. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε θίλεζε ηνπο, ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζία ησλ 

νξνζήκσλ θαη ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ έρνπλ πξνζπεξάζεη θαη λα αλακέλνπλ ηα 

νξφζεκα θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ. Σα νξόζεκα (landmarks) 

νξίδνληαη σο θάζε νηθείν αληηθείκελν θαη θάζε απηηθφ, αθνπζηηθφ ή νπηηθφ ζήκα πνπ κπνξεί 

λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ θαη έρεη κηα επδηάθξηηε θαη κφληκε ζέζε ζην πεξηβάιινλ πνπ είλαη 

γλσζηή ζηνλ παξαηεξεηή (Hill & Ponder, 1976). Χο ζεκεία αλαθνξάο ή ζεκεία 

πιεξνθόξεζεο (points of reference ή information points) νξίδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία φηαλ ζπλδένληαη επηηξέπνπλ ζε απηφλ πνπ θηλείηαη λα 

θαζνξίζεη ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε ζην ρψξν (Long & Hill, 1997). Ζ αμία ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ δχν παξάγνληεο (Long & Hill, 

1997):  

1. Απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη πηζαλφ έλαο νδνηπφξνο κε πξφβιεκα φξαζεο λα 

αληηιεθζεί ηελ αηζζεηεξηαθή πιεξνθνξία.  

2. Απφ ην πφζν ζπγθεθξηκέλε είλαη ε πιεξνθνξία. 

Σα νξφζεκα θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο δηαθέξνπλ ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο. Σα νξφζεκα 

γίλνληαη πάληα αληηιεπηά φηαλ απαληψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη παξέρνπλ 
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πάληα ζρεηηθά ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Κάπνηα νξφζεκα είλαη 

πάληα ζηαζεξά, ελψ θάπνηα άιια κπνξεί λα είλαη δηαθνπηφκελα. πσο ζεκεηψλνπλ νη Long 

θαη Giudice (2010), αθφκα θαη φηαλ ηα νξφζεκα έρνπλ κφληκε παξνπζία κπνξεί λα κε 

γίλνληαη πάληα αληηιεπηά απφ ηνπο νδνηπφξνπο κε πξφβιεκα φξαζεο θάζε θνξά πνπ απηνί 

θάλνπλ ηελ ίδηα δηαδξνκή θαη γη’ απηφ ην ιφγν εηζήγαγαλ ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 

πξσηαξρηθά θαη ζε δεπηεξεχνληα νξφζεκα (primary and secondary landmarks). Σα νξφζεκα 

ηα νπνία έρνπλ κφληκε ζέζε θαη γίλνληαη πάληα αληηιεπηά απφ ηνλ νδνηπφξν νλνκάδνληαη 

πξσηαξρηθά νξόζεκα. Tα νξφζεκα ηα νπνία δελ έρνπλ ζηαζεξή παξνπζία ή γηα θάπνην 

ιφγν κπνξεί λα κε γίλνληαη πάληα αληηιεπηά απφ ηνλ παξαηεξεηή νλνκάδνληαη 

δεπηεξεύνληα νξόζεκα (Long & Giudice, 2010). Παξφιν πνπ ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα 

πάξεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη πάληα ζηα 

δεπηεξεχνληα νξφζεκα θαζψο ην ζήκα ηνπο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη ή λα κε γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ. Σφζν ηα πξσηαξρηθά φζν θαη ηα δεπηεξεχνληα νξφζεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο, επεηδή είλαη θαζνξηζηηθά ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζέζεο ζε έλα πεξηβάιινλ.   

πσο θαη ηα νξφζεκα, έηζη θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο είλαη ήρνη, κπξσδηέο, 

ζεξκνθξαζίεο, νπηηθά ή απηηθά εξεζίζκαηα. Σα ζεκεία αλαθνξάο δηαθέξνπλ απφ ηα 

νξφζεκα θαζψο έλα κφλν ζεκείν αλαθνξάο δελ παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

κπνξεί ν νδνηπφξνο κε πξφβιεκα φξαζεο λα αλαγλσξίζεη ηε ζρεηηθή ηνπ ζέζε ζην ρψξν 

(Long & Hill, 1997). Χζηφζν, φηαλ νη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ 

αλαθνξάο ζπλδένληαη ηφηε ν νδνηπφξνο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζρεηηθή ηνπ ζέζε ζην ρψξν.  

 

1.2 Ννεηηθνί ράξηεο θαη λνεηηθή ραξηνγξάθεζε 

Σν πεδίν ηεο έξεπλαο ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ είλαη ζρεηηθά λέν. Με θάπνηεο ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο (π.ρ. Tolman, 1948∙ Trowbridge, 1913), νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη 
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κε ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ. 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ησλ κειεηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο 

ζεσξείηαη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Kevin Lynch κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο πφιεο», ην νπνίν 

εθδφζεθε ην 1960. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, δηεμήρζεζαλ πνιιέο 

έξεπλεο ππφ ην πξίζκα δηαθφξσλ επηζηεκψλ, φπσο ε γεσγξαθία, ε ςπρνινγία,  ε 

αλζξσπνινγία, ε αξρηηεθηνληθή, ε λεπξνςπρνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή (Kitchin, 2000, 

2001). πσο ζεκεηψλεη, φκσο, ν Kitchin (1994, 2000) παξφιν πνπ ππήξμε κηα 

πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ, ε πξνζέγγηζε απηή δελ 

ήηαλ απαξαίηεηα δηεπηζηεκνληθή.  

Ο φξνο λνεηηθόο ράξηεο (cognitive map) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Tolman (1948) γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα πνληίθηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

πεηξάκαηά ηνπ ζπκπεξηθέξνληαλ ζε έλα πεξηβάιινλ. Σα επφκελα ρξφληα ν φξνο απέθηεζε 

κηα πην επξεία ρξήζε θαη αλαθεξφηαλ γεληθά ζηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 

πεξηβάιινληνο απφ έλα άηνκν (Golledge, 2005). Έλα παξάδεηγκα επξείαο θαη γεληθήο ρξήζεο 

ηνπ φξνπ απνηειεί ν νξηζκφο ηνπ Kaplan (1973), ν νπνίνο πεξηέγξαςε ην λνεηηθφ ράξηε σο 

κηα λνεηηθή θαηαζθεπή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ. Οη Downs θαη Stea (1973) αληηιήθζεθαλ λσξίο ηελ αλάγθε γηα 

έλα πην αλαιπηηθφ θαη αθξηβή νξηζκφ, ν νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιινχο ζπγγξαθείο θαη 

εξεπλεηέο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ: 

Η λνεηηθή ραξηνγξάθεζε (cognitive mapping) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη 

από κηα ζεηξά ςπρνινγηθώλ κεηακνξθώζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ έλα άηνκν απνθηά, 

θσδηθνπνηεί, αλαθαιεί θαη απνθσδηθνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνκέλσλ ζην θαζεκεξηλό ηνπ ρσξηθό πεξηβάιινλ (Downs & 

Stea, 1973, ζει. 9). 
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Ζ λνεηηθή ραξηνγξάθεζε, επνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζχδεπμε κεηαμχ ηεο 

ρσξηθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο (Hart & Conn, 1991∙ Kitchin, 1994). Χο ρσξηθή 

γλώζε (spatial knowledge) νξίδεηαη:  

ε γλώζε θαη ε εζσηεξηθή ή λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δνκήο, ησλ 

νληνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ ρώξνπ∙ κε άιια ιόγηα, (είλαη) ε εζσηεξηθεπκέλε 

αληαλάθιαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ρώξνπ ζηε ζθέςε (Hart & Moore, 1973, ζει. 

248). 

Ζ πεξηβαιινληηθή γλώζε (environmental knowledge) νξίδεηαη σο ε γλψζε ε νπνία 

αλαθέξεηαη:  

Σηελ επίγλσζε, ζηηο εληππώζεηο, ζηηο πιεξνθνξίεο, ζηηο εηθόλεο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηα πεξηβάιινληα ...δελ πξνϋπνζέηεη κόλν όηη ηα άηνκα θαη 

νη νκάδεο ησλ αηόκσλ έρνπλ πιεξνθνξίεο θαη εηθόλεο γηα ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ 

πεξηβαιιόλησλ θαη ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ αιιά θαη όηη έρνπλ εληππώζεηο 

ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηε δπλακηθή ηνπο, ηηο δνκηθέο ηνπο 

αιιεινζπζρεηίζεηο θαη ηνπο εκπνηίδνπλ κε λόεκα, ζεκαζία θαη κπζηθέο / ζπκβνιηθέο 

ηδηόηεηεο (Moore & Golledge, 1976, ζει. xii). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε αθνξά απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ νη 

Hart θαη Conn (1991) σο γλψζε ηνπ κέξνπο θαζψο ζπλδπάδεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηφζν απφ 

ηε ρσξηθή φζν θαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή γλψζε. Ζ γλώζε ηνπ κέξνπο (place cognition)  

ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί θαη σο «ε έλσζε ηεο ρσξηθήο γλώζεο, ηεο θνηλσληθήο γλώζεο 

θαη ηεο θαηαλόεζεο ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο θύζεο ησλ πεξηβαιιόλησλ» (Cohen, 1985, 

ζει. 278). Δπνκέλσο, νη λνεηηθνί ράξηεο εμαξηψληαη απφ ηηο αμίεο, ηνπο ξφινπο, ηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θάζε αηφκνπ (Spencer, Blades & Morsley, 

1989∙ Wood & Beck, 1990). Καηά ζπλέπεηα, νη λνεηηθνί ράξηεο πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο θαη 
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πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα αιιά ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηα πεξηβάιινληα απηά (Spencer & Blades, 1986).    

Χζηφζν, ζηε ζχγρξνλε δηεζλή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε 

ρξήζε ησλ φξσλ «λνεηηθή ραξηνγξάθεζε» θαη «λνεηηθφο ράξηεο» (Kitchin, 1994). Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή νη φξνη απηνί δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα γηα λα δειψζνπλ ηελ ίδηα 

έλλνηα. Ο φξνο «λνεηηθή ραξηνγξάθεζε» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο (Kitchin, 2000):  

1. Χο πεξηγξαθηθφο ηίηινο γηα ην πεδίν ηεο έξεπλαο πνπ κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη άλζξσπνη καζαίλνπλ, ζπκνχληαη θαη επεμεξγάδνληαη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα 

πεξηβάιινλ. 

2. Χο πεξηγξαθηθή θξάζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο γηα ρσξηθέο ζρέζεηο. 

3. Χο πεξηγξαθηθφ φλνκα γηα κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

λφεζεο γεληθφηεξα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ραξηψλ λνεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Παξνκνίσο, ν φξνο «λνεηηθφο ράξηεο» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  κε αξθεηνχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καηαξράο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ξεηή δήισζε (explicit 

statement), φηη δειαδή έλαο λνεηηθφο ράξηεο ζην επίπεδν ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαπαξάζηαζεο είλαη έλαο ράξηεο (map) (π.ρ. Tolman, 1948∙ O’ Keefe & Nadel, 1978).  

Δπίζεο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δειψζεη κηα αλαινγία (analogy), φηη δειαδή έλαο 

λνεηηθφο ράξηεο είλαη ζαλ ράξηεο, πεξηέρεη επνκέλσο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο έλαο 

ραξηνγξαθηθφο ράξηεο (π.ρ. Gärling, Böök, & Lindberg, 1985∙ Levine, Jankovic & Palij, 

1982). Έρεη επίζεο, ρξεζηκνπνηεζεί σο κεηαθνξά (metaphor). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έλαο 

λνεηηθφο ράξηεο ιεηηνπξγεί ζαλ λα ήηαλ έλαο ράξηεο. Οη άλζξσπνη, επνκέλσο, 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα έρνπλ κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ζην κπαιφ ηνπο πνπ λα κνηάδεη 
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κε ράξηε παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ε ιέμε ράξηεο ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά (π.ρ. 

Kaplan, 1973∙ Moore & Golledge, 1976).  

Άιινη εξεπλεηέο φπσο ν Kitchin, (1994) θαη ν Siegel (1981), ζεσξνχλ φηη νη λνεηηθνί 

ράξηεο δελ έρνπλ θακία νκνηφηεηα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ράξηεο. Ο φξνο «λνεηηθφο ράξηεο», 

επνκέλσο, δελ είλαη νχηε κηα ξεηή δήισζε, νχηε κηα αλαινγία, νχηε κηα κεηαθνξά παξά κηα 

ζπκβαηηθή ππνζεηηθή δεκηνπξγία (conventional fiction) (Siegel, 1981). Σέινο, ν φξνο 

λνεηηθφο ράξηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλαο πεξηγξαθηθφο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο (Kitchin, 2000). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ν φξνο «cognitive map» έρεη κεηαθξαζηεί είηε σο 

«λνεηηθφο ράξηεο» (π.ρ. Σζνπθαιά, 2006), είηε σο «γλσζηηθφο ράξηεο» (π.ρ. Κνζκφπνπινο, 

1994∙ πγθνιιίηνπ, 1997). Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν φξνπο δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζεκαζηνινγηθή δηαθνξά, θαζψο θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ηε ρσξηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή γλψζε ελφο αηφκνπ γηα ην πεξηβάιινλ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «λνεηηθφο ράξηεο». χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ Μπακπηληψηε (2008), ε λφεζε είλαη κηα επξεία έλλνηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

γλσζηηθέο ή πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ε πξνζνρή, ε αληίιεςε (ε πξφζιεςε θαη 

εξκελεία εξεζηζκάησλ), ε κλήκε, ε θξίζε, νη ζπιινγηζκνί θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

ιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

απφθηεζεο γλψζεο γηα ην ρσξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Δπνκέλσο, ν φξνο λνεηηθφο ράξηεο απνδίδεη κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ηνπ αληίζηνηρνπ 

αγγιηθνχ φξνπ «cognitive map». 

 

1.3 Αίζζεζε, αληίιεςε θαη λόεζε 

Ζ λνεηηθή ραξηνγξάθεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν απνθηά, 

θσδηθνπνηεί, αλαθαιεί θαη απνθσδηθνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο θαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνκέλσλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπ πεξηβάιινλ. ηε δηαδηθαζία απηή 

ζπκβάιινπλ αλαπφθεπθηα ε αίζζεζε, ε αληίιεςε θαη ε λφεζε. Ζ αίζζεζε (sensation) 

«αλαθέξεηαη ζηηο άκεζεο θαη βαζηθέο εκπεηξίεο πνπ παξάγνληαη θαζώο έλα εξέζηζκα 

ιακβάλεηαη από ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα» (Matlin & Foley, 1992, ζει. 2). Ζ αληίιεςε 

(perception) «πεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία απηώλ ησλ αηζζήζεσλ, δίλνληάο ηνπο λόεκα θαη 

νξγάλσζε» (Matlin & Foley, 1992, ζει. 2). Ζ λόεζε (cognition) πεξηιακβάλεη «ηελ 

απόθηεζε, απνζήθεπζε, αλάθιεζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηώλ» (Matlin & Foley, 1992, ζει. 2). 

Ζ αίζζεζε, ε αληίιεςε θαη ε λφεζε ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν (Matlin & Foley, 1992). 

 

1.3.1 Ζ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο αληίιεςεο  

Οη πξψηκεο πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο αληίιεςεο έδηλαλ έκθαζε ζε θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ηφζν ην ππνθείκελν, δειαδή ν παξαηεξεηήο, φζν θαη ην πεξηβάιινλ ήηαλ 

ζηαηηθά. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο αγλννχζαλ ηελ πηζαλφηεηα φηη ε θίλεζε παξέρεη πνιχ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Gibson (1966, 1974) 

ζεσξνχζε φηη ε δνκή θαη ε ζχζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ απηφ 

πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ. Ζ νηθνινγηθή ζεσξία ηνπ Gibson αλαγλσξίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο 

θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Heft, 1988). Σα εζσηεξηθά φξγαλα, ε θίλεζε ησλ άθξσλ, ηα αηζζεηεξηαθά φξγαλα θαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο κέζα ζην ρψξν παξέρνπλ εξεζίζκαηα. Δπνκέλσο, ε αληίιεςε είλαη 

κηα εκπεηξία νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο θαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζε έλα δπλακηθφ θφζκν.   

χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε (ecological approach) ζηελ αληίιεςε, ν 

άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ απνηεινχλ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν 

νη ζρέζεηο ηνπο είλαη ακνηβαίεο (Gibson, 1979). Σν πεξηβάιινλ παξέρεη επθαηξίεο θαη κέζα 

γηα δξάζε θαη πιεξνθνξίεο γηα φ,ηη πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ ψζηε λα θαζνδεγεζεί ε δξάζε. 
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Ζ δξάζε, απφ ηελ άιιε, έρεη ζπλέπεηεο νη νπνίεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

παξαηεξεηή. Δπνκέλσο, ν άλζξσπνο θαη  ην πεξηβάιινλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπζηεκηθή, 

ζπκπιεξσκαηηθή νιφηεηα (Gibson, 1979). πσο επηζεκαίλνπλ νη Gibson θαη Pick (2000, 

ζει. 62):  

…αληηιακβαλόκαζηε ην ηη ππάξρεη ζηνλ θόζκν όπσο απηό ζρεηίδεηαη κε εκάο: 1) ηε 

δηάηαμε (layout) ηνπ πεξηβάιινληνο, 2) ηα αληηθείκελα (objects) ζηε δηάηαμε, θαη ηα 

ζπκβάληα (events) πνπ ζπλερίδνληαη ζην ρξόλν, ηνπνζεηεκέλα ζηε δηάηαμε θαη 

εκπεξηέρνληα ηα αληηθείκελα, αλάινγα κε ην ηη καο πξνζθέξνπλ. 

Ο φξνο δηάηαμε (layout) αλαθέξεηαη ζηε δηεπζέηεζε πνπ έρνπλ νη επηθάλεηεο, νη 

νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πεξηβάιινπλ ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν θαη θηλνχληαη 

ζε απηφλ (Gibson & Pick, 2000). Ζ δηάηαμε πνπ αληηιακβαλφκαζηε δελ είλαη θελή, αιιά 

είλαη εθνδηαζκέλε κε αληηθείκελα (objects) πνιιψλ εηδψλ ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά (Gibson & Pick, 2000). Σα ζπκβάληα 

(events) ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο δηάηαμεο θαη είλαη νη θηλήζεηο θαη νη πξάμεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ. Σα ζπκβάληα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, θαζψο κφλν κέζσ ησλ 

ζπκβάλησλ απνθαιχπηνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο δηάηαμεο (Gibson & Pick, 

2000). Ζ αληίιεςε κηαο δηάηαμεο, ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή θαη ησλ 

ζπκβάλησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηζζήζεσλ θαη ηε ζρέζε 

αληίιεςεο θαη δξάζεο.  

 Ζ κειέηε ηεο αληίιεςεο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί ζεσξήζεηο ζε 

ηξία επίπεδα. ην πξψην επίπεδν είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ην ηη πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ 

(Gibson & Pick, 2000). Σν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε 

δηάηαμε, ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηή θαη φ,ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην πιαίζην 

απηήο ηεο δηάηαμεο (Gibson & Pick, 2000). ην δεχηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε πξνο αληίιεςε 

πιεξνθνξία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηηο ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα θπζηθφ 
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κέζν θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο πεγέο ηνπο (δηάηαμε, αληηθείκελα, ζπκβάληα) (Gibson & Pick, 

2000). ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο, ν ηξφπνο, 

δειαδή, κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ην 

είδνο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ (Gibson & Pick, 2000). 

Ζ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gibson (1979) πεξηιακβάλεη ηξεηο ζεκειηψδεηο ηδέεο 

πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο ζεσξίεο. Ζ πξψηε είλαη ε έλλνηα ηεο πξνζθεξόκελεο 

δπλαηόηεηαο (affordance), δειαδή ην ηαίξηαζκα αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ (ή 

ησλ δψσλ) θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ θαη νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα κνλνπάηη κπνξεί λα πεξηέρεη εκπφδηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ή παξάθακςε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ. Ζ 

αληίιεςε κηαο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηαο, επνκέλσο, ηζνχηαη κε ηελ αλίρλεπζε κηαο 

ηδηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δξάζε. χκθσλα κε ηνπο 

Gibson θαη Pick (2000, ζει. 53):  

…ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο αληίιεςεο ησλ πξνζθεξόκελσλ δπλαηνηήησλ απαηηεί 

ηόζν ηελ πεξηγξαθή ηεο αληηθεηκεληθήο βάζεο κηαο πξνζθεξόκελεο δπλαηόηεηαο ζηε 

ζρέζε κεηαμύ εθείλνπ ηνπ αληηιακβαλόκελνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, όζν 

θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζθεξόκελε δπλαηόηεηα 

θαη θαζηζηά δπλαηό ην λα γίλεη απηή αληηιεπηή. 

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη απηή ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπκβάληα ηνπ 

θφζκνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηα αληηιακβαλφκελα ππνθείκελα σο δνκεκέλεο θαηαλνκέο 

ελέξγεηεο ζε κηα πεξηβάιινπζα παξάηαμε. Ο Gibson ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν πιεξνθνξηαθό 

εξέζηζκα (stimulus information), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ απφ έλα εξέζηζκα. Οη πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηα ζπκβάληα, ηα 

αληηθείκελα θαη ε δηάηαμε ησλ επηθαλεηψλ ζηνλ θφζκν.  
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Ζ ηξίηε έλλνηα είλαη ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο (ζπιινγήο) πιεξνθνξηώλ 

(information pick-up). Ζ δηαδηθαζία ιήςεο πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο απφ έλα ελεξγεηηθφ αληηιακβαλφκελν ππνθείκελν θαη 

ζην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο. 

 

1.3.2 Οη αηζζήζεηο σο αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο αηζζήζεηο σο αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα, ν Gibson (1968) εληνπίδεη 

πέληε επξεία θαη αιιεινζρεηηδφκελα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα:  

1. Σν βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο βαξχηεηαο. 

2. Σν αθνπζηηθφ ζχζηεκα. 

3. Σν απηηθφ (ζσκαηηθφ) ζχζηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αθή. 

4. Σν γεπζηηθφ-νζθξεηηθφ ζχζηεκα.  

5. Σν νπηηθφ ζχζηεκα. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζπλεξγαηηθά ζε θάζε αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ. Κάζε ζχζηεκα ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά φξγαλα, κπτθά 

ζπζηήκαηα θαη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα εξεζίζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Gibson (1966), δελ 

πξνθχπηνπλ κφλν απφ ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ηνλ ίδην ηνλ 

παξαηεξεηή. 

 

1.3.3 Αληίιεςε θαη δξάζε 

Κεληξηθή ηδέα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ James Gibson είλαη φηη ε αληίιεςε θαη ε δξάζε 

ζπληζηνχλ έλα θχθιν (ρήκα 1). Οη άλζξσπνη δξνπλ κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα πεξηβάιινληά ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνδεγνχλ ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα, ηα ζεκαληηθά πξνζδηνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίιεςεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εμεξεπλεηηθέο δξάζεηο ηνπ 
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ππνθεηκέλνπ θαη ηε γλψζε πνπ απνθηάηαη γηα ηα πεξηβάιινληα κέζσ ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, 

ηεο αθήο, ηεο φζθξεζεο θαη ηεο θίλεζεο. χκθσλα κε ηνλ Gibson (1966), νη αηζζήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ σο αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία καο ηξνθνδνηνχλ κε πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ.  

 

ρήκα 1. 

Η αληίιεςε θαη ε δξάζε σο θπθιηθή δηαδηθαζία. 

 

Ζ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gibson (1966, 1979) πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ην πεδίν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Ζ Eleanor Gibson, ζχδπγνο ηνπ James Gibson επεζήκαλε 

φηη ε αληίιεςε είλαη θάηη πνπ εμαζθείηαη θαη φξηζε ηελ αληηιεπηηθή κάζεζε σο ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο πξνζνρήο (Gibson, 1969). Με πξαθηηθή θαη εκπεηξία ηα άηνκα κπνξνχλ: α) 

λα παξαηεξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

θαη β) λα αγλννχλ φζα είλαη άζρεηα σο πξνο απηνχο (Gibson, 1969).  

χκθσλα κε ηνπο Guth θαη Rieser (1997), ηξεηο γεληθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο 

αληηιεπηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε εθαξκνγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Οη αξρέο απηέο είλαη νη εμήο (Guth & Rieser, 

1997, ζει 13): 

1). Έλα άηνκν, ην νπνίν δελ έρεη αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο αληίιεςεο, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζόηεξε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή, ελώ θάπνηνο κε αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο 

ΑληίιεςεΓξάζε
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αληίιεςεο ρξεηάδεηαη ιηγόηεξε πξνζνρή θαη ηνπ είλαη πην εύθνιν λα ζπλδπάζεη 

δξαζηεξηόηεηεο.  

2). Έλα άηνκν, ην νπνίν δελ έρεη αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο αληίιεςεο παξαηεξεί ηόζν ηα 

ζρεηηθά όζν θαη ηα άζρεηα σο πξνο ην ζηόρν ηνπ αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλεη ην λόεκά ηνπο, ελώ θάπνηνο κε αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο αληίιεςεο 

επηθεληξώλεηαη ζηα ζρεηηθά θαη θαηαιαβαίλεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ απηά ζεκαηνδνηνύλ.  

3). Έλα άηνκν, ην νπνίν δελ έρεη αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο αληίιεςεο ζπρλά δίλεη 

πξνζνρή ζηα θνληηλά εξεζίζκαηα, ελώ θάπνηνο κε αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο αληίιεςεο 

δίλεη πξνζνρή ζηα καθξηλά εξεζίζκαηα.    

Οη παξαπάλσ αξρέο ζθηαγξαθνχλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο εμάζθεζεο ησλ αηζζήζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

1.3.4 Αληίιεςε θαη γλώζε   

Ζ αληίιεςε επεξεάδεηαη απφ απηά πνπ γλσξίδεη ην άηνκν θαη είλαη ρξήζηκν λα 

δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο γλψζεο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα: 1) ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε, 2) ηελ επεηζνδηαθή γλψζε θαη 3) ηελ ελλνηνινγηθή 

γλψζε.  

Ζ δηαδηθαζηηθή γλώζε (procedural knowledge) αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ζρεηηθά κε ην 

πψο θαη πνχ λα θάλνπκε πξάγκαηα (Tulving, 1983). Ζ γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

κηα ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δηαδηθαζία ζα παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πιεξνθνξηψλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα (Guth & Rieser, 1997).  

Ζ επεηζνδηαθή γλώζε (episodic knowledge) αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ θαη γεγνλφησλ, πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα «επεηζφδηα» εκπεηξίαο (episodes 

of experience) (Tulving, 1983). Σφζν ν πξνζαλαηνιηζκφο φζν θαη ε θηλεηηθφηεηα βαζίδνληαη 
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ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επεηζνδηαθή γλψζε. Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζηκε επεηζνδηαθή 

γλψζε είλαη ε γλψζε ησλ ηνπνζεζηψλ κέζα ζε κηα γεηηνληά θαη ε γλψζε ησλ δηαδξνκψλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ ηνπνζεζηψλ ελψ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε γλψζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ ηνπο (Guth & Rieser, 1997).  

Σέινο, ε ζεκαζηνινγηθή ή ελλνηνινγηθή γλώζε (semantic or conceptual knowledge) 

αλαθέξεηαη ζηε γλψζε γεληθψλ κνηίβσλ (patterns) θαη φρη ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ 

κνηίβσλ. Οη εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο έρνπλ παξαδνζηαθά δψζεη 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελλνηνινγηθήο γλψζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ζπζηήκαηα 

αξίζκεζεο ησλ νδψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ 

ζηηο δηαζηαπξψζεηο θαη νη αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

(Guth & Rieser, 1997).  

 

1.4 Μλήκε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ 

 Ζ κλήκε θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Ζ 

ηθαλφηεηα ηεο απηφλνκεο θίλεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα έλα πεξηβάιινλ. Σν κλεκνληθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά: 

ηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή (sensory register), ηε βξαρύρξνλε κλήκε (short-term 

memory) θαη ηε καθξνρξόλε κλήκε (long-term memory) (Bransford, 1979). Σν ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ζπιιέγεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ζπγθξαηείηαη ζην 

πξψην ζπζηαηηθφ ηεο κλήκεο, ηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή (Searleman & Herrmann, 1994). 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπγθξαηνχληαη γηα έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ κηζφ 

δεπηεξφιεπην έσο κεξηθά δεπηεξφιεπηα (Searleman & Herrmann, 1994). Δάλ δελ επέιζεη 

θάπνηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθξαηνχληαη πξνζσξηλά ζηελ 

αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή, ηφηε νη πιεξνθνξίεο απηέο ράλνληαη. Γηα λα κεηαθηλεζεί κηα 
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πιεξνθνξία απφ ηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή ζηε βξαρχρξνλε κλήκε ζα πξέπεη λα 

παξέιζεη απφ έλα αξρηθφ επίπεδν επεμεξγαζίαο (Searleman & Herrmann, 1994). 

Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 1) σο 

επεηζφδηα, 2) σο δηαδηθαζίεο ή 3) σο ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο (Tulving, 1983). Ζ 

επεηζνδηαθή κλήκε (episodic memory) είλαη έλα είδνο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο παξειζνληηθέο εκπεηξίεο (Tulving, 1983). Ο δεχηεξνο ηξφπνο 

απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ αθνξά ηε δηαδηθαζηηθή κλήκε (procedural memory). Ζ 

δηαδηθαζηηθή κλήκε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αλάθιεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εθηειείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (Tulving, 1983). Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο ηξφπνο 

απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ αθνξά ηελ ζεκαζηνινγηθή κλήκε (semantic knowledge). Ζ 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε νξγαλψλεηαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ επεηζνδηαθή 

κλήκε θαη ηε δηαδηθαζηηθή κλήκε (Tulving, 1983). Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε πεξηιακβάλεη 

γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο 

(Tulving, 1983). 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηα ηξία είδε 

κλήκεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Σν πην δχζθνιν εγρείξεκα θαηά ηελ εθκάζεζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βξαρχρξνλε ζηε καθξφρξνλε κλήκε. Μηα 

επξέσο απνδεθηή πξνζέγγηζε ζηελ εμέηαζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεσξία ησλ 

επηπέδσλ επεμεξγαζίαο (levels of processing theory). χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ 

επεμεξγαζίαο φζν πεξηζζφηεξν νη άλζξσπνη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ιεπηνκέξεηεο 

κηαο λέαο πιεξνθνξίαο θαη φζν πεξηζζφηεξν επεμεξγάδνληαη λνεηηθά απηή ηελ πιεξνθνξία, 

ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ηε ζπγθξαηήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο (Craik, 2000). Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο ζπγθξάηεζήο ηνπο ζηε κλήκε θαη ηεο επθνιφηεξεο αλάθιεζήο ηνπο (Craik, 

2000). 
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1.5 Αηζζεηεξηαθή ππνθαηάζηαζε θαη δηαηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε 

Γηαθνξεηηθά αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθξίβεηαο. Σν γεγνλφο φηη έλα ζπκβάλ 

ζπλήζσο παξάγεη δηαθξηηά αιιά ζπγθιίλνληα είδε αληηιεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηεξηαθήο ππνθαηάζηαζεο (sensory substitution). Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο ππνθαηάζηαζεο είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

θάπνηνλ εμαηηίαο κηαο αηζζεηεξηαθήο δηαηαξαρήο, κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κέζσ ελφο 

άιινπ αληηιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Guth, Rieser, & Ashmead, 2010).  

Δπίζεο, δηαθνξεηηθέο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο γηα ίδηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε απνηέιεζκα κία θαη κνλαδηθή αλαπαξάζηαζε γηα έλα 

πεξηβαιινληηθφ ζηνηρείν (Cheng, Shettleworth, Huttenlocher & Rieser, 2007). Τπάξρνπλ 

ηξία κνληέια ζεψξεζεο ηεο δηαηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο (intersensory integration): ην 

κνληέιν ηεο θπξηαξρίαο, ην κνληέιν ηεο ίζεο βαξχηεηαο θαη ην πηζαλνινγηθφ κνληέιν. Ζ 

βαζηθή αξρή ζην κνληέιν ηεο θπξηαξρίαο (dominance model) είλαη φηη έλαο ηχπνο 

πιεξνθνξηψλ επηθξαηεί ησλ άιισλ θαη θαζνξίδεη ηελ αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε, ελψ νη 

άιιεο κνξθέο πιεξνθνξηψλ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε (Guth, Rieser, & Ashmead, 2010). Σν 

κνληέιν απηφ έρεη ηξεηο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη ε ρξεζηκφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ πιαίζην. Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλαληψληαη απφ άηνκν ζε άηνκν. Ο 

ηξίηνο πεξηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ ηεο θπξηαξρίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

«ζπαηάιε» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδηαθνξία γηα πιεξνθνξίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, 
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αθφκα θαη φηαλ είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηεο απφ άιιεο κνξθέο πιεξνθνξηψλ (Guth, Rieser, & 

Ashmead, 2010).  

Σν δεχηεξν κνληέιν δηαηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ζεσξεί πσο φιεο νη δηαζέζηκεο 

κνξθέο πιεξνθνξηψλ έρνπλ ίζε βαξχηεηα ζηελ αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε. Σν κνληέιν 

απηφ νλνκάδεηαη κνληέιν ηεο ίζεο βαξύηεηαο (equal-weightings model) θαη θαίλεηαη πην 

πξνζαξκνζηηθφ απφ ην κνληέιν ηεο θπξηαξρίαο, θαζψο ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε. Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη φηη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξηψλ αληρλεχνληαη κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 

αμηνπηζηίαο, αλάινγα κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα άηνκα (Guth, Rieser, 

& Ashmead, 2010).   

Σν ηξίην κνληέιν δηαηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ιακβάλεη ππφςε απηέο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Σν κνληέιν απηφ νλνκάδεηαη πηζαλνινγηθό κνληέιν (probabilistic model). 

ε απηφ ην κνληέιν ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξηψλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εκπεηξία (Guth, Rieser, & Ashmead, 2010). Σν κνληέιν απηφ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο αληηιεπηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά ιακβάλεη ππφςε δηαθνξέο ζηελ αμηνπηζηία 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ζην πηζαλνινγηθφ κνληέιν ε εκπεηξία απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αληηιεπηηθήο 

πιεξνθνξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φιεο νη κνξθέο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπλελψλνληαη ζε 

κία αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε κε βαξχηεηα πνπ είλαη ζρεηηθή θαη αλάινγε κε ηελ εκπεηξία. 

Δπνκέλσο, ζε απηφ ην κνληέιν, νη κνξθέο πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ απνδεηρζεί αμηφπηζηεο ζην 

παξειζφλ έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηηο ιηγφηεξν αμηφπηζηεο κνξθέο (Guth, Rieser, & 

Ashmead, 2010).   

 

1.6 Αηζζήζεηο θαη λνεηηθή ραξηνγξάθεζε 
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Παξφιν πνπ ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ ζα εμεηαζηεί μερσξηζηά ε ζπκβνιή ηεο θάζε 

αίζζεζεο ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη αηζζήζεηο 

ζρεηίδνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κε πεξίπινθνπο ηξφπνπο γηα λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο εκπεηξίεο. Οη γεσγξαθηθέο εκπεηξίεο δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ην ζχλζεην 

ζπλδπαζκφ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ο ζχλζεηνο απηφο 

ηξφπνο δξάζεο ησλ αηζζήζεσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζα απφ ηελ εμέηαζε θάπνησλ 

ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

Ο Rodaway (1994) αλαγλσξίδεη πέληε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θάζε αίζζεζε, αιιά θαη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο: ηε ζπλεξγαζία, ηελ ηεξαξρία, ηελ αθνινπζία, ηα φξηα θαη ηελ 

ακνηβαηφηεηα. Οη αηζζήζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο 

ζπλδπαζκνχο. Σν πξψην, επνκέλσο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, είλαη ε ζπλεξγαζία (cooperation). 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ππεξβαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε 

κεκνλσκέλεο αίζζεζεο ζηε ιήςε ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ (Rodaway, 

1994). Ο ζπλδπαζκφο ησλ αηζζήζεσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αληηιεπηηθή αθξίβεηα. 

Γηαθνξεηηθέο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο γηα ίδηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε απνηέιεζκα κία θαη κνλαδηθή αλαπαξάζηαζε γηα έλα πεξηβαιινληηθφ 

ζηνηρείν (Rieser & Pick, 2007). Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ζπλδπαζκφο ησλ 

αηζζήζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηεξηαθή ππνθαηάζηαζε. Δπεηδή νη δηαθνξεηηθέο 

αηζζήζεηο παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθξίβεηαο, νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε έλα 

άηνκν κε ηχθισζε κέζσ ηεο φξαζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κέζσ κηαο άιιεο 

αίζζεζεο ή κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ αηζζήζεσλ (Guth, Rieser, & Ashmead, 2010).  

χκθσλα κε ηνλ Rodaway (1994), ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηζζήζεσλ είλαη ε 

ηεξαξρία (hierarchy). ιεο νη αηζζήζεηο δε δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ κηα αίζζεζε είλαη 
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θπξίαξρε γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ πφξν. Ζ 

θπξίαξρε αίζζεζε παξέρεη έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλφεζε, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη κε ηηο άιιεο αηζζήζεηο. Ζ ηεξαξρία ησλ αηζζήζεσλ 

δηαθέξεη απφ θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ νδνηπφξσλ. Ζ 

ζεσξία ηνπ Rodaway γηα ηελ ηεξαξρία ησλ αηζζήζεσλ, ζπκθσλεί κε απηή ηνπ πηζαλνινγηθνχ 

κνληέινπ. ην πηζαλνινγηθφ κνληέιν φιεο νη δηαζέζηκεο αληηιεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ελψλνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ αιιά ππάξρεη κηα ζρεηηθή βαξχηεηα, κηα ηεξαξρία 

ζην ξφιν ησλ αηζζήζεσλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ηεο θάζε αίζζεζεο 

ζηελ πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. ην 

πηζαλνινγηθφ κνληέιν ε εκπεηξία απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

βαξχηεηαο, θαη επνκέλσο ηεο ηεξαξρίαο, ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αληηιεπηηθήο πιεξνθνξίαο 

(Guth, Rieser, & Ashmead, 2010).     

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αθνινπζία (sequence). Οη αηζζήζεηο κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζηε γεσγξαθηθή εκπεηξία (Rodaway, 1994). Ζ 

αθνινπζία ησλ αηζζήζεσλ δελ ππνδειψλεη φηη θάπνηα αίζζεζε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηηο 

άιιεο. Κάζε κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζπλεηζθέξεη μερσξηζηά γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ εληνπηζκφ ελφο δέληξνπ πξψηα ζα ζπλεηζθέξεη ε αίζζεζε ηεο αθνήο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε αίζζεζε ηεο αθήο.  

Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα όξηα (thresholds). Οη δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εξεζηζκνχ (stimulation) ή κέζα ζην 

πιαίζην ηεο δηέγεξζεο άιισλ αηζζήζεσλ (Rodaway, 1994). Ζ θίλεζε ζε έλα άγλσζην 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα απμήζεη ην αηζζεηεξηαθφ φξην (sensuous threshold) ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ελψ ε θίλεζε ζε έλα νηθείν πεξηβάιινλ κπνξεί λα κεηψζεη ην φξην 

αληαπφθξηζεο ζε κηα αηζζεηεξηαθή πιεξνθνξία. Ζ ζπλήζεηα είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ (Rodaway, 1994).  
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Σν πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ακνηβαηόηεηα (reciprocity). Κάζε αίζζεζε 

εδξαηψλεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξαηεξεηή θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ (Rodaway, 

1994). Απηφ είλαη πην εκθαλέο ζηελ πεξίπησζε ηεο αθήο, φπνπ ην λα αγγίμεη έλα άηνκν θάηη 

ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φηη ζα αγγηρηεί θαη απφ απηφ.  

 

1.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην παξαπάλσ θεθάιαην πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πεδία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη δφζεθαλ νξηζκνί γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Αθφκε, εμεηάζηεθε ε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληίιεςε θαη 

πεξηγξάθεθε ν θχθινο δξάζεο θαη αληίιεςεο. Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεψξεζεο ησλ 

αηζζήζεσλ σο αληηιεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξνπζηάζηεθε ε ζπκβνιή ηεο κλήκεο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο. Έπεηηα, πξνζδηνξίζηεθαλ νη έλλνηεο ηεο αηζζεηεξηαθήο ππνθαηάζηαζεο 

θαη ηεο δηαηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο θαη πεξηγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηζζήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε.  

ηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο ζα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο φξαζεο, ηεο αθήο, ηεο αθνήο 

θαη ηεο φζθξεζεο ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε. Ζ εμέηαζε απηή μεθηλά ζην επφκελν 

θεθάιαην κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο «βαζίιηζζαο ησλ αηζζήζεσλ» (Gibson, 1966), 

ηεο φξαζεο, ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε.  
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2Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΟΡΑΖ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

2.1 Όξαζε θαη νπηηθή αληίιεςε 

Ζ νπηηθή αληίιεςε πεξηιακβάλεη ηφζν ηε θπζηνινγία ηνπ νθζαικνχ φζν θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (πξνζδνθία, κλήκε, αλάιπζε, ζχλζεζε) (Rodaway, 1994). Ο 

Gibson (1966, 1974) πξφηεηλε κηα νηθνινγηθή ζεσξία γηα ηελ αληίιεςε θαη ζηήξημε απηή ηε 

ζεσξία ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ φξαζε. Τπνζηήξημε πσο δελ κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε ηελ νπηηθή αληίιεςε θαζαξά κε φξνπο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο αηζζεηήξηνπ 

νξγάλνπ, φπσο είλαη ν νθζαικφο, νχηε απφ θάπνην κνληέιν πνπ εξκελεχεη ηνπο 

ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν. Δπίζεο, αλαγλψξηζε κηα ηξίηε ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή. Ζ κεηαβιεηή απηή αθνξά ζηε δνκή ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 

ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ θηάλνπλ ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπ πιαηζίνπ, δειαδή ηεο δνκήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αληίιεςε θαη 

επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Ο Gibson ζεσξεί πσο ε φξαζε δελ είλαη απιψο ε ππνδνρή ηνπ θσηφο ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ νθζαικνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα πεξλά ππνθηλνχκελν απφ ηα 

λεχξα ζηνλ εγθέθαιν ψζηε λα γίλεη επεμεξγαζία θαη λα πξνθχςνπλ νη νπηηθέο εηθφλεο. 

Θεσξεί πσο ε φξαζε είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε κηαο νπηηθήο 

δηάηαμεο (optical array) απφ ηελ νπνία δηαθξίλεη ηα ρξψκαηα θαη ηελ πθή ησλ επηθαλεηψλ, ηε 

κνξθή θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ηηο απνζηάζεηο, ηα βάζε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν. χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπηηθή αληίιεςε είλαη 

κηα ελεξγή θαη δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπηηθφο ρψξνο κηα ζπλερήο αιιά 
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δηαθνξνπνηεκέλε επηθάλεηα πνπ δηαζαθελίδεηαη απφ θσο πνπ πξνέξρεηαη απφ θάπνηα 

εμσηεξηθή πεγή.     

χκθσλα κε ηνλ Gibson (1966, ζει. 163) ε φξαζε:  

είλαη κηα αλεμάληιεηε απνζήθε ελ δπλάκεη πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ θόζκν θαη γηα ηελ 

αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε απηόλ. Η όξαζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο ην 

θπξίαξρν ζύζηεκα ζην είδνο καο, σο ε βαζίιηζζα ησλ αηζζήζεσλ, επεηδή νη επθαηξίεο 

γηα αληίιεςε είλαη ηόζν απέξαληεο. Όηαλ ε αθνινπζία (sequence) ζπλδπάδεηαη κε ην 

ζθεληθό (scene), ε όξαζε θαζηζηά δπλαηό ηνλ επηηπρή γεσγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό, ην 

επίηεπγκα ηεο πινήγεζεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Ζ φξαζε είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο δηάηαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλίρλεπζε αιιαγψλ, θαη ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθίλεζεο (locomotion) 

(Gibson, 1966). Ζ φξαζε επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο κνξθήο κεκνλσκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζψκα καο θαη ηε δηάθξηζε ηεο ζέζεο θαη ηεο θίλεζεο ηνπο ζε 

ζρέζε κε εκάο (ζρέζε αληηθεηκέλσλ-εαπηνχ), αιιά θαη κεηαμχ ηνπο (ζρέζε αληηθεηκέλσλ-

αληηθεηκέλσλ) (Gibson, 1966, 1974). Ζ φξαζε πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα ηελ αίζζεζε ελφο 

ζηαζεξνχ ρσξηθνχ ππνβάζξνπ (background) θαη ελφο πξνζθελίνπ (foreground) κεγαιχηεξσλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη πξαγκαηηθήο θίλεζεο. Δμαηηίαο φισλ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε φξαζε γηα ηελ απφθηεζε ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο λνεηηθήο εηθφλαο θαη ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο γίλεηαη ζπλήζσο κε νπηηθνχο φξνπο (π.ρ. Gould & White, 1974∙ Lynch, 1970).  

 

2.2 Μεησκέλε όξαζε 

Σα άηνκα κε ηχθισζε, επνκέλσο, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ 

πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ 
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πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην ρψξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελαπνκείλαζα φξαζή ηνπο γηα λα ζπιιέγνπλ ρσξηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο (Smith & Geruschat, 1996∙ Geruschat & Smith, 2010α).  

Ο φξνο κεησκέλε φξαζε έρεη πξνζδηνξηζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νη νπνίνη 

εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. λνκηθφ, θιηληθφ, εθπαηδεπηηθφ) 

(Corn & Koenig, 1996∙ Geruschat & Smith, 2010β). Οη Corn θαη Koenig (1996, ζει. 4) 

νξίδνπλ έλα άηνκν κε κεησκέλε όξαζε (low vision) σο «έλα άηνκν ην νπνίν δπζθνιεύεηαη 

ζηελ νινθιήξσζε έξγσλ πνπ εκπιέθνπλ νπηηθέο δεμηόηεηεο αθόκα θαη κε ηε ρξήζε 

δηνξζσηηθώλ θαθώλ, αιιά πνπ κπνξεί λα πεξαηώζεη κε επηηπρία απηά ηα έξγα κε ηε βνήζεηα 

αληηζηαζκηζηηθώλ νπηηθώλ δεμηνηήησλ, βνεζεκάησλ ρακειήο όξαζεο θαη πεξηβαιινληηθώλ 

πξνζαξκνγώλ». Απηφο ν νξηζκφο ηεο κεησκέλεο φξαζεο ππνγξακκίδεη ηε ρξήζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο όξαζεο (functional vision), ηεο φξαζεο, δειαδή, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ 

(Corn & Koenig, 1996). Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε νπηηθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. νξνζήκσλ πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηά κέζσ ηεο φξαζεο), επνκέλσο ε αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο φξαζεο ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε επηηπρία ηεο (Geruschat & Smith, 2010α).  

Αλάινγα θαη κε ηελ αηηία απψιεηαο ηεο φξαζεο, ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζην θσο απφ εζσηεξηθνχο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη 

ην αληίζηξνθν, ην λπρηεξηλφ θσηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο ζην θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

(π.ρ. LaGrow, 1986∙ Long, Rieser, & Hill, 1990∙ Ludt, 1997∙ Smith, De l Άune, & Geruschat, 

1992∙ Smith & Geruschat, 1996∙ Turano, Geruschat, Stahl & Massof, 1999∙ Waiss & Cohen, 

1992). Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε 
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θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αιιαγψλ 

ζην έδαθνο. Οη αιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο κεηά ηελ αλίρλεπζε 

ζθαινπαηηψλ, πεδνδξνκίσλ θαη αλσκάινπ εδάθνπο (Smith θαη ζπλεξγάηεο., 1992).  

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεησλ επαθψλ θαη εκπνδίσλ απνηειεί αθφκα έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε 

Geruschat & Smith, 2010β). Σα εκπφδηα πνπ βξίζθνληαη ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ πξνθαινχλ 

ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε (Genensky, Barry, Bikson & Bikson, 

1979∙ Long θαη ζπλεξγάηεο, 1990). Μηα άιιε ζεκαληηθή δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζρηζε 

ησλ δξφκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ησλ επεξρφκελσλ 

νρεκάησλ, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο απφ ηα επεξρφκελα νρήκαηα θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ (Geruschat & Smith, 2010β). 

ηνλ Πίλαθα 1 ζπλνςίδνληαη νη πην ζπρλέο αηηίεο απψιεηαο ηεο φξαζεο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα.  
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Πίλαθαο 1 

Σπρλέο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ πξόβιεκα όξαζεο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε απηέο. 
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Αιβηληζκφο √    √ √ √   

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

ησλ πξφσξσλ βξεθψλ 

√ √ √    √ √ √ 

Αληξηδία √    √     

Απνθφιιεζε 

ακθηβιεζηξνεηδνχο 

√ √      √  

Αηξνθία νπηηθνχ λεχξνπ √ √ √    √ √ √ 

Αθαθία  √     √   √ 

Αρξσκαηνςία √    √  √   

Γιαχθσκα √ √  √ √   √ √ 

Γηαβήηεο √ √ √  √   √ √ 

Δθθχιηζε ηεο σρξάο 

θειίδαο 

√  √     √ √ 

Ζκηαλνςία  √        

Καηαξξάθηεο √    √   √ √ 

Κεξαηφθσλνο √     √  √ √ 

Κνιφβσκα √ √        

Μειαγρξσζηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

√ √  √ √   √ √ 

Τςειή κπσπία √ √    √   √ 

Πεγή: Geruschat & Smith  (2010β, ζει 73) 

 

2.3 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνλίζηεθε, κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο φξαζεο ζηελ απφθηεζε ρσξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο γλψζεο. 

Αθφκε, πεξηγξάθεθαλ νη βαζηθέο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε 

κεησκέλε φξαζε θαη ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο φξαζεο. 

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπκβνιή ηεο αθήο ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε θαη 

παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα εξεπλψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. 
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3Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ   

ΑΦΖ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

3.1 Αθή θαη απηηθή αληίιεςε 

Ο Gibson (1966) πξνηείλεη φηη ε αθή ζρεηίδεηαη κε δχν δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο: α) Με 

ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην δέξκα, ή κε άιια ιφγηα κε ηηο επαθέο ηνπ ζψκαηνο κε ην 

πεξηβάιινλ θαη β) κε ηελ θηλαίζζεζε (kinesthesis), δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο δηθέο ηνπ θηλήζεηο θαη ηελ ηδηνδεθηηθή αίζζεζε (proprioception), πνπ 

είλαη ε αίζζεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο. Ζ απηηθή εκπεηξία ινηπφλ, ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ 

επίγλσζε ηεο παξνπζίαο φζν θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο κεηαθίλεζεο (locomotion). Δπνκέλσο, 

ην απηηθφ ζχζηεκα «είλαη έλαο κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην άηνκν ιακβάλεη πιεξνθνξίεο 

ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ όζν θαη γηα ην ζώκα ηνπ» (Gibson, 1966, ζει. 97).  

χκθσλα κε ηνλ Montagu (1971) ε απηηθή εκπεηξία (haptic experience) πεξηιακβάλεη 

φιν ην ζψκα, θαη ε αίζζεζε ηεο αθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ, αιιά είλαη 

κηα ηδηφηεηα φινπ ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιχπηεη ην ζψκα (Montagu, 1971). Ο φξνο απηηθόο 

(haptic) αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηεο πίεζεο, ηεο δφλεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ 

πφλνπ. Οη εκπεηξίεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εξεζηζκφ ησλ λεπξηθψλ ηειηθψλ νξγάλσλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην δέξκα θαη ησλ ηζηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηφ (Heller & Schiff, 

1991). Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε φινπ ηνπ ζψκαηνο κε ηα 

αληηθείκελα ηα νπνία απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ (Boring, 1942). Δπηπιένλ, ε απηηθή εκπεηξία 

πεξηιακβάλεη ηελ θηλαίζζεζε, ηελ αλίρλεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ 

κεξψλ ηνπ ζψκαηνο (Gibson, 1966).  

Ζ αθή κπνξεί λα είλαη παζεηηθή ή ελεξγεηηθή. ηελ παζεηηθή αθή (passive touch) 

έλα αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη ζην δέξκα ελφο αηφκνπ, ελψ ε ελεξγεηηθή αθή (active touch) 
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πεξηιακβάλεη ηελ εθνχζηα θαη ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ 

(Matlin & Foley, 1992). Ζ απηηθή εκπεηξία παξέρεη ζεκαληηθέο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ηφζν γηα ηελ αλίρλεπζε ρσξηθψλ ζρέζεσλ ζην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηφο καο (Loomis & Lederman, 1986). χκθσλα κε ηνλ Rodaway (1994), κέζσ ηεο 

αθήο ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

1). Σελ επηθάλεηα, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πθή θαη ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο. 

2). Σε γεσκεηξία, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζρήκα, ηηο δηαζηάζεηο, ην 

κέγεζνο ή ηελ αλαινγία. 

3). Σν πιηθφ, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε κάδα θαη ην βάξνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αληίιεςε ηεο επθακςίαο ελφο αληηθεηκέλνπ. 

4). Σε ζέζε, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφζηαζε θαη ηελ θαηεχζπλζε κε 

βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο. 

5). Σελ ελέξγεηα, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ, ηελ μεξφηεηα θαη ηελ πγξαζία. 

6). Σε δπλακηθή, δειαδή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο ηηο δνλήζεηο θαη ηε κεηαθίλεζε. 

 

3.2 Δίδε αθήο 

Έρνληαο σο αθεηεξία ην αλζξψπηλν ζψκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα είδε 

αθήο, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δίλεη πξφζβαζε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο (Rodaway, 1994): 1) ηε γεληθή αθή (global touch), 2) ηελ αθή έθηαζεο (reach 

touch), 3) ηελ εθηεηακέλε αθή (extended touch) θαη 4) ηε θαληαζηηθή αθή (imagined 

touch).  

Ζ γεληθή αθή αλαπαξηζηά ηε γεληθή επαθή ηνπ ζψκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ή κε άιια 

ιφγηα ηελ χπαξμε ηνπ ζψκαηνο ζε έλα πιαίζην (Rodaway, 1994). Ζ εκπεηξία πνπ ζπλδέεηαη 
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κε ηε γεληθή αθή είλαη παζεηηθή θαη δελ αθνξά ηφζν απνζηάζεηο θαη ρσξηθέο ζρέζεηο, φζν ηε 

γεληθή χπαξμε ηνπ ζψκαηνο θαη αηζζήζεηο φπσο απηή ηεο θαηαθφξπθεο ζηάζεο ηνπ 

ζψκαηνο, ηνπ βαζηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε βαξχηεηα, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ 

πγξαζία. ζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γεληθή αθή έλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έξρεηαη απφ ην πεδίν ηεο ηχθισζεο. Σα άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο αλαθέξνπλ κηα δπλαηή αίζζεζε ηεο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ ε νπνία,  φκσο, 

είλαη έκκεζε θαη αθνξά έλα είδνο πίεζεο ζηνλ αέξα γχξσ απφ ην ζψκα. Ζ εκπεηξία απηή 

αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνζσπηθή όξαζε (facial vision) (Rodaway, 1994). Ο Hull 

(1990) πεξηγξάθεη ηελ πξνζσπηθή φξαζε σο κηα έληνλε αίζζεζε ηεο παξνπζίαο κεγάισλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν, ε νπνία φκσο πξνθχπηεη ρσξίο θάπνηα άκεζε απηηθή επαθή. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ε εκπεηξία ηεο γεληθήο αθήο είλαη ελ κέξεη ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη κηα αλεπηπγκέλε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ επαηζζεζία 

ηνπ ζψκαηνο ζηα εξεζίζκαηα (Hill, 1985). Χζηφζν, δελ είλαη μεθάζαξν εάλ ε πξνζσπηθή 

φξαζε είλαη κηα απνθιεηζηηθά απηηθή εκπεηξία. Τπάξρνπλ εξεπλεηέο νη νπνίνη ηαπηίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή φξαζε κε ηνλ ερνεληνπηζκφ (π.ρ. Kennedy, Klein & Magee, 1978∙ Supa, Cotzin 

& Dallenbach, 1944), ελψ άιινη πξνηείλνπλ κηα «νπηηθή» εξκελεία ηεο πξνζσπηθήο φξαζεο 

(Ono, Fay & Tarbell, 1986). 

Σν δεχηεξν είδνο αθήο είλαη ε αθή έθηαζεο, έλα είδνο αθήο ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε 

ζπρλφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη εκπιέθεη ηε ρξήζε ησλ ρεξηψλ, ησλ δαρηχισλ θαη 

ησλ πνδηψλ (Rodaway, 1994). Σν φξην ηεο αθήο έθηαζεο είλαη ην κήθνο ησλ αλζξψπηλσλ 

άθξσλ. Ζ αθή έθηαζεο είλαη έλα είδνο ελεξγεηηθήο θαη εθνχζηαο αθήο θαζψο πεξηιακβάλεη 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ (Rodaway, 1994). Ζ αθή έθηαζεο επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 

είλαη ε πθή, ην πιηθφ, ε γεσκεηξία, ε ζέζε, ε ελέξγεηα θαη ε δπλακηθή. Ο Hull (1990) ηνλίδεη 

ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε αθή έθηαζεο γηα ηα άηνκα κε ηχθισζε γξάθνληαο 
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ραξαθηεξηζηηθά πσο «όζν έλαο ηπθιόο έρεη ειεύζεξν ην έλα ηνπ ρέξη, κπνξεί λα δεη κε 

απηό...ληώζεη ηπθιόο όηαλ δελ έρεη θάπνην ειεύζεξν ρέξη» (ζει. 82). Γηα λα δψζεη αθφκε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αμία ηεο αθήο έθηαζεο γηα ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, ν Hull 

γξάθεη πσο έλαο ηπθιφο «βιέπεη κε ηα δάρηπιά ηνπ» (ζει. 82–83). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα πφδηα ηνπο θαη κεηξψληαο ηα βήκαηά ηνπο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ 

ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο είηε εθνχζηα είηε αθνχζηα (Hine, 1993). 

 Σα άιια δχν είδε αθήο, ε εθηεηακέλε αθή θαη ε θαληαζηηθή αθή ππνδειψλνπλ φηη ε 

αθή δελ είλαη απαξαίηεηα κηα θνληηλή αίζζεζε (ζε αληίζεζε κε ηηο απνθαινχκελεο καθξηλέο 

αηζζήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε φξαζε), θαζψο κε φξνπο ρσξηθήο εκπεηξίαο ε αθή 

κπνξεί λα θηάζεη πέξα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζψκαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ 

θαη ηεο θαληαζίαο (Rodaway, 1994).  

Γηα ηελ εθηεηακέλε αθή κεζνιαβνχλ εξγαιεία ή ηερλνινγηθά βνεζήκαηα. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο, είλαη  

ην ιεπθφ κπαζηνχλη. Σν ιεπθφ κπαζηνχλη είλαη έλα αληηιεπηηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ αθή ηνπο πέξα απφ ην κήθνο 

ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηνπο (Guth & Rieser, 1997). Σν ιεπθφ κπαζηνχλη παξέρεη κηα 

πξνθαηαξθηηθή επηζθφπεζε (preview) ηνπ ρακειφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ρψξνπ κπξνζηά απφ 

έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο (Barth & Foulke, 1979∙ Schenkman, 1986). Οη Blasch θαη 

ζπλεξγάηεο (1996) δηαθξίλνπλ ηξεηο ηχπνπο πξνθαηαξθηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο: 1) ηελ επηζθόπεζε αληηθεηκέλσλ (object preview), δειαδή ηελ αλίρλεπζε 

εκπνδίσλ ζην κνλνπάηη θίλεζεο, 2) ηελ επηζθόπεζε επηθαλεηώλ (surface preview), δειαδή 

ηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ ζηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο θίλεζεο ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

αλίρλεπζε απφηνκσλ αιιαγψλ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο (drop-offs), φπσο είλαη ηα 

ζθαινπάηηα θαη νη ιαθθνχβεο (Blasch θαη ζπλεξγάηεο, 1996∙ Kim θαη ζπλεξγάηεο, 2010), θαη 

3) ηελ επηζθόπεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ (foot placement preview), δειαδή ηελ 
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επηζθφπεζε ηνπ εδάθνπο φπνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ην πφδη κε ηε ρξήζε ηνπ 

κπαζηνπληνχ. Ζ Macpherson (2009) πξνηείλεη πσο έλα είδνο εθηεηακέλεο αθήο είλαη θαη νη 

απηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κέζσ ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζσκάησλ ησλ βιεπφλησλ νδεγψλ κε ην πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ε θαληαζηηθή αθή είλαη κηα απηηθή εκπεηξία ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

κλήκε θαη ηελ πξνζδνθία (Rodaway, 1994). Ζ εκπεηξία ηεο θαληαζηηθήο αθήο επηδεηθλχεηαη 

ηφζν κέζσ ηεο ρξήζεο απηηθψλ κεηαθνξψλ θαηά ηελ πεξηγξαθή άιισλ αηζζεηεξηαθψλ 

εκπεηξηψλ, φζν θαη θαηά ηελ αλάθιεζε απηηθψλ εκπεηξηψλ (Rodaway, 1994). Ζ θαληαζηηθή 

αθή επηηξέπεη ηελ εκπεηξία κηαο άκεζεο επαθήο κε άηνκα θαη κέξε ηα νπνία κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε καθξηλή απφζηαζε ή λα κελ ηα έρνπκε ζπλαληήζεη ή επηζθεθζεί πνηέ 

(Rodaway, 1994).  

 

3.3 Έξεπλεο κε ζπκκεηέρνληεο κε πξόβιεκα όξαζεο 

Ζ απηηθή εκπεηξία, επνκέλσο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα εχξνο δηαθξηηψλ 

γεσγξαθηψλ, παξέρνληαο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ζψκαηά καο, ηα αληηθείκελα πνπ 

αγγίδνπκε, αιιά θαη γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ (Rodaway, 1994). Οη εκπεηξίεο απηέο είλαη 

ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ απηηθή ακνηβαηφηεηα ηνπ δέξκαηνο, ηελ 

θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο σο κέηξν ζχγθξηζεο (Rodaway, 1994). 

Αξθεηά εγρεηξίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο παξέρνπλ παξαδείγκαηα 

ρξεζηκνπνίεζεο απηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα απηηθψλ ζεκάησλ είλαη νη αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο, νη θιίζεηο, 

ηα παξηέξηα, νη ηνίρνη, νη επηθάλεηεο πνπ είλαη θαιπκκέλεο κε γξαζίδη θαη νη ηειεθσληθνί 

ζάιακνη (Fazzi & Petersmeyer, 2001∙ Pogrund θαη ζπλεξγάηεο, 1995). Παξφια απηά ν 

αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ απηηθψλ ζεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, 
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ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη δε ηνπο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο.  

Ζ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ηχθισζεο θαη ηεο αθήο επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζηα ρέξηα. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε ηεο 

κπξάηγ (braille) (π.ρ. Davidson, Apelle, & Haber, 1992∙ Wright, 2009∙ Wormsley, & Kamei-

Hannan, 2009). Ζ ζχλδεζε ηεο αθήο κε ηα ρέξηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηχθισζεο γίλεηαη, 

επίζεο,  κέζσ κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρεξηψλ ζε κνπζεία (π.ρ. 

Hetherington, 2000, 2003). Δπηπιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ε Derrida (1993), ε ζχλδεζε ηεο αθήο 

κε ηα ρέξηα είλαη παξνχζα θαη ζε πνιιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηχθισζεο.  

Ζ αθή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε λνεηηθψλ ραξηψλ κε δχν βαζηθνχο 

ηξφπνπο: 1) κέζσ ηεο άκεζεο απηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη 2) κέζσ ηεο 

έκκεζεο απηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ δεπηεξεχνπζεο πεγέο (Ungar, 2005). 

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ηα πεξηβάιινληα κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθά ή 

εμσηεξηθά, νηθεία ή μέλα, πξαγκαηηθά ή εξγαζηεξηαθά. Απφ ηελ άιιε, νη δεπηεξεχνπζεο 

πεγέο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο, είλαη θπξίσο νη ράξηεο αθήο θαη ηα 

απηηθά κνληέια.  

 

3.3.1 Άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ 

Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο έξεπλεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο αθήο ζηε 

δηακφξθσζε λνεηηθψλ ραξηψλ κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Οη 

Gardiner θαη Perkins (2005) δηεξεχλεζαλ ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά κέζσ ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο. Ζ έξεπλά ηνπο δηεμήρζε ζε δχν 

ππαίζξηεο ηνπνζεζίεο ζηε βνξεηνδπηηθή Αγγιία. ηελ έξεπλα ηνπο ζπκκεηείραλ 16 άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο δε γλψξηδαλ ηίπνηε άιιν πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 

βξίζθνληαη ζε θάπνην πάξθν. Κάζε ζπκκεηέρσλ πεξπάηεζε ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε 
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δηαδξνκή κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ νδεγνχ. Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ερνγξαθήζεθαλ θαη νη ζέζεηο ηνπο ζεκεηψζεθαλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο πάλσ ζε έλα ηππσκέλν ράξηε ηεο πεξηνρήο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

θσδηθνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηελ θάζε αίζζεζε. Οη Gardiner θαη Perkins βξήθαλ φηη ηα 

άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πφδηα ηνπο γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζθιεξφηεηα, ηελ πθή θαη ην πιηθφ ησλ επηθαλεηψλ βάδηζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλαγλψξηζαλ επηηπρψο ηελ χπαξμε ιάζπεο, γξαζηδηνχ, άκκνπ, πεηξψλ, ραιηθηψλ, 

αζθαιηνζηξσκέλσλ ζεκείσλ, ηζηκέληνπ θαη μχινπ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αληηιήθζεθαλ ηηο απφηνκεο ζηξνθέο αιιά θαη ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο. 

Αθφκε, κέζσ ηεο αθήο ζπλέιεμαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνγξαθία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ κνλνπαηηψλ. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

αέξα ζην πξφζσπν γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ, αμηνπνίεζαλ επνκέλσο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ κέζσ ηεο παζεηηθήο αθήο. 

Ζ Macpherson (2009) επηθεληξψζεθε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πνδηψλ γηα ηε ζπιινγή 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. χκθσλα κε ηε Macpherson, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηεο ζπλέιεμαλ πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο κέζσ ησλ πνδηψλ 

ηνπο θαη αλέθεξαλ ηελ αίζζεζε κηαο ρσξηθήο ζπλέρεηαο (spatial continuity) πνπ βησλφηαλ 

κέζσ ησλ πνδηψλ. Ζ ρξήζε ησλ ρεξηψλ δελ αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ 

έξεπλα σο έλαο απαξαίηεηνο ή επηζπκεηφο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θίλεζεο. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο πσο ε Macpherson δελ παξέρεη ζην 

άξζξν ηεο θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (π.ρ. θαηάζηαζε 

φξαζεο, εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ρξήζε ηνπ ιεπθνχ 

κπαζηνπληνχ, απηφλνκε θίλεζε). Δπίζεο, ε Macpherson δελ πξαγκαηεχεηαη θαζφινπ ην ξφιν 

ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο, 
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πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζή ηεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ησλ 

πνδηψλ ηνπο. 

 Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ απφηνκσλ 

θιίζεσλ (drop offs). Οη ηπθινί πεδνί ζπλήζσο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε απφηνκσλ 

θιίζεσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα πεδνδξφκηα θαη νη ιαθθνχβεο, απφ ηε μαθληθή πηψζε 

ηεο άθξεο ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ πάλσ απφ ηελ άθξε ηεο απφηνκεο θιίζεο (Guth & 

Rieser, 1997). Οη αξράξηνη ρξήζηεο ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ πνιιέο θνξέο δελ 

αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε απφηνκσλ θιίζεσλ, ελψ φπσο επηζεκαίλνπλ νη Murakami θαη 

Shimuzu (1990) αθφκα θαη έκπεηξνη ρξήζηεο ζπρλά δελ αληηιακβάλνληαη έγθαηξα ηηο 

απφηνκεο θιίζεηο θάηη πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. Οη 

Kim θαη ζπλεξγάηεο (2010), ζεκεηψλνπλ πσο ε αλίρλεπζε ησλ απφηνκσλ θιίζεσλ εμαξηάηαη 

θαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηπθιφο νδνηπφξνο κε ην είδνο ηνπ 

κπαζηνπληνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

 Οη ξάκπεο ησλ πεδνδξνκίσλ ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά θαη είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απηηθνχ ζήκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ 

δξφκσλ (Guth & Rieser, 1997). Οη Bentzen θαη Barlow (1995) αλέθεξαλ, σζηφζν, φηη νη 

ηπθινί πεδνί πνπ θηλνχληαλ ζε άγλσζηεο πεξηνρέο ζπρλά απνηχγραλαλ λα αληρλεχζνπλ 

δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ κέζσ κηαο ξάκπαο πεδνδξνκίνπ. ηελ έξεπλα ησλ 

Bentzen θαη Barlow κφλν 14 απφ ηηο 80 ξάκπεο πεδνδξνκίσλ έγηλαλ αληηιεπηέο απφ φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηαπίζησζαλ, επίζεο, φηη ε θιίζε ηεο ξάκπαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλίρλεπζή ηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ πσο φζν κεγαιχηεξε 

ήηαλ ε θιίζε ηεο ξάκπαο, ηφζν πην πνιιέο ήηαλ νη πηζαλφηεηεο λα γίλεη αληηιεπηή.  

 Ο Schenkman (1986) δηεξεχλεζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο λα αληρλεχζνπλ ην είδνο θαη ηηο ηδηφηεηεο δηαθφξσλ επηθαλεηψλ κέζσ ηνπ 

ιεπθνχ κπαζηνπληνχ. Ζ έξεπλα ηνπ Schenkman απνηεινχληαλ απφ δχν πεηξάκαηα. ην 
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πξψην πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο άθνπγαλ ηνλ ήρν ηνπ κπαζηνπληνχ ζε δηαθνξεηηθέο 

επηθάλεηεο. Ο ήρνο παξάγνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο 

δελ είραλ απηηθή αλαηξνθνδφηεζε. ην δεχηεξν πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο ρηππνχζαλ νη 

ίδηνη ην κπαζηνχλη ιακβάλνληαο απηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, 

αιιά θνξνχζαλ αθνπζηηθά ηα νπνία απέθιεηαλ ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. ην πξψην 

πείξακα ην 67% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαγλψξηζε ζσζηά ηηο επηθάλεηεο, ελψ ζην δεχηεξν 

πείξακα ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ 55%. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Schenkman 

(1986) έδεημαλ φηη πέξα απφ ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ην ιεπθφ κπαζηνχλη πξνζδίδεη 

απηηθή αλαηξνθνδφηεζε ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα. 

 

3.3.2 Έκκεζε απηηθή εκπεηξία 

3.3.2.1 Φάξηεο αθήο 

Οη ράξηεο αθήο ζεσξνχληαη ην βαζηθφηεξν βνήζεκα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο (Παπαδφπνπινο, 2003). Οη ράξηεο αθήο έρνπλ ππεξπςσκέλα γξαθηθά 

πξφηππα ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ηεο αθήο (Edman, 1992) θαη παξέρνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν (Ungar, 2000).  

Έξεπλεο κε παηδηά 

Ζ ζεκαζία ηεο πξψηκεο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο κε ηνπο 

ράξηεο αθήο θαη ηηο ραξηνγξαθηθέο έλλνηεο έρεη επηζεκαλζεί αξθεηά λσξίο ζηε βηβιηνγξαθία 

(Gilson, Wurzburger & Johnson, 1965∙ Kidwell & Greer, 1972). ε κία κειέηε πεξίπησζεο, ε 

Landau (1986) δήηεζε απφ έλα ηεηξάρξνλν παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

έλα απιφ ράξηε πνπ αλαπαξηζηνχζε έλα εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. ην ράξηε είρε 

ζεκεησζεί ε ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη ε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν έπξεπε λα πάεη. Ζ 
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Landau (1986) ζπκπέξαλε φηη ηα ηπθιά παηδηά αθφκα θαη ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ράξηε αθήο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο ζε έλα 

πεξηβάιινλ.   

Οη Ungar, Blades, Spencer θαη Morsley (1994) δήηεζαλ απφ 88 παηδηά κε πξφβιεκα 

φξαζεο ειηθίαο 5-11 εηψλ λα ππνινγίζνπλ απνζηάζεηο αλάκεζα ζε αληηθείκελα (παηρλίδηα) 

ηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ηπραία ζε έλα δσκάηην. θνπφο ηεο έξεπλάο ηνπο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο άκεζεο εμεξεχλεζεο ελφο πεξηβάιινληνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εθκάζεζε ελφο πεξηβάιινληνο κέζσ ελφο ράξηε αθήο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηνπο ράξηεο αθήο γηα λα θαηαλνήζνπλ ην ρψξν γχξσ ηνπο. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ηα παηδηά 

κε ηχθισζε έκαζαλ ην πεξηβάιινλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα κέζσ ηνπ ράξηε αθήο παξά 

κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Ungar θαη ζπλεξγάηεο, 1994).  

Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ράξηεο αθήο κε επηηπρία γηα λα απνθηήζνπλ αθξηβή ρσξηθή 

γλψζε. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο έξεπλεο έδεημαλ πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παηδηά επεξέαζαλ ηελ επίδνζή ηνπο (Ungar, Blades, Spencer, 1993, 

1995, 1996). Σα ηπθιά παηδηά πνπ είραλ πηνζεηήζεη απνηειεζκαηηθέο απηηθέο ζηξαηεγηθέο 

είραλ ίζε ή θαιχηεξε επίδνζε απφ ηα βιέπνληα παηδηά. Ζ εθπαίδεπζε, επνκέλσο, ησλ 

παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζηε ρξήζε ησλ ραξηψλ αθήο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη επνκέλσο ζηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη Ungar, Blades θαη Spencer (1997α) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε 59 παηδηά 

κε πξφβιεκα φξαζεο ειηθίαο 5-11 εηψλ γηα λα ειέγμνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ραξηψλ αθήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη αθφκα θαη 

ε ζχληνκε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ ραξηψλ αθήο βειηηψλεη ηε επίδνζε ησλ παηδηψλ κε 
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πξφβιεκα φξαζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαηεπζχλζεσλ (Ungar θαη 

ζπλεξγάηεο, 1997α).   

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη ράξηεο αθήο 

βειηηψλνπλ ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Παξφιν πνπ πνιινί 

εξεπλεηέο έρνπλ δηαηππψζεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

εξκελεχνπλ ράξηεο (Spencer, Blades θαη Morsley, 1989), πνιιέο κειέηεο κε παηδηά κε 

πξφβιεκα φξαζεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο ράξηεο αθήο γηα λα εληζρχζνπλ ηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο. Οη λνεηηθνί 

ράξηεο ησλ παηδηψλ ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη κέζσ ηεο άκεζεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

απφθηεζε ρσξηθήο γλψζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο (Millar, 

1994, 1995).  

Έξεπλεο κε ελήιηθεο 

 ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Bentzen (1972), δεηήζεθε απφ έμη άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ράξηε αθήο γηα λα εμνηθεησζνχλ κε έλα λέν πεξηβάιινλ. 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα πεξπαηήζνπλ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ην ράξηε αθήο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ηε 

δηαδξνκή κε αθξίβεηα. Γχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ηε δηαδξνκή ρσξίο θακία 

βνήζεηα, ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο απνπξνζαλαηνιίζηεθαλ έζησ θαη κηα 

θνξά αιιά θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηε δηαδξνκή αθφηνπ νδεγήζεθαλ πίζσ 

ζην ζεκείν φπνπ έθαλαλ ιάζνο. Χζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ν κηθξφο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ δελ επηηξέπεη ηε ζπλαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο.  
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Οη Espinoza, Ungar, Ochaita, Blades θαη Spencer (1998) επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο ζηε κάζεζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ, άγλσζηνπ θαη πεξίπινθνπ πεξηβάιινληνο. Οη κέζνδνη εμνηθείσζεο κε ην 

πεξηβάιινλ, νη νπνίεο κειεηήζεθαλ ζπγθξηηηθά, ήηαλ ε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ, ε εθκάζεζε κέζσ ελφο ράξηε αθήο θαη ε εθκάζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ 

ηεο ιεθηηθήο πεξηγξαθήο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 άηνκα κε ηχθισζε ηα νπνία δελ είραλ 

θαζφινπ ελαπνκείλαζα φξαζε θαη είραλ απνιέζεη ηελ φξαζε ηνπο πξηλ ηελ ειηθία ησλ έμη 

εηψλ. Ζ γλψζε ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ειέγρζεθε ζε δχν επίπεδα. Πξψηνλ, εμεηάζηεθε ε 

πξαθηηθή γλψζε ησλ ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο ππνινγίδνληαο ηελ 

απφθιηζή ηνπο απφ ηε δηαδξνκή. Ζ απφθιηζε απφ ηε δηαδξνκή ζπλππνινγίζηεθε απφ ην 

κήθνο ηεο απφθιηζεο ζε κέηξα θαη ηηο θνξέο πνπ θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο απφθιηλε απφ ηε 

δηαδξνκή. Ζ κέζνδνο απηή είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο κε επηηπρία 

(Huertas & Ochaíta, 1992; Ochaíta, Huertas & Espinosa, 1991). Γεχηεξνλ, κεηξήζεθε ε 

δπλαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε ρσξηθή ηνπο γλψζε 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν κεζφδνπο αλάιπζεο πνπ είραλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζε 

πξνεγνχκελε κειέηε (Espinosa, Ochaíta, Huertas & Cantalejo, 1993). Ζ πξψηε κέζνδνο 

αθνξνχζε ηνλ ππνινγηζκφ θαηεπζχλζεσλ θαη ε δεχηεξε ηελ ηθαλφηεηα ζηελ εχξεζε 

ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ν ηδαληθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

εμνηθείσζε ελφο ηπθινχ αηφκνπ κε έλα άγλσζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε απηφ θαη ηεο εθκάζεζήο ηνπ κέζσ ελφο ράξηε αθήο 

(Espinoza θαη ζπλεξγάηεο, 1998). Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ θαη νη Espinoza θαη 

Ochaíta (1998) ζε κηα κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ ίδηα ρξνληά θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

ηα ίδηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. 

Οη Caddeo θαη ζπλεξγάηεο (2006) ζχγθξηλαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ραξηψλ 

αθήο κε απηή ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ ζηελ εθκάζεζε θαη ζηελ αλίρλεπζε πξνο ηα πίζσ 
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(retrace) κηαο δηαδξνκήο 526 κέηξσλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Κάιηαξη. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 30 ελήιηθεο κε πξφβιεκα φξαζεο, 17 κε ηχθισζε θαη 13 κε κεησκέλε φξαζε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα εμνηθεηψζεθε κε ηε 

δηαδξνκή κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ιεθηηθήο πεξηγξαθήο ησλ 

βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο δηαδξνκήο απφ έλα βιέπνληα. Ζ δεχηεξε νκάδα εμνηθεηψζεθε κε ηε 

δηαδξνκή κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ελφο ράξηε αθήο 

ηεο δηαδξνκήο. ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο επαλέιαβαλ κφλνη ηνπο δχν θνξέο ηε 

δηαδξνκή. Ζ επίδνζε ηνπο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ απφθιηζε ηνπο απφ ηε δηαδξνκή θαη 

ηελ αθξίβεηα ηνπ απηηθνχ κνληέινπ πνπ αλαπαξηζηνχζε ηε δηαδξνκή, ην νπνίν 

θαηαζθεχαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο. Οη εξεπλεηέο 

βξήθαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ εμνηθεηψζεθαλ κε ηε δηαδξνκή ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ράξηε αθήο παξάιιεια κε ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ νινθιήξσζαλ ηε 

δηαδξνκή θάλνληαο ιηγφηεξα ιάζε θαη ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν.  

Οη Παπαδφπνπινο θαη Υξνλνπνχινπ (2006) δηεξεχλεζαλ ηελ ηθαλφηεηα 14 αηφκσλ 

κε ηχθισζε ειηθίαο 17-30 εηψλ λα ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ράξηε 

αθήο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε είραλ ζε γεληθέο 

γξακκέο κηα θαιή επίδνζε ζηνλ ππνινγηζκφ απνζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ελφο ράξηε αθήο. 

Χζηφζν, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

δηαθνξέο απηέο νθείινληαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο γηα λα «δηαβάζνπλ» ην ράξηε αθήο.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ηπθινχο ελήιηθεο φζνλ αθνξά ηελ «αλάγλσζε» ελφο ράξηε αθήο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ελφο ράξηε 

αθήο. Παξφια απηά, νη Ungar, Simpson θαη Blades (2004) ππνζέηνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 
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πηνζεηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ράξηεο αθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ εάλ νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ φηη ζα είλαη πην επσθειέο λα 

θσδηθνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο κε βάζε έλα εμσηεξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην ράξηε πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε άθξε ηνπ ράξηε (Ungar θαη ζπλεξγάηεο, 

2004).  

Δπηπξνζζέησο, παξφιν πνπ πιεζψξα εξεπλψλ θαηαδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

ραξηψλ αθήο, ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη πνιχ δηαδνκέλε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Perkins, 

2001). Αθφκα, φκσο, θαη ζε ρψξεο κε πνιπεηή παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα, φπσο είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε 

ρξήζε ησλ ραξηψλ αθήο δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε (Erin, 2009). Δπίζεο, έρνπλ 

δηαηππσζεί αξθεηέο επηθπιάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δενληνινγία ηεο έξεπλαο γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ραξηψλ αθήο. πσο ζεκεηψλεη ν Perkins (2002), ζρεδφλ φιεο νη έξεπλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ράξηεο αθήο δηεμάγνληαη απφ βιέπνληεο, θαη θπξίσο ζηηο δπηηθέο 

ρψξεο θαη ζε αζηηθά πεξηβάιινληα. Δπίζεο, ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηε ζπκβνιή 

ησλ ραξηψλ αθήο ζηε ρσξηθή γλψζε είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απζηεξψο αθαδεκατθά  

θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο (Gleeson, 1999). Γη’ απηφ ην ιφγν, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ρσξηθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο (Golledge, 1997; Johnson & Petrie, 1998, Kitchin θαη ζπλεξγάηεο, 1998, Pow, 2000).  

 

3.3.2.2 Απηηθά κνληέια 

Πέξα απφ ηνπο ράξηεο αθήο, ηα απηηθά κνληέια έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ρσξηθήο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Σα απηηθά κνληέια είλαη 

ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή νκάδσλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
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βξίζθνληαη ζην ρψξν (Bentzen, 1997∙ Παπαδφπνπινο, 2003). Σα απηηθά κνληέια κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη αξθεηά κηθξά ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απηηθή εμεξεχλεζε. Ζ πθή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε ππθλφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη φζνλ ην δπλαηφλ πην φκνηα κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ελψ ε θιίκαθα φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε (Bentzen, 1997).  

Οη Carreiras θαη Codina (1992) δηεξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε 

ηχθισζε νξγαλψλνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ην ρψξν. Οη εξεπλεηέο ρψξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε ηξεηο νκάδεο (εθ γελεηήο ηπθινί, βιέπνληεο κε θιεηζκέλα ηα κάηηα θαη βιέπνληεο) θαη 

ηνπο δήηεζαλ λα κειεηήζνπλ έλα απηηθφ κνληέιν πνπ απνηεινχληαλ απφ δξφκνπο θαη θάπνηα 

νξφζεκα ηα νπνία αλαπαξηζηάλνληαλ κε πηλέδεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα 

ππνινγίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απφζηαζε (δηαδξνκή) θαη ηελ απφζηαζε ζε επζεία γξακκή. 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή απφζηαζε δελ βξέζεθε θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ φζνλ αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ ζε επζεία 

γξακκή νη ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε ήηαλ ιηγφηεξν αθξηβείο. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε δελ εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα 

απηηθά κνληέια γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Δίλαη πνιχ ιίγεο νη κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηε ρσξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

κε πξφβιεκα φξαζεο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα φηαλ ε γλψζε γηα ην ρψξν έρεη 

δηακνξθσζεί κέζσ ελφο απηηθνχ κνληέινπ.  Οη Herman, Herman θαη Chatman (1983) 

δήηεζαλ απφ έθεβνπο θαη ελήιηθεο ηπθινχο λα κάζνπλ ηε δηάηαμε ηεζζάξσλ αληηθεηκέλσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο κε ηε βνήζεηα ελφο απηηθνχ κνληέινπ. ηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο δήηεζαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξπαηήζνπλ αλάκεζα απφ απηά ηα αληηθείκελα. Σα 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη εθ γελεηήο ηπθινί ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα 

δηακνξθψζνπλ έλαλ αθξηβή λνεηηθφ ράξηε κειεηψληαο ην απηηθφ κνληέιν θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε απηή γηα λα θηλεζνχλ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ.  
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Οη Budd θαη LaGrow (2000) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ απηηθφ κνληέιν 

γηα λα δηδάμνπλ πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο ζε ηέζζεξα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο ειηθίαο 7-

11 εηψλ. Σξία απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ κεησκέλε φξαζε, ελψ έλα 

παηδί είρε ηχθισζε. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα μχιηλν ηξηζδηάζηαην απηηθφ κνληέιν 

ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 83 θνκκάηηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ δξφκνπο, κνλνπάηηα, 

ζάκλνπο, δηαζηαπξψζεηο, δηαβάζεηο, θαλάξηα, ζπίηηα θαη πνιπθαηνηθίεο. ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν ε πθή ησλ πιηθψλ ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, νη δξφκνη θαη ηα κνλνπάηηα είραλ ζθιεξέο αιιά ιείεο 

επηθάλεηεο, ελψ νη ζάκλνη ήηαλ πεξηζζφηεξν καιαθνί, αιιά ιηγφηεξν ιείνη. Σα θνκκάηηα ηνπ 

κνληέινπ είραλ ξεαιηζηηθά ρξψκαηα ηα νπνία ήηαλ έληνλα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά 

κε κεησκέλε φξαζε. Οη Budd θαη LaGrow ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην ζχλνιν ζπλαξκνιφγεζεο 

γηα λα δηδάμνπλ ζηα ηέζζεξα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο 48 πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο. Έλαο 

εθπαηδεπηήο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ έλα βνεζφ, 

ζπλαληνχζε γηα 30 ιεπηά θάζε βδνκάδα ηα παηδηά ηα νπνία ήηαλ ρσξηζκέλα ζε δχν νκάδεο. 

Οη εξεπλεηέο ρψξηζαλ ηηο έλλνηεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δπζθνιία ηνπο. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηηθνχ 

κνληέινπ είρε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθκάζεζε πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ απφ ηα 

παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Χζηφζν, ε θχζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ (λ = 4) δελ 

αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ο Papadopoulos (2004) δηεξεχλεζε ηα νθέιε ελφο απηηθνχ κνληέινπ ζηε βειηίσζε 

ηεο ρσξηθήο γλψζεο 12 παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζρεηηθά κε ην ζρνιείν ηνπο. Σν απηηθφ 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηαζθεπάζηεθε απφ 20 βιέπνληεο 

καζεηέο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ κε ηε ρξήζε απιψλ πιηθψλ, φπσο είλαη ν θειιφο, ην ραξηφλη, ην 

γπαιφραξην θαη νη πηλέδεο. Σν απηηθφ κνληέιν πεξηείρε κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα δξφκνπο θαη νλφκαηα νδψλ, θαηαζηήκαηα, εκπφδηα, δηαβάζεηο, ζηάζεηο 

ιεσθνξείσλ, πεξίπηεξα θαη θαξηνηειέθσλα. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο ηηο ζπλέιεμαλ νη 

βιέπνληεο καζεηέο. ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ ράξηε-

ζθίηζνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ηφζν ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ φζν θαη 

ησλ καζεηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο. ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

κειέηεζαλ ην απηηθφ κνληέιν θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηέγξαςαλ μαλά ηελ πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηερληθή (ράξηεο - ζθίηζν). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαλεξψλνπλ φηη ε κειέηε ελφο απηηθνχ κνληέινπ βνεζά ζηελ ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ 

ραξηψλ ηφζν ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Μάιηζηα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ε ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κεηά απφ ηε κειέηε ηνπ απηηθνχ κνληέινπ.  Σα απηηθά κνληέια έρνπλ 

επίζεο ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο κε θζελά θαη απιά πιηθά ρσξίο λα 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.  

Οη Picard θαη Pry (2009) εμέηαζαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη έλα 

απηηθφ κνληέιν κηαο νηθείαο αζηηθήο πεξηνρήο ζηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο γλψζεο ησλ 

αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Γέθα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο (πέληε κε ηχθισζε θαη 

πέληε κε κεησκέλε φξαζε) ειηθίαο 44-81 εηψλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν κηθξήο θιίκαθαο ηνπ θέληξνπ ηνπ Montpellier. 

Σν κνληέιν πεξηειάκβαλε θεληξηθνχο δξφκνπο, ζηληξηβάληα, θαη 21 θηήξηα. Έληεθα απφ ηα 

θηήξηα ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο σο «ιεηηνπξγηθά» (π.ρ. ηαρπδξνκείν) θαη δέθα 

σο «πνιηηηζηηθά» (π.ρ. κνπζείν). Σα θηήξηα ηνπ κνληέινπ είραλ φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξν 

ζρήκα κε ηα πξαγκαηηθά θηήξηα. Σν πείξακα πεξηειάκβαλε δχν δνθηκαζίεο γηα γλψζε 

ζρεηηθά κε ηε δηάηαμε ζέζεσλ (configurational knowledge) θαη δχν δνθηκαζίεο γηα ηε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο (route knowledge). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

αθφκα θαη κηα ζχληνκε έθζεζε ζε έλα κνληέιν κηθξήο θιίκαθαο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 
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ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε ή κεησκέλε φξαζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο.  

Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Papadopoulos 

(2004) ν νπνίνο βξήθε φηη νη καζεηέο κε πξφβιεκα φξαζεο βειηίσζαλ ηε ρσξηθή ηνπο γλψζε 

έπεηηα απφ ηε κειέηε ελφο παξφκνηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ 

έδεημαλ θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ρσξηθή επίδνζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηχθισζε 

θαη απηψλ κε κεησκέλε φξαζε. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηηο 

νπνίεο δελ θάλεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο (Caddeo, Fornara, Nenci, & 

Piroddi, 2006∙ Espinoza, Ungar, Ochaita, Blades & Spencer, 1998∙ Ungar, Blades, & 

Spencer, 1997). Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο κειέηεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ράξηεο αθήο θαη φρη απηηθά κνληέια. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Picard θαη Pry (2009) έρνπλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα. Σα κνληέια ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 

θηλεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο. H έξεπλα ησλ Blades, Lippa, Golledge, Jacobson, & Kitchin (2002) εληζρχεη 

πεξαηηέξσ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε θαζψο ηα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη κεηά ηε 

δηεμαγσγή κηαο ρσξηθήο δνθηκαζίαο κε απηηθφ κνληέιν βειηηψζεθε ε επίδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπο γηα ηηο δηαδξνκέο. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ράξηεο αθήο, ηα απηηθά κνληέια είλαη θαηά θαλφλα πην βαξηά θαη νγθψδε θάηη πνπ ίζσο 

δεκηνπξγεί πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο.  

 

3.3.2.3 Εηθνληθά πεξηβάιινληα 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 

εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Οη 
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Lahav θαη Mioduser (2008) δεκηνχξγεζαλ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη απηηθή θαη 

αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ 

άγλσζηα πεξηβάιινληα.  ηελ έξεπλά ηνπο ζπκκεηείραλ 31 άηνκα κε ηχθισζε ειηθίαο 12-70 

εηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

εμνηθεηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πξνο εμεξεχλεζε άγλσζην πεξηβάιινλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηξαηεγηθέο εμεξεχλεζεο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. Χζηφζν, φπσο 

ζεκεηψλνπλ νη Lahav θαη Mioduser, νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο 

κε λένπο ηξφπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πξνηίκεζαλ λα εμεξεπλήζνπλ πξψηα ην εζσηεξηθφ 

κέξνο ελφο δσκαηίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμεξεπλήζνπλ ηα φξηά ηνπ θάηη πνπ είλαη ζε 

αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμεξεχλεζε 

πξαγκαηηθψλ άγλσζησλ πεξηβαιιφλησλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ λέεο ζηξαηεγηθέο 

εμεξεχλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ιεπθφ 

κπαζηνχλη γηα λα αθνινπζήζνπλ ηελ πεξίκεηξν ελφο δσκαηίνπ ελψ ηαπηφρξνλα 

εμεξεπλνχζαλ φζα ηκήκαηά ηνπ ζρεηηδφληνπζαλ κε ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ. Ζ 

ηερληθή απηή, βέβαηα, είλαη αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα.  

Ζ ιεπηνκεξήο εμεξεχλεζε ηνπ άγλσζηνπ ρψξνπ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Lahav θαη 

Mioduser. Χζηφζν, νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ε εμνηθείσζε κε έλα άγλσζην ρψξν κέζσ ηεο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο βνεζά ζηελ βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ γλψζεηο γηα ηα νξφζεκα θαη ηα 

ζεκεία αλαθνξάο ηνπ άγλσζηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο κπφξεζαλ λα θηλεζνχλ κε επηηπρία ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ κεηά ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε απηφ κέζσ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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3.4 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζηεθε ε ζπκβνιή ηεο αθήο ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε. Ζ εμέηαζε απηή ζπκπεξηέιαβε ηνλ νξηζκφ ηεο απηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αθήο. πκπεξηέιαβε, επίζεο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο αθήο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε είδνο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξφζιεςε πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ ρξήζηκσλ γηα ηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε. Αθφκε, παξνπζηάζηεθαλ δεδνκέλα απφ έξεπλεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηε 

ζπκβνιή ηεο αθήο ζηε δεκηνπξγία λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο είηε 

κέζσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ είηε κέζσ ηεο έκκεζεο απηηθήο 

εκπεηξίαο. ην επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηεο αθνήο ζηελ ζπιινγή, 

θσδηθνπνίεζε, αλάθιεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο.  
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4Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΑΚΟΖ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

4.1 Αθνή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε 

Σν αηζζεηήξην φξγαλν ηεο αθνήο είλαη ην απηί. Ζ αληίιεςε ησλ ήρσλ, φκσο, δελ 

αθνξά κφλν ηελ αθνή (hearing), αιιά θαη ηελ πξνζεθηηθή αθξφαζε (listening) (Gibson, 

1966). Ζ αληίιεςε ησλ ήρσλ πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ δχν απηηά καδί 

κε ηνπο κχεο πνπ ηα πξνζαλαηνιίδνπλ ζηελ πεγή ηνπ ήρνπ (Gibson, 1966). Δπνκέλσο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ αθνξά κφλν ηε δηέγεξζε ησλ αθνπζηηθψλ 

αηζζήζεσλ (arousal of auditory sensations). Ζ εμσδεθηηθή ιεηηνπξγία (exteroceptive 

function) ηνπ αθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηεχζπλζε 

ελφο ζπκβάληνο, επηηξέπνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε κε απηφ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε θχζε ηνπ, επηηξέπνληαο ηελ αλαγλψξηζή ηνπ (Gibson, 1966). Ζ ηδηνδεθηηθή 

ιεηηνπξγία (proprioceptive function) ηνπ αθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ήρσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν, θπξίσο ησλ ήρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θψλεζε 

(vocalizing).  

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ήρνπο νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ θχθιν αληίιεςεο - δξάζεο (Stoffregen & Pittenger, 1995). Σν αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ, επνκέλσο ε δξάζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δεκηνπξγία αθνπζηηθψλ ζεκάησλ (Rodaway, 1994). Ο Hull (1990, ζει. 62) ζθηαγξαθεί ηελ 

αλάγθε γηα θίλεζε ιέγνληαο πσο «θάζε ήρνο ήηαλ έλα ζεκείν δξαζηεξηόηεηαο. Όηαλ δελ 

ζπλέβαηλε ηίπνηα, επηθξαηνύζε εζπρία. Απηό ην κηθξό θνκκάηη ηνπ θόζκνπ ήηαλ ηόηε λεθξό, 

εμαθαληζκέλν».  
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4.2 Ζρνηνπίν 

Σα ζχλζεηα αθνπζηηθά πεξηβάιινληα έρνπλ νξηζηεί σο ερνηνπία (soundscapes) 

(Schaffer, 1977). Ο Truax (1984) αλαθέξεη φηη ην ερνηνπίν είλαη κηα έθθξαζε ε νπνία έρεη 

ζην επίθεληξφ ηεο ηελ εκπεηξία ηνπ παξαηεξεηή γηα ην ρψξν θαη επνκέλσο θάζε 

παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην ερνηνπίν. Σα ερνηνπία ζθηαγξαθνχλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ θάζε παξαηεξεηή κέζα ζε έλα θπζηθφ 

θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Raimbault & Dubois, 2005). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ερνηνπίν είλαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηηίαο ησλ πξνζσξηλψλ ρσξηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο ν ήρνο δηαθέξεη αλάινγα κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν (Kang & 

Servigne, 1999).  

Σα ερνηνπία κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο ήρσλ ηελ ίδηα ζηηγκή αιιά 

νξηζκέλνη ήρνη κπνξεί λα είλαη θπξίαξρνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Raimbault 

& Dubois, 2005). Οξηζκέλνη ήρνη κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ παξαηεξεηή 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο άιινπο, ηφζν εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

φζν θαη ηνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ γηα ηνλ παξαηεξεηή (Hirsh & Watson, 1996). Σν ερνηνπίν 

ζεσξείηαη σο ην ερεηηθφ αληίζηνηρν ηνπ αγγιηθνχ νπηηθνχ φξνπ ηνπίν (landscape) (Dubois, 

Guastavino & Raimbault, 2006). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ έληαζε θαη ζην εχξνο ησλ ήρσλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγνχλ έλα εχξνο πιεξνθνξηψλ γηα ην κέγεζνο θαη ηε 

δηάηαμε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Gaver, 1993). Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα παξάγνπλ ήρνπο νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο «αγγειηνθφξνη» ηνπ ηνπίνπ (Truax, 1984).  

 

4.3 Δληνπηζκόο ερεηηθήο πεγήο 

Ζ αθνή, φπσο θαη ε φξαζε, είλαη κηα καθξηλή αίζζεζε (distance sense) θαη κπνξεί λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηνλ θνληηλφ φζν θαη ζην 
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καθξηλφ ρψξν (Blauert, 1997). Σν αλζξψπηλν αθνπζηηθφ ζχζηεκα (human auditory system) 

επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ κηαο ερεηηθήο πεγήο κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Ο ερεηηθόο εληνπηζκόο 

(sound localization) νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζην 

ρψξν κφλν κε βάζε ηα αθνπζηηθά ζήκαηα (Matlin & Foley, 1992). Ζ αθνή δηεπθνιχλεη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ βάζνπο θαη ηεο απφζηαζεο θαη εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηνηρείσλ (Wiener & Lawson, 1997). Γηα παξάδεηγκα, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην θάζκα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ερεηηθνχ πεδίνπ ησλ θπθιηθψλ δηαζηαπξψζεσλ (roundabouts) παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ρσξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Wiener θαη ζπλεξγάηεο, 1997), ελψ ν ήρνο 

ηεο βνήο ηνπ δξφκνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ελφο δξφκνπ (Ashmead θαη ζπλεξγάηεο, 1998).  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ κηαο ερεηηθήο πεγήο (sound source) είλαη απαξαίηεηεο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ απφζηαζε απφ απηήλ (Grantham, 1995). Ο 

ρξφλνο άθημεο ησλ ήρσλ θαη ε έληαζή ηνπο πνηθίιεη ζηα δχν απηηά αλάινγα κε ηελ ερεηηθή 

πεγή θαη απηά είλαη ζεκαληηθά ζήκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο κηαο ερεηηθήο 

πεγήο. Έλα ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο απφ κηα ερεηηθή 

πεγή είλαη ε νηθεία έληαζε (familiar intensity), δειαδή ε γλψζε ηνπ πφζν δπλαηή είλαη κηα 

ερεηηθή πεγή θαη πψο απηή ε έληαζε πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε. Οη άλζξσπνη έρνπλ 

θησρέο επηδφζεηο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο απφ ζηαηηθέο, κε-νηθείεο ερεηηθέο πεγέο.  

ε θαηαζηάζεηο φπνπ κηα ερεηηθή πεγή θαη έλαο αθξναηήο θηλνχληαη ν έλαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

άιινλ, νη αθνπζηηθέο αιιαγέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφζηαζε ησλ ερεηηθψλ 

πεγψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Ashmead, Davis θαη Northington (1995) έδεημαλ φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αιιάδεη ε έληαζε ηνπ ήρνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηαλ πεξπαηάκε πξνο κηα κε-

νηθεία ερεηηθή πεγή θαη είλαη έλα ρξήζηκν ζήκα γηα ηελ αληίιεςε κηαο απφζηαζεο. 
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4.3.1 Αληηθείκελα θαη πεξηβαιινληηθνί πόξνη πνπ παξάγνπλ ήρνπο 

Ζ επηηπρεκέλε εχξεζε πνξείαο ζπρλά εμαξηάηαη απφ ηνλ εληνπηζκφ αληηθεηκέλσλ ή 

επηθαλεηψλ ζηα άκεζα πεξηβάιινληα (Guth & Rieser, 1997). Σα αληηθείκελα κπνξνχλ, 

επίζεο, λα αληρλεπηνχλ κε βάζε ηνπο ήρνπο ηνπο νπνίνπο παξάγνπλ ηα ίδηα (Gaver, 1993). Οη 

άλζξσπνη (νη θσλέο ηνπο, ηα βήκαηά ηνπο), ηα απηνθίλεηα (νη κεραλέο ηνπο, ν ζφξπβνο απφ 

ηηο ξφδεο, ην θξελάξηζκα), άιιεο κεραλέο (κεραλήκαηα εθζθαθήο, ηξππάληα), ην λεξφ (φηαλ 

ζηάδεη, ξέεη), ν άλεκνο (φηαλ θπζά ελ κέζσ ησλ δέληξσλ), θηι., - εθπέκπνπλ ήρνπο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπο (Guth & Rieser, 1997). Γηα παξάδεηγκα, ν ήρνο απφ 

ηε βνή ηνπ δξφκνπ ππνδεηθλχεη ηε ζέζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ελφο δξφκνπ, ελψ ν ήρνο ελφο 

απηνθηλήηνπ δειψλεη ηελ θίλεζε ηνπ (εάλ πιεζηάδεη ή απνκαθξχλεηαη θαη κε πνηα ηαρχηεηα) 

(Ashmead θαη ζπλεξγάηεο, 1998). 

 

4.3.2 Αληηθείκελα θαη πεξηβαιινληηθνί πόξνη πνπ δελ παξάγνπλ ήρνπο 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη αληηθείκελα ηα νπνία δελ εθπέκπνπλ ηα ίδηα ήρνπο, σζηφζν, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά θαζψο ηα ίδηα δηακνξθψλνπλ ηνπο ήρνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (Gaver, 1993). Γηα παξάδεηγκα, νη επηθάλεηεο πνπ είλαη 

θαιπκκέλεο κε ριφε ή ακκνράιηθν πξνζδηνξίδνληαη εχθνια απφ ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ ησλ 

βεκάησλ ή ησλ ρηππεκάησλ νιίζζεζεο ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ πάλσ ζε απηέο (Guth & 

Rieser, 1997). Ο Gaver (1993) δηεξεχλεζε ηνπο ήρνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο εμεξεχλεζεο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη πψο πξνζδηνξίδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ 

εμεξεπλεκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Πξφηεηλε φηη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο εμεξεχλεζεο 

ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα γηα ηελ αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ. Ο Gaver δηέθξηλε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ήρσλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ήρνη ζπξζίκαηνο (scraping 

sounds) νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πθήο κηαο επηθάλεηαο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο έλα παξάδεηγκα ήρνπ ζπξζίκαηνο απνηειεί ν 
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ήρνο ν νπνίνο παξάγεηαη απφ ην ζχξζηκν ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ θαηά κήθνο ηνπ εδάθνπο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ήρνη επίδξαζεο (impact sounds), νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζθιεξφηεηαο κηαο επηθάλεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο έλα παξάδεηγκα ήρνπ επίδξαζεο είλαη ν ήρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην 

ρηχπεκα ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ ζε κηα επηθάλεηα.  

 

4.4 Οη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ αθνπζηηθώλ ζεκάησλ 

Υξεζηκνπνηψληαο αθνπζηηθά ζήκαηα, ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα νξφζεκα θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνξίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ. Ζ αθνή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ηχπνπ ελφο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θηλείηαη έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο 

(Gardiner & Perkins, 2005). Δπηπιένλ, ν Gaver (1993) επηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη δελ 

αθνχλ κφλν κεκνλσκέλνπο ήρνπο, αιιά ερεηηθά ζπκβάληα (sound events). Σν ερεηηθφ 

ζπκβάλ είλαη έλα θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθνήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ερεηηθή πεγή 

(Rodaway, 1994). Οη ήρνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αξθεηέο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ πνιιψλ ζηνηρείσλ θαη δηαζηάζεσλ ησλ ζπκβάλησλ (Gaver, 1993).  

ε εζσηεξηθά πεξηβάιινληα, ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αθνή ηνπ 

γηα λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο ελφο δσκαηίνπ ή γηα λα εληνπίζεη ηε ζέζε ελφο δηαδξφκνπ 

(Guth, Rieser, & Ashmead, 2010). Οη αιιαγέο ζηνλ ήρν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλα άηνκν 

κε πξφβιεκα φξαζεο λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηχπν ελφο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα δσκάηην κπνξνχλ λα αιιάμνπλ έλαλ 

ήρν κέζσ ηεο κεηάδνζεο, ηεο αληαλάθιαζεο, ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο δηάζιαζήο ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο (Lawson & Wiener, 2010).   
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4.5 Ζρνεληνπηζκόο  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ερνεληνπηζκνχ (echolocation) γηα ηελ απφθηεζε ρσξηθψλ γλψζεσλ 

έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζε άιια είδε, φπσο ηα δειθίληα θαη νη λπρηεξίδεο (π.ρ. Griffin, 1958∙ 

Harley, Putman, & Roitblat, 2003∙ Thomas, Moss, & Vater, 2004). Ο ερνεληνπηζκφο ζπρλά 

παξνπζηάδεηαη ζηε ιατθή θνπιηνχξα σο θάηη ην ηδηαίηεξα ζπάλην θαη ππεξθπζηθφ. Οη 

Stoffregen & Pittenger (1995) επηζεκαίλνπλ φηη ν ερνεληνπηζκφο φρη κφλν δελ ζπλδέεηαη κε 

θάπνηα ππεξθπζηθή δχλακε, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ πνιινχο αλζξψπνπο, 

έζησ θαη ππνζπλείδεηα. Ο ερνεληνπηζκφο απνηειεί κηα αλζξψπηλε ηθαλφηεηα ε νπνία κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο – δξάζεο 

(Stoffregen & Pittenger, 1995).  

Σα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ αληαλαθιψκελνπο ήρνπο γηα λα 

πινεγεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα εληνπίδνπλ εκπφδηα, πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

κνλνπάηη ηεο θίλεζήο ηνπο, θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε αλνηγκάησλ ζηελ νηθνδνκηθή 

γξακκή ή ζε ηνίρνπο πνπ βξίζθνληαη ζην πιάη ηνπο (Ashmead & Wall, 1999). Απηέο νη 

ηθαλφηεηεο νξίδνληαη σο αληίιεςε εκπνδίνπ (obstacle perception) ή αλίρλεπζε ηεο ερνύο 

(echo detection) αληίζηνηρα, ελψ θαη νη δχν καδί είλαη γλσζηέο σο ερνεληνπηζκόο 

(echolocation) (Carlson-Smith & Wiener, 1996). Χο ερνεληνπηζκφο, επνκέλσο, νξίδεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ερνχο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ (Rosenblum, 

Gordon, & Jarquin, 2000).  

Οη Worchel θαη Mauney (1950) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ αληίιεςεο εκπνδίσλ κέζσ ηεο αθνήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επέιεμαλ 

επηά άηνκα πνπ δελ είραλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο αλίρλεπζεο εκπνδίσλ, φπσο είρε θαλεί ζε κηα 

πξνεγνχκελε κειέηε πνπ έιαβε ρψξα ζηε ρνιή Σπθιψλ ηεο Πνιηηείαο ηνπ Σέμαο. Οη 

δεμηφηεηεο αληίιεςεο εκπνδίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηηο 30 

πξψηεο απφπεηξεο αλίρλεπζεο εκπνδίσλ κέζσ ηεο αθνήο. Σν απνηέιεζκα απηφ νδήγεζε ηνπο 
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Worchel θαη Mauney ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ήρσλ.  

 Οη Myers θαη Jones (1958) εμέηαζαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ερνεληνπηζκνχ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ εκπνδίσλ απφ άηνκα κε ηχθισζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπνζέηεζαλ αληηθείκελα 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θαη δήηεζαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ηα εληνπίζνπλ. ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ παξήγαγαλ θάπνηνλ ήρν δελ είραλ θαιή επίδνζε 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ-εκπνδίσλ. ηαλ, φκσο, παξήγαγαλ θάπνηνλ ήρν 

κπνξνχζαλ κε ζρεηηθή επηηπρία λα εληνπίζνπλ ηα αληηθείκελα-εκπφδηα. Οη Myers θαη Jones 

βξήθαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ έλα αληηθείκελν 

πιάηνπο 60 εθαηνζηψλ απφ απφζηαζε 180 εθαηνζηψλ ρσξίο λα θηλνχληαη. Κάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο κάιηζηα εληφπηζαλ έλα αληηθείκελν πέληε εθαηνζηψλ απφ απφζηαζε 180 

εθαηνζηψλ.  

 Ο Rice (1967) δηεξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ 

αλίρλεπζή ηνπο κέζσ ηεο αθνήο θαη ζεκείσζε κηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ νξζνγσλίσλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αληρλεχζεθαλ, ε νπνία ήηαλ ζε ζπκθσλία κε ηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο 

πιάηνπο-κήθνπο ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα αληηθείκελν 5 επί 20 εθαηνζηψλ 

αληρλεχζεθε ιηγφηεξεο θνξέο κε επηηπρία ζε ζρέζε κε έλα αληηθείκελν 10 επί 10 εθαηνζηψλ. 

Αθφκα, έλα αληηθείκελν 2.5 επί 40.6 εθαηνζηψλ αληρλεχζεθε ιηγφηεξεο θνξέο κε επηηπρία ζε 

ζρέζε κε έλα αληηθείκελν 5 επί 20 εθαηνζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Rice δελ 

θαλέξσζαλ θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηηπρία ηεο αλίρλεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ήηαλ θάζεηεο ή νξηδφληηεο. Δπίζεο, ν Rice βξήθε 

πσο ηα θνίια αληηθείκελα αληαλαθινχζαλ πεξηζζφηεξν ήρν θαη επνκέλσο ήηαλ επθνιφηεξν 

λα αληρλεπζνχλ, ελψ ηα θπξηά αληηθείκελα αληαλαθινχζαλ ιηγφηεξν ήρν θάηη πνπ 

θαζηζηνχζε ηνλ εληνπηζκφ ηνπο πην δχζθνιν. 
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Οη Strelow θαη Brabyn (1982) δηεξεχλεζαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν άηνκα κε ηχθισζε 

θαη άηνκα κε δεκέλα κάηηα (blindfolded) κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηβαιινληηθνχο 

ήρνπο γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ έλα κνλνπάηη θίλεζεο κεηαμχ εκπνδίσλ. Οη 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, νη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο 

έδεημαλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε αθνπζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εχξεζε κνλνπαηηψλ 

θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο πνπ ηνπο είραλ θιείζεη ηα κάηηα. Δπίζεο, 

νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ε αθνπζηηθή θαζνδήγεζε εμαζζελεί ζεκαληηθά φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξνί ζηφρνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνλνπαηηνχ θίλεζεο. Οη δηαθνξέο 

ζηελ επίδνζε κεηαμχ ησλ ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ηνπο είραλ δέζεη  ηα κάηηα (blindfolded) ζεσξήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο σο ζπλέπεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αλέπηπμαλ 

δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγγχηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ ελψ απηή ε 

ζηξαηεγηθή ήηαλ άγλσζηε ζηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο. Καζψο κεησλφηαλ ην κέγεζνο 

ησλ ζηφρσλ, κεησλφηαλ θαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ερνεληνπηζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ εκπνδίσλ (Strelow & Brabyn, 1982).  

Οη Schenkman θαη Jansson (1986) κειέηεζαλ ηε ρξήζε ησλ ήρσλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ην ιεπθφ κπαζηνχλη σο πεγή ερνεληνπηζκνχ. Σν θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλάο ηνπο 

ήηαλ εάλ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα εληνπίζνπλ 

αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηνλ ήρν ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ. Οη Schenkman θαη 

Jansson ήζειαλ επίζεο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην κέγεζνο ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζηελ αλίρλεπζε θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Σξία άηνκα, δνθηκάδνληαο δέθα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ιεπθψλ κπαζηνπληψλ, πξνζπάζεζαλ λα αληρλεχζνπλ ηελ παξνπζία αληηθεηκέλσλ ηα 

νπνία θξέκνληαλ απφ ηελ νξνθή. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ. Οη εξεπλεηέο αλέθεξαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ αλίρλεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ήηαλ κεγαιχηεξα ζε 
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κέγεζνο. Παξφιν πνπ ε αλίρλεπζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ κφλν κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ήρνπ ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ ήηαλ εθηθηφο, θάλεθε πσο ήηαλ κηα 

ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ε κηα άιιε έξεπλα νη Ashmead, Hill θαη Taylor (1989) δήηεζαλ απφ παηδηά ειηθίαο 

5-12 εηψλ, πνπ ήηαλ ηπθιά εθ γελεηήο, λα πεξπαηήζνπλ κηα δηαδξνκή 8.2 κέηξσλ θαηά 

κήθνο ελφο πεδνδξνκίνπ ην νπνίν κεξηθέο θνξέο ήηαλ θαζαξφ θαη άιιεο θνξέο είρε 

«νδνθξάγκαηα» (είραλ ηνπνζεηεζεί θνπηηά σο εκπφδηα). Σα παηδηά πεξπάηεζαλ ρσξίο 

κπαζηνχληα. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ησλ θνπηηψλ δηέθεξαλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 

Δπίζεο, ειαρηζηνπνηήζεθε ε ρξήζε άιισλ ζεκάησλ φπσο νη ζθηέο, ν αέξαο, ε επηθάλεηα 

βάδηζεο θαη ην θσο. Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ αληαλαθιψκελνπο ζηα θνπηηά ήρνπο γηα λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε θνπηηνχ – εαπηνχ θαη λα θηλεζνχλ γχξσ απφ  ηα εκπφδηα. Σν γεγνλφο 

φηη έμη απφ ηα 10 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ είραλ δερζεί εθπαίδεπζε ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ππνδεηθλχεη φηη απηφο ν ηξφπνο αληηιεπηηθφ-

θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ αλαπηχζζεηαη αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε.  

ε κηα πξφζθαηε έξεπλα, νη Teng θαη Whitney (2011) ζέιεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ κε απηέο ελφο ηπθινχ αηφκνπ 

έκπεηξνπ ζηε ρξήζε ηνπ ερνεληνπηζκνχ. Ζ έξεπλα ησλ Teng θαη Whitney πεξηειάκβαλε δχν 

πεηξάκαηα. Σν πξψην πείξακα απνζθνπνχζε ζηε κέηξεζε ησλ δεμηνηήησλ ερνεληνπηζκνχ 

ησλ βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε κέηξεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο έπεηηα απφ εμάζθεζε. 

Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ κηα δνθηκαζία δηάθξηζεο κεγέζνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ πεηξάκαηνο έδεημαλ πσο νη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο θαηάθεξαλ 

λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηάθξηζεο κεγέζνπο κέζσ ηνπ ερνεληνπηζκνχ αξθεηά γξήγνξα θαη 

κε πςειά επίπεδα επηηπρίαο. ην δεχηεξν πείξακα, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ κηα 

δνθηκαζία γηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ «νμχηεηα ηνπ ερνεληνπηζκνχ» (echolocation acuity) ησλ 

βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ νμχηεηα ελφο ηπθινχ αηφκνπ κε πνιχ αλεπηπγκέλεο 
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δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ πεηξάκαηνο θαλέξσζαλ πσο 

αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέπηπμαλ γξήγνξα δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ παξφκνηεο 

κε απηέο ηνπ ηπθινχ ζπκκεηέρνληα. Σα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ κεγάιε αμία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ θαζψο εληζρχνπλ ην επηρείξεκα φηη άηνκα πνπ 

έρνπλ πξφζθαηα απνιέζεη ηελ φξαζή ηνπο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία 

θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δεμηφηεηεο ερνεληνπηζκνχ. 

 

4.6 Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο εληνπηζκνύ θαη αλαγλώξηζεο ήρσλ 

Οη Blumsack θαη Ross (2007) δηεξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο αμηνινγνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

εληνπίδνπλ ήρνπο. Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ δέθα ζηνηρεία απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Noble, 

Ter-Horst, Byrne (1995) θαη ην πξνζάξκνζαλ ζηηο αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο. Οη 

πξνζαξκνγέο αθνξνχζαλ ηελ απαινηθή ησλ αλαθνξψλ ζηελ φξαζε. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 31 άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο θαη 10 άηνκα ρσξίο πξφβιεκα φξαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε ζεσξνχζαλ φηη είραλ πςειά 

επίπεδα ρσξηθήο αθνήο (spatial hearing). Οη Blumsack θαη Ross (2007) απνδίδνπλ απηφ ην 

απνηέιεζκα ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα θαη 

αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα αθνπζηηθά ζήκαηα, θαζψο βαζίδνληαη ζε απηά γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα θηλεζνχλ. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο. Καηαξράο, ν αξηζκφο ησλ βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

ηδηαίηεξα κηθξφο (λ = 10) θαη δελ επηηξέπεη ηελ ζπλαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε 

ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, θαζψο θαη ην είδνο, ν βαζκφο θαη ε 

ειηθία απψιεηαο ηεο φξαζεο ζηελ απηνμηνιφγεζε ηεο ρσξηθήο αθνήο.  
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 Ζ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο θπζηθψλ ερεηηθψλ ζεκάησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ εκπνδίσλ θαη 

γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, 

επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά πεξηβάιινληα θαη κφιηο αλαπηπρζεί είλαη πάληα 

άκεζα δηαζέζηκε (Carlson-Smith & Wiener, 1996). Χζηφζν, κεξηθέο θνξέο ε αθνή παξέρεη 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη θάπνην άιιν εξέζηζκα γηα λα 

πηζηνπνηήζεη ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο ή ππάξρνπλ πνιινί αιιειεπηθαιππηφκελνη ήρνη 

(Foulke, 1982). Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο, ε θάιπςε απφ βιάζηεζε θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

αέξα, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνπο ήρνπο θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο (Pocock, 1989). Γηα παξάδεηγκα, κηα δαζψδεο πεξηνρή κπνξεί λα γίλεη 

ιαλζαζκέλα θαηαλνεηή σο κηα πεξηνρή κε θηήξηα (Gardiner & Perkins, 2005). Δπίζεο, ν 

δπλαηφο άλεκνο κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εξκελεία ηεο θαηεχζπλζεο ησλ 

αθνπζηηθψλ ζεκάησλ (Hill, 1985). 

 

4.7 Ζρεηηθέο ζθηέο 

Σα ερεηηθά θχκαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ, ιφγσ ηεο αληαλάθιαζεο, ηεο 

αληήρεζεο ή ηεο παξεκπφδηζεο απφ δηάθνξα εκπφδηα ηα νπνία πξνθαινχλ ερεηηθέο ζθηέο 

(sound shadows) (Gordon & Rosenblum, 2004). Χο ερεηηθή ζθηά ή ζθηά ήρνπ νξίδεηαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ήρν θαη ζην άηνκν πνπ θηλείηαη (Pogrund θαη 

ζπλεξγάηεο, 1995). Οη ερεηηθέο ζθηέο δεκηνπξγνχληαη ζπρλά φηαλ ν ήρνο ησλ δηεξρνκέλσλ 

απηνθηλήησλ αληαλαθιά ή απνξξνθάηαη απφ αληηθείκελα, φπσο είλαη νη ηειεθσληθνί ζάιακνη 

θαη νη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ (Wiener & Lawson, 1997) θαη επηδξνχλ ζηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ νδνηπφξσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία (Gardiner & Perkins, 

2005). Ζ εμαζζέληζε ησλ ήρσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία ελφο αληηθεηκέλνπ κεηαμχ 

ηνπ πεδνχ θαη κηαο ερεηηθήο πεγήο θάλεη ζπρλά εχθνιν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ.  
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4.8 Αθνπζηηθή δηάθξηζε, επηιεθηηθή πξνζνρή θαη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 

αθνπζηηθώλ ζεκάησλ 

Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ πσο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

έρνπλ αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο. Οη Voss, Lassonde, Gougoux, Fortin, 

Guillemot θαη Lepore (2004) έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε, φρη κφλν ραξηνγξαθνχλ ζσζηά 

κέζσ ηεο αθνήο ην ρψξν ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηα άκεζα πεξίρσξά ηνπο, αιιά 

επηδεηθλχνπλ επηδφζεηο άλσ ηεο ηππηθήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε 

ιεπηψλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ. Οη Voss θαη ζπλεξγάηεο έδεημαλ, επίζεο, γηα πξψηε θνξά φηη 

αθφκε θαη άηνκα πνπ ηπθιψζεθαλ πξφζθαηα αλαπηχζζνπλ ρσξηθέο ηθαλφηεηεο άλσ ηνπ 

ηππηθνχ επηπέδνπ. 

Δάλ ππάξρνπλ πνιιέο ερεηηθέο πεγέο ζε έλα πεξηβάιινλ, αξθεηά ερεηηθά θχκαηα ζα 

θηάζνπλ ζηνλ παξαηεξεηή ηελ ίδηα ζηηγκή (Gibson, 1966).  Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αθνχλ 

επηθαιππηφκελνπο ήρνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ήρνπο πνπ αθνχγνληαη ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή (Handel, 1989). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηα 

άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξαίλνπλ αθαηξεηηθά 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη (Gardiner & Perkins, 2005). 

Ζ επηιεθηηθή αθνπζηηθή πξνζνρή (selective auditory attention), αθνξά ηελ επηιεθηηθή 

πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθά ζήκαηα ή ζε επηιεγκέλα θάζκαηα ή πξνζσξηλά 

ηκήκαηα ζχλζεησλ ήρσλ (Hirsh & Watson, 1989). Ζ εθκάζεζε ηεο άκεζεο πξνζνρήο ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ήρνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ παξαηεξεηή ψζηε 

λα ζεσξεί πσο κηα θαζκαηηθή-πξνζσξηλή πεξηνρή ηνπ ήρνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηή ή 

ππεξέρεη ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ. ηαλ ν παξαηεξεηήο εθπαηδεχεηαη γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθά ζήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζκαηηθέο-

πξνζσξηλέο πεξηνρέο ζχλζεησλ ήρσλ, ε επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθνπζηηθνχ 

ζήκαηνο είλαη βειηησκέλε (Darwin & Carlyon, 1995). 
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Οη Easton θαη Bentzen (1999) αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο αθνήο ζηελ απφθηεζε 

ρσξηθψλ γλψζεσλ ζέιεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα βειηίσζεο ηεο ρσξηθήο 

ελεκέξσζεο έπεηηα απφ εθηεηακέλε εθπαίδεπζε ζε έλα πινχζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε 

κειέηε ηνπο ζπκκεηείραλ 12 ελήιηθα άηνκα πνπ ήηαλ ηπθιά εθ γελεηήο. Μεηά ηελ 

εθπαίδεπζε ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ε αληίιεςε ηεο απφζηαζεο ήηαλ θαιχηεξε απφ απηήλ 

κηαο νκάδαο ελειίθσλ κε φξαζε, ελψ ε αληίιεςε ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ ηζνδχλακε (Easton & 

Bentzen, 1999). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαζψο 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ηεο αθνήο γηα ηε 

ζπιινγή ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο.  

 

4.9 Αθνπζηηθά βνεζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο 

4.9.1 Λεθηηθέο πεξηγξαθέο 

Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο (verbal descriptions) είλαη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο 

(κπνξνχλ λα είλαη θαη γξαπηέο) γηα έλα πεξηβάιινλ ή κηα δηαδξνκή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη είηε σο πεξηγξαθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ελφο αηφκνπ κε πξφβιεκα φξαζεο κε έλα πεξηβάιινλ, είηε σο 

κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο (James, 1982). Μπνξεί λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

νξφζεκα, δηαζηαπξψζεηο, νηθνδνκηθέο γξακκέο θαη δξφκνπο (Gaunet & Briffault, 2005). 

Μπνξεί, επίζεο, λα πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

θηλεηηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ή θαη λα αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία (Bentzen, 1997).  

Σηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα ηηο παξέρεη νπνηνζδήπνηε (π.ρ. έλαο θίινο, έλαο 

πεξαζηηθφο) ζηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Καζψο, φκσο, νη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο έρνπλ 

κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επίζεκα σο βνήζεκα ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Ζ πνζφηεηα ησλ 
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πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κέζσ ησλ ιεθηηθψλ 

πεξηγξαθψλ είλαη πνιχ κεγάιε, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη θάπνηνο απφ έλα ράξηε αθήο ή έλα απηηθφ κνληέιν. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε 

γλψζε ηεο κπξάηγ (Παπαδφπνπινο, 2003), ελψ ε πξνεηνηκαζία ηνπο είλαη ιηγφηεξν 

ρξνλνβφξα θαη έρεη κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ελφο ράξηε αθήο ή ελφο 

απηηθνχ κνληέινπ (Gaunet & Briffault, 2005∙ James, 1982).  

Οη Giudice, Bakdash θαη Legge (2007) δηεξεχλεζαλ ηε ζπκβνιή ιεθηηθψλ 

πεξηγξαθψλ ζηελ εθκάζεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ελεκεξψλνληαλ αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηνπ νδνηπφξνπ ζην 

πεξηβάιινλ, παξέρνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρεηηθή ηνπ ζέζε αλά πάζα 

ζηηγκή. Γεθαπέληε άηνκα κε δεκέλα ηα κάηηα ζπκκεηείραλ ζην πξψην πείξακα ηεο κειέηεο, 

ην νπνίν αθνξνχζε ηηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεξεχλεζεο ελφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ νδεγεί 

ζηελ αθξηβή εθκάζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 85% επηηπρία ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζηφρσλ.  

ε αξθεηέο κειέηεο ε ζπκβνιή ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ έρεη κειεηεζεί ζε ζχγθξηζε 

κε άιιεο πεγέο ρσξηθήο γλψζεο. Οη Espinosa θαη Ochaíta (1998) ζχγθξηλαλ ηε ζπκβνιή 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ρσξηθήο γλψζεο (άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, 

ράξηεο αθήο θαη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο). ηελ έξεπλά ηνπο ζπκκεηείραλ 30 ελήιηθεο κε 

πξφβιεκα φξαζεο ειηθίαο 22-40 εηψλ, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο ησλ δέθα 

αηφκσλ. Κάζε νκάδα έπξεπε λα κάζεη κηα πεξίπινθε δηαδξνκή ζην θέληξν ηεο Μαδξίηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ρσξηθήο γλψζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ φηη νη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο βνήζεζαλ ιηγφηεξν ζηελ 

εχξεζε ηεο δηαδξνκήο ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ηνπο ράξηεο αθήο.   
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 Οη Caddeo, Fornara, Nenci θαη Piroddi (2006) ζχγθξηλαλ ηε ζπκβνιή ελφο ράξηε 

αθήο θαη ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ ζηελ εθκάζεζε κηαο άγλσζηεο δηαδξνκήο. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 30 ελήιηθεο κε πξφβιεκα φξαζεο ειηθίαο 20-55 εηψλ, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 

δχν ηζνξξνπεκέλεο νκάδεο φζνλ αθνξά ην θχιν θαη ην βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο. Απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξψηε νκάδα δεηήζεθε λα κάζνπλ ηε δηαδξνκή κέζσ ηεο άκεζεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηεο παξάιιειεο ιεθηηθήο πεξηγξαθήο απηνχ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο, ελψ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε νκάδα δεηήζεθε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ράξηε αθήο παξάιιεια κε ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην 

πεξηβάιινλ. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε νκάδα είραλ θαιχηεξε 

επίδνζε ρξεζηκνπνηψληαο σο βνήζεκα ην ράξηε αθήο. πκπέξαλαλ ινηπφλ, φηη νη ράξηεο 

αθήο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο.  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα ησλ Caddeo θαη ζπλεξγαηψλ (2006) 

αιιά θαη ζηελ έξεπλα ησλ Espinoza θαη Ochaíta (1998) δε γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηηο 

κεζφδνπο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ. Δπνκέλσο, είλαη 

πηζαλφ ε κηθξή ζπκβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηγξαθψλ λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε 

αθαηάιιεισλ πεξηγξαθψλ. Δπηπιένλ, ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο είλαη πηζαλφ φηη νη ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ απνζπνχζαλ ηελ 

πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ θάπνηα ζεκαληηθά αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα 

πξέπεη λα ειέγμνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο ηεο δηαδξνκήο ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ζηελ αξρή, πξηλ μεθηλήζεη ε εχξεζε 

πνξείαο θη αθφκε ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ερνγξαθεκέλεο θαη φρη απεπζείαο απφ θάπνηνλ 

εξεπλεηή, ψζηε λα έρεη ην άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ην ρξφλν 
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θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα αθνχζεη κηα ιεθηηθή πεξηγξαθή γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηεί. 

 

4.9.2 Δηθνληθά αθνπζηηθά πεξηβάιινληα 

Οη Ocuchi, Iwaya, Suzuki θαη Munekata (2006) αλέπηπμαλ κηα λέα ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα εηθνληθή αθνπζηηθή νζφλε (virtual auditory display).  ε 

απηήλ ηελ εθαξκνγή ν ρξήζηεο πινεγείηαη αλάκεζα ζε ιαβχξηλζνπο εηθνληθψλ αθνπζηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ρεηξηζηήξην (joystick) παξφκνην κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα βηληενπαηρλίδηα.  Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ηξία απφ ηα ηέζζεξα άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επσθειήζεθαλ απφ ηελ εηθνληθή 

πινήγεζε θαη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηηο ρσξηθέο δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

(θαηαζθεπή ράξηε αθήο θαη θίλεζε ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ). Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη πνιχ κηθξφο (λ = 4) θαη επνκέλσο ηα απνηειέζκαηά 

ηεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε επηθχιαμε.  

 

4.9.3 Απηηθναθνπζηηθά βνεζήκαηα 

Ζ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

παξνπζίαζεο αθνπζηηθψλ θαη απηηθψλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Τπάξρνπλ ζπζθεπέο, φπσο νη 

επηθάλεηεο αθήο (touch-tablets), κέζσ ησλ νπνίσλ θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ, 

κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηαπηφρξνλα απηηθέο θαη αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο (Holmes & 

Jansson, 1997∙ Wells & Landau, 2003). Ζ επηθάλεηα αθήο είλαη κηα ζπζθεπή, ζε δηάζηαζε 

πεξίπνπ Α3, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλαο ράξηεο αθήο. Ο ρξήζηεο 

ιακβάλεη ηηο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ράξηε αθήο απηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα 

αθνχεη ηηο αληίζηνηρεο ερεηηθέο πιεξνθνξίεο (Arditi, Holmes, Reedijk, & Whitehouse, 

1999).  
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Οη Παπαδφπνπινο, Κνπηζνθιέλεο θαη Υαηδεγηαλλάθνγινπ (2010) ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, θαηαζθεχαζαλ πηινηηθά έλα απηηθναθνπζηηθφ βνήζεκα γηα ην 

θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Πέξα απφ ηνπο ράξηεο αθήο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ην βνήζεκα πεξηέρεη επίζεο έλα κεγάιν αξηζκφ ερεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ζεκεία, γξακκέο θαη επηθάλεηεο πάλσ ζηνπο 

ράξηεο αθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν απηηθναθνπζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 

θηλνχληαη ή ζθνπεχνπλ λα θηλεζνχλ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ ησλ ζεκείσλ 

ζην ρψξν θαη ζηε λνεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ δηαδξνκψλ. ε απηφ ην ζχζηεκα κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα ζηεξηρηεί κηα κεζνδνινγία εμνηθείσζεο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ. Ζ πξννπηηθή απηή είλαη 

ζεκαληηθή θαζψο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο αδπλαηνχλ ή δελ ηνικνχλ λα θηλεζνχλ ζε 

άγλσζηεο πεξηνρέο (Golledge, 1993).  

Πέξα απφ ηηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο, νη Papadopoulos, Koutsoklenis θαη 

Chatzigiannakoglou (2010) πξφηεηλαλ κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε 

θαη ζην ερνηνπίν κηαο πεξηνρήο φηαλ δηαβάδεη ην ράξηε αθήο. Ζ εθαξκνγή ηνπο 

πεξηειάκβαλε έλα ράξηε αθήο, ερνγξαθήζεηο ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ θαη ερνγξαθήζεηο 

ερνηνπίσλ. Ο ράξηεο αθήο αλαπαξηζηνχζε ηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο Ναπαξίλνπ, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ςεθηαθή εηθφλα ηνπ ράξηε αθήο 

εηζήρζε ζην Iveo Creator pro 2 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ νη ερνγξαθήζεηο (ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο θαη ερνηνπίν). Οη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη νη ερνγξαθήζεηο ηνπ ερνηνπίνπ 

ζπλδέζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία-ηνπνζεζίεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Lynch (1960) 

γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

παξαηεξεηψλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη νη δηαδξνκέο (paths), ηα φξηα (edges), νη πεξηνρέο 

(districts), νη θφκβνη (nodes) θαη ηα νξφζεκα (landmarks). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, φηαλ ν 
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ρξήζηεο ςειαθίδεη ηνλ ράξηε αθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχεη είηε ην ερνηνπίν εθείλεο 

ηεο πεξηνρήο είηε ηηο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, θαη ηα δχν είδε 

ερνγξαθήζεσλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο φζνλ 

αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ή ηε δηάξθεηα. Ζ πξνηεηλνκέλε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο κε άγλσζηεο πεξηνρέο 

κέζσ εθκάζεζεο λέσλ δηαδξνκψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά ρσξηθά 

ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο. ζνλ αθνξά ηηο νηθείεο πεξηνρέο, ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ ραξηψλ 

αθήο, ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ θαη ησλ ερνγξαθήζεσλ ηνπ ερνηνπίνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο λα ελεκεξψζνπλ ηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο θαη λα 

κάζνπλ λέεο δηαδξνκέο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.  

 

4.10 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε ζπκβνιή ηεο αθνήο ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε. Πξνζδηνξίζηεθε ε έλλνηα ηνπ ερνηνπίνπ θαη πεξηγξάθεθαλ βαζηθέο 

αθνπζηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηε 

ζπιινγή ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ν εληνπηζκφο ερεηηθήο 

πεγήο θαη ν ερνεληνπηζκφο. Αθφκε, παξνπζηάζηεθαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ησλ αθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε 

λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. ην επφκελν θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ν 

ξφινο ηεο φζθξεζεο ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

εξεζηζκάησλ. 
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5Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΟΦΡΖΖ ΚΑΗ ΝΟΖΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

5.1 Όζθξεζε θαη νζθξεηηθή αληίιεςε 

Ο Gibson (1966) αλαθέξεηαη ζε έλα αληηιεπηηθφ ζχζηεκα φζθξεζεο-γεχζεο (tasting 

and smelling as a perceptual system), ππνζηεξίδνληαο πσο νη δχν απηέο αηζζήζεηο είλαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηφζν ζπλδεδεκέλεο πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

Σφζν ε γεχζε φζν θαη ε φζθξεζε είλαη «ρεκηθέο αηζζήζεηο» θαζψο ε γεχζε ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε γιψζζα, ελψ ε φζθξεζε κε ηε κχηε. Ζ φζθξεζε θαη ε γεχζε έρνπλ 

μερσξηζηά φξγαλα ππνδνρήο, αιιά δξνπλ ζε ζπλεξγαζία γηα ηε δηάθξηζε γεχζεσλ θαη 

νζκψλ. Παξφιν πνπ νη δχν απηέο αηζζήζεηο ζπλδένληαη κε πνιινχο ηξφπνπο, ε ελφηεηα απηή 

ζα επηθεληξσζεί ζηελ φζθξεζε θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ απφθηεζε ρσξηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Gibson (1966) ην νζθξεηηθφ αληηιεπηηθφ ζχζηεκα έρεη δχν βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ζ πξψηε ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο πεγήο 

ηνπ νζθξεηηθνχ ζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ θαη ε δεχηεξε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ πεγή ηνπ νζθξεηηθνχ ζήκαηνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ φζθξεζε επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη 

αληίιεςεο κπξσδηψλ (Engen, 1982), ζε ζέκαηα πξνηίκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα αξψκαηα 

(Montcrieff, 1966) θαη ζε ηερλνινγηθά βνεζήκαηα αλίρλεπζεο θαη αλαγλψξηζεο κπξσδηψλ 

(Gardner & Bartlett, 1992). Λίγνη ζπγγξαθείο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ξφιν ηεο φζθξεζεο 

ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο. 
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5.2 Οζθξεηηθό ηνπίν 

 Ο Porteous (1985, 1990, 2006) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν νζθξεηηθό ηνπίν 

(smellscape), ν νπνίνο είλαη αλάινγνο ηνπ νπηηθνχ φξνπ ηνπίν (landscape). Ο φξνο 

νζθξεηηθφ ηνπίν δίλεη έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο φζθξεζεο γηα ηελ πξφζιεςε ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο ππνλνεί φηη νη κπξσδηέο είλαη ρσξηθά θαηαλεκεκέλεο θαη ζρεηίδνληαη 

κε κέξε (Porteous, 1985). χκθσλα κε ηνλ Porteous (2006) νη κπξσδηέο δελ είλαη ηπραίσο 

θαηαλεκεκέλεο ζην ρψξν: ε ζέζε ηνπο έρεη ζρέζε κε ηελ πεγή, αιιά θαη ηελ απφζηαζε θαη 

θαηεχζπλζε απφ απηή. Ο Porteous (1985) ζεσξεί φηη ηα νζθξεηηθά ζήκαηα, φπσο ηα νπηηθά, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ «εηθφλεο» γηα ην πεξηβάιινλ.  

Χζηφζν, νη Tuan (1974) θαη Cosgrove (1984) επηζεκαίλνπλ φηη ν φξνο νζθξεηηθφ 

ηνπίν δελ απνηππψλεη κε επηηπρία ηελ νζθξεηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο. Σν βαζηθφ θαη θνηλφ ζεκείν ηεο θξηηηθήο ηνπο είλαη φηη ηα νζθξεηηθά ζήκαηα 

δελ πξνζθέξνπλ ζθελέο ή εηθφλεο αιιά ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ, κε δηαβαζκίζεηο ζηελ 

έληαζή ηνπο θαη αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αέξα ή ηελ κεηαθίλεζε ηνπ παξαηεξεηή. πσο 

γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Rodaway (1994, ζει 64), «νη κπξσδηέο εηζβάινπλ γξήγνξα ή  

πεξλνύλ αξγά, εκθαλίδνληαη ή εμαθαλίδνληαη, παξά ιακβάλνπλ ρώξα ή είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε 

κηα ζύλζεζε». Σνλίδνληαο ην ζεκαληηθφ ηεο ξφιν ζηε ζπιινγή ρσξηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ν Rodaway (1994, ζει 64) επηζεκαίλεη πσο ε φζθξεζε 

«είλαη ζπλήζσο αιιειεπηδξαζηηθή, έλα είδνο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ… θαη βαζηθά 

απηό ζπκβαίλεη θαηά κήθνο ηνπ ρώξνπ, επνκέλσο έρεη κηα γεσγξαθηθή δηάζηαζε». Ο 

γεσγξαθηθφο ξφινο ηεο αίζζεζεο ηεο φζθξεζεο πεξηιακβάλεη ηε δηαθνξνπνίεζε κπξσδηψλ, 

ηε ζχλδεζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνεηδνπνηεηηθψλ 

κεραληζκψλ (Rodaway, 1994).   
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5.3 Δίδε όζθξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Rodaway (1994) ππάξρνπλ δχν είδε φζθξεζεο. Σν πξψην είδνο 

είλαη ε γεληθή όζθξεζε (generalized olfaction), έλα είδνο παζεηηθήο επαθήο κε νζθξεηηθά 

ζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ γεληθή φζθξεζε καο δίλεη κηα γεληθή αίζζεζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ, αιιά αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν δεχηεξν είδνο φζθξεζεο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε όζθξεζε (specialized 

olfaction), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εμεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δηεγείξεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα νζθξεηηθά ζήκαηα, εληάζεηο, ζπλδέζεηο θαη κλήκεο.  Ζ εμεηδηθεπκέλε 

φζθξεζε ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα νζθξεηηθά εξεζίζκαηα, παξά ζηελ 

ζχλζεζε ελφο γεληθνχ νζθξεηηθνχ ηνπίνπ. Ο δηαρσξηζκφο ηεο φζθξεζεο ζε απηά ηα δχν είδε 

ππνδειψλεη φηη ε ρσξηθή δνκή πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ηεο φζθξεζεο δελ είλαη ζπλερήο 

θαη νινθιεξσκέλε. Έηζη, αληί γηα ηελ αληίιεςε νζθξεηηθψλ ηνπίσλ αληηιακβαλφκαζηε 

νζθξεηηθά επεηζφδηα ή ζπκβάληα ηα νπνία παξάγνπλ κηα αζπλερή, ιηγφηεξν θαζνξηζκέλε 

γεσγξαθηθή εκπεηξία (Rodaway, 1994).  

 

5.4 Έξεπλεο κε ζπκκεηέρνληεο κε πξόβιεκα όξαζεο  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ φζθξεζε θαη ηελ 

πξφβιεκα φξαζεο εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο 

(enhanced sensitivity) ησλ αλέπαθσλ αηζζήζεσλ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Οη 

κειέηεο απηέο εμεηάδνπλ ηελ πηζαλή ππεξνρή ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο βιέπνληεο ζε νζθξεηηθέο δνθηκαζίεο (π.ρ. Murphy & Cain, 1986∙ Rosenbluth, 

Grossman, & Kaitz, 2000∙ Wakefield, Homewood, & Taylor, 2004).  

Οη Ferdenzi, Coureaud, Camos θαη Schaal (2010) δηεξεχλεζαλ ηελ επίγλσζε 

(awareness) θαη ηελ αληίδξαζε βιεπφλησλ παηδηψλ θαη παηδηψλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε 

δηάθνξα νζθξεηηθά ζήκαηα. Βξήθαλ φηη κφλν ηα επίπεδα επαηζζεζίαο ζε νζθξεηηθά ζήκαηα 
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ηνπ θνληηλνχ ρψξνπ δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ζην ειηθηαθφ εχξνο 8-11 εηψλ, ηα παηδηά κε πξφβιεκα φξαζεο 

δελ είραλ αλαπηχμεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζνρή ζε νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

κέξε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ γηα 

ηελ εχξεζε πνξείαο, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο παηδαγσγηθήο ηεο φζθξεζεο 

(smell-based pedagogy) γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ γηα ηελ εχξεζε πνξείαο.  

ε κηα άιιε έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνπο Cuevas, Plaza, Rombaux, Collignon, 

De Volder θαη Renier (2010) θάλεθε φηη ηα άηνκα πνπ είραλ απνθηήζεη θάπνην πξφβιεκα 

φξαζεο λσξίο ζηε δσή ηνπο είραλ θαιχηεξεο ηηκέο ζηελ αλίρλεπζε θαη δηάθξηζε νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο. Οη Cuevas θαη ζπλεξγάηεο πξφηεηλαλ 

φηη ε αλψηεξε επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ απψιεηα φξαζεο λσξίο ζηε δσή ηνπο 

κπνξεί λα απνδνζεί γεληθά ζε κηα πςειφηεξε επαηζζεζία θαη πξνζνρή πνπ ελδέρεηαη λα 

επηδεηθλχνπλ ζηα νζθξεηηθά ζήκαηα. 

Οη Beaulieu-Lefebvre, Schneider, Kupers θαη Ptito (2011) ζχγθξηλαλ ηελ νζθξεηηθή 

αληίιεςε θαη ηελ νζθξεηηθή επίγλσζε 11 αηφκσλ κε εθ γελεηήο ηχθισζε θαη 14 βιεπφλησλ 

αηφκσλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

κε ηχθισζε παξφιν πνπ δελ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε δηάθξηζε θαη ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ, είραλ έλα ζεκαληηθά ρακειφηεξν φξην αλίρλεπζεο (detection 

threshold) ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ, δειαδή κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ αλίρλεπζή ηνπο. 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ εχξεκα απηήο ηεο κειέηεο, ήηαλ ε ζεκαληηθά θαιχηεξε επίδνζε ησλ 

ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νζθξεηηθή επίγλσζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ 

αηφκσλ ζρεηηθά κε ηα νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ αληηιακβάλνληαη (Smeets, Schifferstein, 

Boelema, & Lensvelt-Mulders, 2008∙ Sommerville & Broom, 1998). Σν εχξεκα απηφ 
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επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε ησλ εξεπλεηψλ φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε νζθξεηηθά ζήκαηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο.  

Οη Gardiner θαη Perkins (2005) βξήθαλ φηη κφλν ιίγνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλά ηνπο παξαηήξεζαλ ηελ χπαξμε νζθξεηηθψλ ζεκάησλ. πσο ζεκεηψλνπλ νη 

εξεπλεηέο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηνπο δελ θάλεθε λα επηδηψθνπλ ηελ αλίρλεπζε 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ ελεξγεηηθά. Γε θάλεθε, δειαδή, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

φζθξεζή ηνπο γηα λα ζπιιέμνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηνπο Gardiner θαη 

Perkins ηα νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο άιισλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ (π.ρ. απηηθψλ).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ Pow (2000), αλέθεξαλ φηη ζπγθεθξηκέλα 

νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε θάπνηεο γεηηνληέο (neighborhood smells) ηνπο 

βνεζνχζαλ ζηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ ζέζεσλ, θπξίσο θαηαζηεκάησλ. Δπίζεο, αλέθεξαλ κηα 

αίζζεζε αζθάιεηαο ε νπνία πξνέθππηε απφ ηελ αληίιεςε νηθείσλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ 

είραλ ζπλδεζεί ζηε κλήκε κε ζπγθεθξηκέλα κέξε. Χζηφζν, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ  

Gardiner θαη Perkins (2005), νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ Pow (2000) δήισζαλ πσο 

δελ επεδίσθαλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε νζθξεηηθψλ ζεκάησλ ψζηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ραξηνγξαθήζνπλ λνεηηθά ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλνχληαλ. 

 

5.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε ζπκβνιή ηεο φζθξεζεο ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε. Έπεηηα απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο φζθξεζεο, 

εμεηάζηεθε ν φξνο νζθξεηηθφ ηνπίν θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα δχν βαζηθά είδε ηεο φζθξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα πεξηνξηζκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπκβνιή ηεο φζθξεζεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο. Με απηφ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη θαη ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, 
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ην νπνίν αθηεξψζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

δηαηξηβήο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ηξία ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Σν πξψην 

θεθάιαην ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο δνκήο ηεο 

έξεπλαο.  
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ΜΔΡΟ Β' 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ  
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6Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

Απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αθήο, 

ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο. πσο πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ζπιιέγνπλ κέζσ ησλ 

ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεψλ ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηε ρσξηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή ηνπο γλψζε. Παξφια απηά, κηα ζεηξά εξσηεκάησλ παξακέλνπλ αλαπάληεηα: 

1. Πνηα είλαη ηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο θαηά ηελ εχξεζε πνξείαο;  

2. Πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά;  

3. Πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκα; 

4. Πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε εμσηεξηθνχο θαη 

πνηα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο; 

5. Τπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε φξαζεο, 

ην θχιν, ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα γηα απηφλνκε θίλεζε; 

6. Με πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα γηα 

ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο; 

7. Πνηνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ αηφκσλ κε 

ηχθισζε έπεηηα απφ ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε κηα άγλσζηε 

δηαδξνκή;  
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8. Πνηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ζπληεινχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ έπεηηα απφ ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε κηα άγλσζηε 

δηαδξνκή; 

9. Μέζσ πνησλ αηζζήζεσλ γίλνληαη αληηιεπηνί νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη πνπ ππάξρνπλ 

ζε κηα άγλσζηε πεξηνρή;  

10. Πνηεο είλαη νη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηε 

κλήκε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο;  

11. Πνηνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθψζεη ηα άηνκα κε ηχθισζε γηα κηα νηθεία αζηηθή πεξηνρή;  

12. Μέζσ πνησλ αηζζήζεσλ γίλνληαη αληηιεπηνί απηνί νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη φηαλ έλα 

άηνκν κε ηχθισζε επηζθέπηεηαη έλα κέξνο γηα πξψηε θνξά;  

 

6.2 Γνκή εξεπλεηηθνύ κέξνπο 

 Δμαηηίαο ηνπ πιήζνπο θαη ηεο θχζεο ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξν λα ρσξηζηεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζε ηξία επηκέξνπο 

εξεπλεηηθά ζηάδηα. Σν πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ έμη πξψησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα 7, 8, 9 

θαη 10, ελψ ζην ηξίν εξεπλεηηθφ ζηάδην εμεηάδνληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 11 θαη 12. 

ε θάζε εξεπλεηηθφ ζηάδην ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 2.  
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ρήκα 2.  

Τα ηξία εξεπλεηηθά ζηάδηα πνπ απνηεινύλ ην εξεπλεηηθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζην θαζέλα.  

 

 ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο δηαηξηβήο ην 

νπνίν έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ είλαη πην 

ζεκαληηθά γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. 

1ν Δξεπλεηηθφ ζηάδην

• Οκάδα εζηίαζεο

• Δξσηεκαηνιφγην

• πλεληεχμεηο

2ν Δξεπλεηηθφ ζηάδην

• Υσξηθή δνθηκαζία ζε 
άγλσζηε πεξηνρή κε 
ηε ρξήζε απηηθνχ 
κεληέινπ

3ν Δξεπλεηηθφ ζηάδην

• Υσξηθή δνθηκαζία γηα 
νηθεία πεξηνρή κε ηε 
ρξήζε ράξηε αθήο
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7Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΠΡΧΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

 

7.1 θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ λα εμεηάζεη πνηα απηηθά, 

αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη πνηα ζεσξνχληαη σο ηα 

πην ρξήζηκα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο.  Αλαιπηηθά, νη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ νη εμήο:  

1. Ζ θαηαγξαθή ησλ απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηελ εχξεζε πνξείαο ζε 

εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ.   

2. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γηα ηελ εχξεζε πνξείαο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ.  

3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζεσξνχληαη σο ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ εχξεζε πνξείαο.   

4. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε πνξείαο αλάινγα κε ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο.  

5. Ζ δηεξεχλεζε αηνκηθψλ δηαθνξψλ κε βάζε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε φξαζεο, ηελ 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα 

απηφλνκε θίλεζε. 
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6. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ.  

 

7.2 πκκεηέρνληεο 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ ζηάδην είλαη θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο 

θαη κέιε ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ. Σα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επηιέρηεθαλ απφ ιίζηεο ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 1) 

λα έρνπλ πξφβιεκα φξαζεο (ηχθισζε ή κεησκέλε φξαζε), 2) λα είλαη ελήιηθεο, 3) λα κελ 

ππάξρεη θάπνηα πξφζζεηε αλαπεξία ή δηαηαξαρή πέξαλ ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο, 4) λα κελ 

ππάξρεη θάπνηα αζζέλεηα, ε νπνία λα επεξεάδεη ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, θαη 5) λα κελ 

θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε. Σξηάληα δχν 

απφ ηα άηνκα ηα νπνία πιεξνχζαλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δπεηδή ζπκκεηείραλ δηαθνξεηηθά άηνκα ζε θάζε κέξνο απηνχ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ μερσξηζηά. 

 

7.3 Μεζνδνινγία 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε: 1) νκάδα εζηίαζεο 

(focus group), 2) εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ, θαη 3) δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.  

 

7.3.1 Οκάδα εζηίαζεο 

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο κε φια ηα πηζαλά απηηθά, αθνπζηηθά 

θαη νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ δηεμήρζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε κε ελλέα άηνκα κε 
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πξφβιεκα φξαζεο. Ζ νκάδα εζηίαζεο επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο, επεηδή παξέρεη 

δεδνκέλα ηα νπνία δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα πξνθχςνπλ ρσξίο ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ε 

νπνία πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο (Lindlof & Taylor, 2002). 

Σα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εζηίαζεο επηιέρζεθαλ 

ηπραία απφ ηε ιίζηα ησλ 32 αηφκσλ πνπ είραλ ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 

ηελ νκάδα εζηίαζεο ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο άλδξεο θαη πέληε γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 38 

εηψλ (M = 27.55, SD = 6.146). Σξεηο ζπκκεηέρνληεο είραλ ηχθισζε θαη έμη κεησκέλε φξαζε. 

Έλαο ζπκκεηέρνληαο ήηαλ εθ γελεηήο ηπθιφο, ελψ νη ππφινηπνη νθηψ ζπκκεηέρνληεο είραλ 

επίθηεην πξφβιεκα φξαζεο. Σν δείγκα ήηαλ εηεξνγελέο φζνλ αθνξά ηελ αηηία απψιεηαο ηεο 

φξαζεο (Πίλαθαο 2). ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 

θηλεηηθφηεηα, πέληε ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε, ελψ ηέζζεξηο 

ζπκκεηέρνληεο πσο δελ είραλ ιάβεη θακία εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο. Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη θηλνχληαη αλεμάξηεηα θαη πέληε 

ζπκκεηέρνληεο φηη θηλνχληαη κε ηε βνήζεηα νδεγνχ.  

 

Πίλαθαο 2 

Αηηίεο απώιεηαο ηεο όξαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Αηηία απώιεηαο ηεο όξαζεο πρλόηεηα 

Γιαχθσκα 2 

Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο  1 

Μειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 2 

χλδξνκν Stargardt 4 

  χλνιν 9 

 

 Αξρηθά, δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο παξαδείγκαηα απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ρξήζηκα γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα (π.ρ. νη αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο, ε βνή ηνπ 
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δξφκνπ, ε κπξσδηά απφ ηα θαξκαθεία, νη αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία). Χο πεγέο γηα ηελ 

αλεχξεζε παξαδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο εγρεηξίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο:  

 Fazzi, D. L. & Petersmeyer, B. A. (2001). Imagining the possibilities: Creative 

approaches to orientation and mobility instruction for persons who are visually 

impaired. New York: AFB Press 

 Hill, E. W. & Ponder, P. (1976). Orientation and mobility techniques: A guide for the 

practitioner. New York: AFB Press.  

 Jacobson, W. H. (1993). The art and science of teaching orientation and mobility to 

persons with visual impairments. New York: AFB Press. 

 LaGrow, S. & Weesies, M. (1994). Orientation and mobility: Techniques for 

independence. Palmerson North, New Zealand: The Dunmore Press. 

 Pogrund, R. L. θαη ζπλεξγάηεο (1995). Teaching age-appropriate purposeful skills: 

An orientation & mobility curriculum for students with visual impairments (2
nd

 ed.). 

Austin: Texas School for the Blind and Visually Impaired. 

Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλεχξεζε παξαδεηγκάησλ θαηά ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαζψο δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα έλα αληίζηνηρν εγρεηξίδην 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο ζηα Διιεληθά.  

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ην 

είδνο ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  φηαλ ζέινπλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

θαη λα θηλεζνχλ ζε έλα αζηηθφ εμσηεξηθφ ρψξν. Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ νκάδα εζηίαζεο ερνγξαθήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην VN700 Olympus Digital Voice 

Recorder. Σέινο, απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε αξρείν Word ην πιήξεο θείκελν 

ηεο ζπδήηεζεο. 
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7.3.2 Δξσηεκαηνιόγην 

Ζ ιίζηα κε ηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ 

ηελ νκάδα εζηίαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε δχν εξσηήζεηο γηα θάζε απηηθφ, αθνπζηηθφ θαη νζθξεηηθφ 

ζήκα: 1) «Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ζπγθεθξηκέλν αηζζεηεξηαθφ ζήκα γηα λα βξείηε 

ηελ πνξεία ζαο;», θαη 2) «Πφζν ρξήζηκν ζεσξείηε φηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν αηζζεηεξηαθφ 

ζήκα γηα λα βξείηε ηελ πνξεία ζαο;». Μηα θιίκαθα Likert ηεζζάξσλ βαζκίδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηηο δχν εξσηήζεηο. Οη ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο θαη γηα ηηο δχν 

εξσηήζεηο ήηαλ 1 = «θαζφινπ», 2 = «ιίγν», 3 = «κέηξηα», θαη 4 = «πνιχ». 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε επίζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ 32 ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ειηθία, θχιν, ειηθία απψιεηαο ηεο φξαζεο, 

θαηάζηαζε φξαζεο, αηηία απψιεηαο φξαζεο, εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη αλεμάξηεηε θίλεζε). Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ 

ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ έξεπλα απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθίαο 18 έσο 56 εηψλ (M = 31.22, SD = 9.192). Σν δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ 18 άλδξεο (56.3%) θαη 14 γπλαίθεο (43.8%). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 15 άηνκα κε ηχθισζε (46.9%) θαη 17 άηνκα κε κεησκέλε φξαζε (53.1%). Σν 

δείγκα ήηαλ εηεξνγελέο φζνλ αθνξά ηηο αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο (Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3.  

Αηηίεο απώιεηαο όξαζεο. 

Αηηία απώιεηαο ηεο όξαζεο πρλόηεηα 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα  1 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ησλ πξφσξσλ βξεθψλ   1 

Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο 3 

Αηχρεκα 2 

Βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν 2 

Γιαχθσκα 4 

Καηαξξάθηεο 2 

Μειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 9 

πγγελήο κηθξνθζαικία  1 

χλδξνκν Stargardt 4 

Τπεξνμπγφλσζε ζηε ζεξκνθνηηίδα  3 

χλνιν 32 

  

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο πέληε θαηεγνξίεο: 1) ≤ 5εηψλ, 2) 5 < θαη ≤10, 3) 10 < θαη ≤15, 4) 15 < 

θαη ≤ 20, 5) > 20 (Πίλαθαο 4).  

 

Πίλαθαο 4. 

Ηιηθία εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο όξαζεο 

Ζιηθία εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο όξαζεο πρλόηεηα % 

≤ 5εηψλ 17 53.1 

5 < θαη ≤10 7 21.9 

10 < θαη ≤15 5 15.7 

15 < θαη ≤ 20 1 3.1 

> 20 2 6.2 

χλνιν 32 100.0 

 

Γεθαελλέα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (59.4%) δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε 

κπξάηγ ή ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο (ερεηηθή αλάγλσζε κε screen reader) σο βαζηθφ κέζν 

αλάγλσζεο, ελψ 13 ζπκκεηέρνληεο (40.6%) δηάβαδαλ θείκελα βιεπφλησλ κε ηε ρξήζε 

βνεζεκάησλ ρακειήο φξαζεο. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θσδηθνπνηήζεθε 

ζε νθηψ θαηεγνξίεο (καζεηήο δεκνηηθνχ, απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καζεηήο 

γπκλαζίνπ, απφθνηηνο γπκλαζίνπ, καζεηήο ιπθείνπ, απφθνηηνο ιπθείνπ, θνηηεηήο, απφθνηηνο 
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ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

ήηαλ καζεηήο δεκνηηθνχ, απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή καζεηήο γπκλαζίνπ. Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (65.7%) ήηαλ θνηηεηέο ή απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο . Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.  

 

Πίλαθαο 5.   

Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ  

Μνξθσηηθό επίπεδν πρλόηεηα % 

Απφθνηηνο γπκλαζίνπ 1 3.1 

Μαζεηήο ιπθείνπ 2 6.3 

Απφθνηηνο ιπθείνπ 8 25.0 

Φνηηεηήο 11 34.4 

Απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 10 31.3 

χλνιν 32 100.0 

 

Γεθαπέληε ζπκκεηέρνληεο (46.9%) δήισζαλ πσο είραλ εθπαηδεπηεί ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα, ελψ 17 ζπκκεηέρνληεο (53.1%) δελ είραλ ιάβεη 

ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε. Σέζζεξηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα έθαλαλ καζήκαηα γηα έλα κήλα, δχν ζπκκεηέρνληεο 

γηα δχν κήλεο, δχν ζπκκεηέρνληεο γηα ηξεηο κήλεο θαη δχν ζπκκεηέρνληεο γηα έμη κήλεο. 

Δπίζεο, έλαο ζπκκεηέρσλ εθπαηδεχηεθε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο 

γηα έλα ρξφλν, έλαο ζπκκεηέρσλ γηα ελάκηζε ρξφλν θαη δχν ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ 

εθπαίδεπζε δχν ρξφλσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. Χζηφζν, ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (90.6%) δελ είρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εχξεζε πνξείαο.   

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλνχληαη, 14 ζπκκεηέρνληεο (43.8%) δήισζαλ 

πσο θηλνχληαη κφλνη ηνπο, έλαο ζπκκεηέρσλ (3.1%) κε ηε βνήζεηα νδεγνχ, θαη 17 (53.1%) 

πσο θηλνχληαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο. ηελ εξψηεζε «Πφζν ζπρλά θηλείζηε κφλνο;» δχν 

ζπκκεηέρνληεο (6.3%) απάληεζαλ «ιίγεο θνξέο»,  ηέζζεξηο (12.5%) απάληεζαλ «κεξηθέο 
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θνξέο», 13 ζπκκεηέρνληεο (40.6%) απάληεζαλ «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο» θαη 13 (40.6%) 

δήισζαλ πσο «πάληα» θηλνχληαη κφλνη ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαλείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ δήισζε φηη δελ θηλείηαη «πνηέ» κφλνο.  

 

7.3.3 πλεληεύμεηο 

Οη εμσηεξηθνί ρψξνη παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ 

χπαξμε αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν 

δηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο, ψζηε λα ζπιιερζνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη 

νζθξεηηθά ζήκαηα γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα θηλεζνχλ. Γηεμήρζεζαλ πιήξσο 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, θαζψο ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν 

εμέηαζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα (King, 

1994).  

Γεθαπέληε απφ ηα 32 άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθαλ γηα ηηο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ έμη 

άλδξεο θαη ελλέα γπλαίθεο, ειηθίαο 20 έσο 56 εηψλ (M = 31, SD = 8.96). Οη ζπκκεηέρνληεο 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ θαηάζηαζε φξαζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ είραλ ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο. Δπηιέρζεθαλ έμη άηνκα κε ηχθισζε θαη ελληά κε 

κεησκέλε φξαζε, ψζηε λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

πξφζιεςεο νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, επηά άηνκα είραλ εθπαηδεπηεί ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη νθηψ άηνκα δελ είραλ ιάβεη θαζφινπ εθπαίδεπζε. 

Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο είραλ εθ γελεηήο πξφβιεκα φξαζεο, ελψ 11 είραλ επίθηεην 

πξφβιεκα φξαζεο. ζνλ αθνξά ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε, επηά ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

θηλνχληαη πάληα κφλνη ηνπο, έλαο ζπκκεηέρνληαο δήισζε φηη θηλείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο 

νδεγνχ θαη επηά φηη θηλνχληαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο. 
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Οη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαλ απφ δχν εξσηήζεηο γηα θάζε έλα απφ ηα 10 

πην ζεκαληηθά απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εχξεζε πνξείαο ζε αζηηθά εμσηεξηθά πεξηβάιινληα. Ζ πξψηε εξψηεζε ήηαλ «Με πνην ηξφπν 

ρξεζηκνπνηείηε ην ζπγθεθξηκέλν αηζζεηεξηαθφ ζήκα γηα λα πξνζαλαηνιηζηείηε θαη λα 

θηλεζείηε;». Γηα παξάδεηγκα, ε εξψηεζε γηα ην νζθξεηηθφ ζήκα «αξηνπνηείν» ήηαλ «Με 

πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηείηε ηε κπξσδηά απφ έλα αξηνπνηείν γηα λα πξνζαλαηνιηζηείηε θαη λα 

θηλεζείηε;». Ζ δεχηεξε εξψηεζε ήηαλ «Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηεξηαθνχ ζήκαηνο;». Γηα παξάδεηγκα, ε εξψηεζε γηα ην αθνπζηηθφ 

ζήκα «ήρνο απηνθηλήησλ» ήηαλ «Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ήρνπ ησλ 

απηνθηλήησλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα;». Οη ζπκκεηέρνληεο 

παξνηξχλζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θάζε αηζζεηεξηαθφ ζήκα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο θαη λα δψζνπλ 

παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζεκάησλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πιήξσο. Σα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε βάζε θξάζεηο θαη ιέμεηο 

θιεηδηά (π.ρ. ζεκείν αλαθνξάο) (Auerbach & Silverstein, 2003). ηε ζπλέρεηα, 

θαηακεηξήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ζπρλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θάζε ζήκαηνο κε έλα νξηζκέλν ηξφπν.  

 

7.4 Απνηειέζκαηα 

7.4.1 Οκάδα εζηίαζεο 

Αξρηθά αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο. Απφ 

ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςε έλα πιήζνο απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε πνξείαο. Σα ζήκαηα απηά 

απνκνλψζεθαλ θαη θαηαηάρζεθαλ ζε έμη ιίζηεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (απηηθά 
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εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απηηθψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνπζηηθά εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνπζηηθά 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, νζθξεηηθά εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νζθξεηηθά εζσηεξηθψλ ρψξσλ). 

πλνιηθά, θαηαγξάθεθαλ 37 απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ (Πίλαθαο 6), 39 απηηθά 

ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ (Πίλαθαο 7), 59 αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ (Πίλαθαο 

8), 23 αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ (Πίλαθαο 9), 32 νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ (Πίλαθαο 10) θαη 19 νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ (Πίλαθαο 11). 
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Πίλαθαο 6 

Η ιίζηα ησλ απηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε από 

ηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

1. Αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ εδάθνπο  

2. Γιάζηξα 

3. Γέληξν 

4. Έιιεηςε πιάθαο πεδνδξνκίνπ 

5. Δμνγθψκαηα απφ ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ πάλσ ζηα πεδνδξφκηα  

6. Κάγθεια  

7. Καξηνηειέθσλν  

8. Καηεθφξα / αλεθφξα 

9. Κιαδηά δέληξσλ 

10. Κνιψλα  

11. Κνισλάθηα πεδνδξνκίσλ  

12. Λαθθνχβα  

13. Μλεκείν / άγαικα / ζηληξηβάλη  

14. Μπάξα  

15. Οδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ  

16. Παγθάθη  

17. Πεδνδξφκην 

18. Πεξβάδη παξαζχξνπ  

19. Πεξίπηεξν 

20. Πεξηθξαγκέλα ηκήκαηα πεδνδξνκίνπ 

21. Πιαθφζηξσην  

22. Πνδειαηνδξφκνο  

23. Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 

24. Ράκπα  

25. Ρείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ 

26. θαιάθηα πνπ νδεγνχλ ζε ππφγεην αξηζηεξά ή δεμηά ηνπ πεδνδξνκίνπ 

27. θαινπάηηα πνιπθαηνηθίαο θάζεηα πξνο ην πεδνδξφκην 

28. θαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην κεηξφ 

29. παζκέλε πιάθα πεδνδξνκίνπ 

30. ηαζκεπκέλν απηνθίλεην/κνηνζηθιέηα  

31. ηάζε ιεσθνξείνπ 

32. ράξα ππνλφκσλ  

33. σιήλεο ζε ηνίρν πνιπθαηνηθίαο 

34. Σακπέια θαηαζηήκαηνο  

35. Σνηρίν παξηεξηνχ   

36. Σνίρνο  

37. Φαλάξη 
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Πίλαθαο 7 

Η ιίζηα ησλ απηηθώλ ζεκάησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε από 

ηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

1. Αίζζεζε αέξα απφ θιηκαηηζηηθά ρψξνπ 

2. Αίζζεζε ηνπ αέξα θνληά ζε παξάζπξα 

3. Αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε κεηάβαζε απφ έλα ρψξν ζε έλαλ άιιν  

4. Αλειθπζηήξαο 

5. Βάδν 

6. Βηβιηνζήθε 

7. Γιάζηξα 

8. Γξαθείν  

9. Γηαθφπηεο θσηφο  

10. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο 

11. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο αλειθπζηήξα 

12. Γηαθνξνπνίεζε πθήο / πιηθνχ παηψκαηνο  

13. Θπξνηειέθσλν  

14. Κάδξν 

15. Καινξηθέξ 

16. Καξέθια 

17. Κνκνδίλν   

18. Κνππαζηή γηα ζθαιηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

19. Κνπξηίλα  

20. Κξεκάζηξα  

21. Κπιηφκελε ζθάια 

22. Μπαξ / γξαθείν / ξεζεςηφλ   

23. Νεξνρχηεο / ληπηήξαο  

24. Νηνπιάπη  

25. Παξάζπξν  

26. Παηάθη πφξηαο 

27. Πιαθάθη κπάληνπ 

28. Πφκνιν  

29. Πφξηα 

30. Πφξηεο κε δηαθνξεηηθά ρεξνχιηα / πφκνια 

31. Ραδηφθσλν 

32. Ράθη  

33. θαιάθηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ  

34. Σακεηαθή κεραλή  

35. Σειεφξαζε 

36. Σνίρνο  

37. Σξαπέδη 

38. Φνχξλνο  

39. Υαιί  
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Πίλαθαο 8 

Η ιίζηα ησλ αθνπζηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε 

από ηελ νκάδα εζηίαζεο.  

Αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

1. Αεξνπιάλν 

2. Άκαμα κε άινγα 

3. Αλαθνίλσζε απφ κεγάθσλα 

4. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο 

5. Αληιία βελδίλεο 

6. Απιή ζρνιείνπ / παηδηθή ραξά 

7. Απηνθίλεην ζε θίλεζε 

8. Απηφκαηεο πφξηεο 

9. Απηφκαην κεράλεκα αλάιεςεο 

10. Βήκαηα 

11. Βνή δξφκνπ 

12. Βξχζε 

13. Γάβγηζκα ζθχινπ απφ ζπγθεθξηκέλν ζπίηη 

14. Γελλήηξηα πιαλφδησλ πσιεηψλ 

15. Γήπεδν 

16. Γηάιεμε / νκηιία / ζπλαπιία 

17. Έληνκα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

18. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 

19. Ζρεηηθφ θαλάξη 

20. Θξφηζκα θχιισλ 

21. Θπξνηειέθσλν 

22. Κάδνο απνξξηκκάησλ 

23. Κακπάλα εθθιεζίαο 

24. Κίλεζε απηνθηλήηνπ ζε πιαθφζηξσην 

25. Κιείδσκα / μεθιείδσκα απηνθηλήηνπ 

26. Κφξλα 

27. Κφζκνο πνπ κπαηλνβγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα 

28. Κνπδνχλη ζρνιείνπ 

29. Κχκαηα ζάιαζζαο 

30. Λατθή αγνξά 

31. Λεσθνξείν 

32. Μεγάθσλα εθθιεζίαο 

33. Μνηνζηθιέηα 

34. Μνπζηθή απφ θαηαζηήκαηα 

35. Νεξφ πνπ ηξέρεη ζε θξεάηηα / αγσγνχο 

36. Οδηθά έξγα 

37. Οηθνδνκηθά έξγα 

38. Οκηιίεο 

39. Ορήκαηα θαζαξηζκνχ 

40. Παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ παξαιία 

41. Παηίληα / ζθέηηκπνξλη 

42. Πιαλφδηνη έκπνξνη 

43. Πινίν 



112 

 

44. Πνδήιαην 

45. Πνξεία 

46. Πνηηζηηθφ κεράλεκα (κπεθ) 

47. Πνπιηά 

48. Ρπάθη 

49. εηξήλα (αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξνπ) 

50. ηληξηβάλη 

51. πλδηαιιαγή ζε πεξίπηεξν 

52. πξξφκελν θαξφηζη 

53. Σάβιη 

54. Σακπέιεο πνπ ηξίδνπλ φηαλ θπζάεη 

55. Σαμί  

56. Σέληα πνπ αλνηγνθιείλεη 

57. Σξέλν 

58. Φξελάξηζκα απηνθηλήησλ 

59. Φπγείν πεξηπηέξνπ 
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Πίλαθαο 9 

Η ιίζηα ησλ αθνπζηηθώλ ζεκάησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε 

από ηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  

1. Άλνηγκα / θιείζηκν γξακκαηνθηβσηίνπ 

2. Άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο 

3. Άλνηγκα / θιείζηκν θνπξηίλαο 

4. Άλνηγκα / θιείζηκν ληνπιάπαο ή ζπξηαξηνχ 

5. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο δηπιαλνχ ζπηηηνχ 

6. Αζαλζέξ 

7. Βήκαηα ζε ζθάια 

8. Δμσηεξηθνί ήρνη (π.ρ. βνή δξφκνπ, πνπιηά, νκηιίεο)  

9. Ήρνο ππνδεκάησλ άιισλ αηφκσλ ζε δάπεδν (π.ρ. δηαθνξεηηθφο ήρνο ζε μχιν / 

κάξκαξν) 

10. Θεξκνζίθσλαο 

11. Καινξηθέξ / θιηκαηηζηηθφ 

12. Καπζηήξαο 

13. Κνπδνχλη πφξηαο 

14. Κπιηφκελε ζθάια 

15. Νεξφ πνπ ζηάδεη (π.ρ. βξχζε, θαδαλάθη) 

16. Οηθηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ςπγείν, ηειεφξαζε, πιπληήξην) 

17. Παληδνχξηα / ζηφξηα 

18. Ρνιφη ηνίρνπ 

19. ηαζεξφ ηειέθσλν 

20. σιήλεο λεξνχ 

21. Σακεηαθή κεραλή 

22. Σδάθη 

23. Φσο δηαδξφκνπ πνιπθαηνηθίαο 
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Πίλαθαο 10 

Η ιίζηα ησλ νζθξεηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε 

από ηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Οζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  

1. Αλζνπσιείν 

2. Απνζκεηηθά ρψξνπ θαηαζηεκάησλ  

3. Αξηνπνηείν  

4. Άξσκα ινπινπδηψλ  

5. Βελδηλάδηθν 

6. Γξαζίδη 

7. Γέληξν  

8. Δθθιεζία 

9. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν   

10. Θάιαζζα 

11. Κάδνο απνξξηκκάησλ  

12. Καηάζηεκα δεξκάηηλσλ εηδψλ  

13. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ  

14. Καηάζηεκα νηθφζηησλ δψσλ 

15. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ   

16. Καηάζηεκα θσηνηππηψλ  

17. Καπζαέξην απηνθηλήησλ   

18. Καθεθνπηείν 

19. Καθεηέξηα  

20. Κνηκεηήξηα 

21. Κνκκσηήξην  

22. Κξενπσιείν 

23. Ληκάλη  

24. Μαλάβηθν 

25. Μπξσδηά ηζηκέληνπ ζε πεξηνρή φπνπ ρηίδεηαη θάηη  

26. Μπξσδηά πγξνχ ρψκαηνο / ρνξηαξηνχ  

27. Οζκή δψσλ (π.ρ. ηα άινγα ζηελ παξαιία) 

28. νχπεξ κάξθεη  

29. Τπφλνκνο 

30. Φαξκαθείν 

31. Υιψξην πηζίλαο 

32. Φαξάδηθν  
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Πίλαθαο 11 

Η ιίζηα ησλ νζθξεηηθώλ ζεκάησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο πξνέθπςε 

από ηελ νκάδα εζηίαζεο. 

Οζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  

1. Αλνηρηή ληνπιάπα  

2. Αλνηρηφ ςπγείν  

3. Απισκέλα ξνχρα  

4. Απνξξππαληηθά 

5. Δμσηεξηθέο νζκέο πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα παξάζπξα 

6. Καηλνχξγηα / θξεζθνβακκέλα έπηπια 

7. Κεξηά 

8. Κνπδίλα 

9. Λνπινχδηα 

10. Μπάλην 

11. Μπνγηά απφ θξεζθνβακκέλν ρψξν 

12. Παπνπηζνζήθε 

13. Παηάξη 

14. ακπνπάλ 

15. εληφληα  

16. Σαζάθη  

17. Σδάθη   

18. Σζηγάξν ζηελ πεξηνρή θαπληδφλησλ ζε καγαδηά 

19. Φξνχηα 
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7.4.2 Δξσηεκαηνιόγην 

Σν εξσηεκαηνιφγην, ζπγθξνηήζεθε απφ δχν θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα θάζε 

απηηθφ, αθνπζηηθφ θαη νζθξεηηθφ ζήκα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ. πσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ε πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηεξηαθνχ ζήκαηνο θαη ε δεχηεξε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ 

εχξεζε πνξείαο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη γηα ηηο δχν εξσηήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην απηηθφ ζήκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ «ιαθθνχβα» έιαβε ηηκή 3.5 ζηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ «κέηξηα» θαη ηνπ «πνιχ»  (Πίλαθαο 

12). Αληίζηνηρα, ε ηηκή 3 πνπ έιαβε ην απηηθφ ζήκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ «θάγθεια» ζεκαίλεη 

φηη ην ζήκα απηφ ζεσξείηαη «κέηξηα» ρξήζηκν (Πίλαθαο 12). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο ιίζηεο γηα θάζε θαηεγνξία 

αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ (ζπλνιηθά δψδεθα ιίζηεο). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ιίζηεο 

ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ θαη νη ηηκέο πνπ έιαβαλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο. Παξνπζηάδνληαη πξψηα ζε πίλαθεο νη ηηκέο ησλ έμη 

θαηεγνξηψλ ζεκάησλ (απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ, αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 

νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ) γηα ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο (Πίλαθεο 12, 13, 14, 15, 16, 17) θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ρξεζηκφηεηα 

(Πίλαθεο 18, 19, 20, 21, 22, 23).  
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7.4.2.1 Υπνινγηζκόο ζπρλόηεηαο ρξήζεο  

Πίλαθαο 12 

Τα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Απηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  πρλόηεηα 

1. ηαζκεπκέλν απηνθίλεην / κνηνζηθιέηα 3.88 

2. Πεδνδξφκην 3.81 

3. Αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο 3.72 

4. Σνίρνο  3.66 

5. ηάζε ιεσθνξείνπ 3.66 

6. Κνισλάθηα πεδνδξνκίνπ 3.63 

7. Λαθθνχβα 3.50 

8. Πεξίπηεξν 3.47 

9. Καηεθφξα / αλεθφξα 3.47 

10. Γιάζηξα 3.34 

11. Κνιψλα 3.34 

12. Φαλάξη 3.31 

13. Ράκπα 3.28 

14. Γέληξα 3.28 

15. Κάγθεια 3.22 

16. παζκέλε πιάθα πεδνδξνκίνπ 3.19 

17. Ρείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ 3.19 

18. Έιιεηςε πιάθαο πεδνδξνκίνπ 3.19 

19. ράξα ππνλφκσλ  3.13 

20. Καξηνηειέθσλν  3.13 

21. θαινπάηηα πνιπθαηνηθίαο  3.06 

22. Πεξηθξαγκέλα ηκήκαηα πεδνδξνκίσλ  2.94 

23. Κιαδηά δέληξσλ  2.94 

24. Οδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ 2.91 

25. Σνηρίν παξηεξηνχ 2.84 

26. Σακπέια θαηαζηήκαηνο   2.75 

27. Πιαθφζηξσην  2.72 

28. θαιάθηα πνπ νδεγνχλ ζε ππφγεην αξηζηεξά ή δεμηά ηνπ πεδνδξνκίνπ 2.63 

29. Μπάξα 2.47 

30. Δμνγθψκαηα απφ ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ πάλσ ζηα πεδνδξφκηα  2.47 

31. Παγθάθη 2.44 

32. Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 2.16 

33. Μλεκείν / άγαικα / ζηληξηβάλη  1.97 

34. Πεξβάδη παξαζχξνπ 1.88 

35. σιήλεο ζε ηνίρν πνιπθαηνηθίαο 1.84 

36. Πνδειαηφδξνκνο 1.69 

37. θαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην κεηξφ 1.16 
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Πίλαθαο 13 

Τα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Απηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  πρλόηεηα 

1. Πφξηα 3.78 

2. Γηαθφπηεο θσηφο 3.75 

3. Καξέθια 3.63 

4. Πφκνιν 3.56 

5. Παηάθη πφξηαο 3.50 

6. Κνππαζηή γηα ζθαιηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ 3.47 

7. Νεξνρχηεο / ληπηήξαο 3.47 

8. Πφξηεο κε δηαθνξεηηθά ρεξνχιηα / πφκνια 3.44 

9. Σξαπέδη 3.44 

10. Γηαθνξνπνίεζε πθήο / πιηθνχ παηψκαηνο 3.34 

11. Αίζζεζε αέξα απφ θιηκαηηζηηθά ρψξνπ 3.34 

12. Αλειθπζηήξαο 3.34 

13. Σνίρνο 3.31 

14. Γξαθείν 3.28 

15. Νηνπιάπη 3.25 

16. Υαιί  3.22 

17. Παξάζπξν 3.19 

18. Πιαθάθη κπάληνπ 3.19 

19. Αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν 3.13 

20. Αίζζεζε ηνπ αέξα θνληά ζε παξάζπξα 3.13 

21. θαιάθηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ 3.09 

22. Κνκνδίλν 3.06 

23. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο αλειθπζηήξα 3.00 

24. Σειεφξαζε 3.00 

25. Θπξνηειέθσλν 2.91 

26. Κξεκάζηξα 2.91 

27. Κνπξηίλα 2.91 

28. Καινξηθέξ 2.88 

29. Ραδηφθσλν 2.88 

30. Βηβιηνζήθε 2.78 

31. Τιηθφ πφξηαο 2.78 

32. Φνχξλνο 2.72 

33. Ράθη 2.69 

34. Μπαξ / γξαθείν / ξεζεςηφλ 2.31 

35. Κπιηφκελε ζθάια 2.16 

36. Βάδν 2.13 

37. Γιάζηξα 2.00 

38. Κάδξν 1.88 

39. Σακεηαθή κεραλή 1.59 
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Πίλαθαο 14 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Αθνπζηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ πρλόηεηα 

1. Απηνθίλεην ζε θίλεζε 4.00 

2. Βνή δξφκνπ 3.97 

3. Βήκαηα 3.92 

4. Λεσθνξείν 3.82 

5. Κφξλα 3.80 

6. Μνηνζηθιέηα 3.77 

7. Σαμί  3.57 

8. Οδηθά έξγα 3.57 

9. Κφζκνο πνπ κπαηλνβγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα 3.53 

10. Φξελάξηζκα απηνθηλήησλ 3.48 

11. Οκηιίεο 3.47 

12. Μνπζηθή απφ θαηαζηήκαηα 3.33 

13. Ζρεηηθφ θαλάξη 3.32 

14. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο 3.25 

15. εηξήλα (αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξνπ) 3.23 

16. Ορήκαηα θαζαξηζκνχ 3.20 

17. Οηθνδνκηθά έξγα 3.12 

18. πλδηαιιαγή ζε πεξίπηεξν 3.03 

19. Απιή ζρνιείνπ / παηδηθή ραξά 2.98 

20. Γάβγηζκα ζθχινπ απφ ζπγθεθξηκέλν ζπίηη 2.97 

21. Κιείδσκα / μεθιείδσκα απηνθηλήηνπ 2.93 

22. Φπγείν πεξηπηέξνπ 2.88 

23. Πιαλφδηνη έκπνξνη 2.88 

24. Κακπάλα εθθιεζίαο 2.87 

25. Κάδνο απνξξηκκάησλ 2.87 

26. Κχκαηα ζάιαζζαο 2.80 

27. Πνπιηά 2.78 

28. Παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ παξαιία 2.75 

29. Αεξνπιάλν 2.72 

30. Κίλεζε απηνθηλήηνπ ζε πιαθφζηξσην 2.70 

31. Απηφκαηεο πφξηεο 2.63 

32. πξξφκελν θαξφηζη 2.60 

33. Λατθή αγνξά 2.55 

34. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 2.55 

35. Αλαθνίλσζε απφ κεγάθσλα 2.53 

36. Θξφηζκα θχιισλ 2.52 

37. Μεγάθσλα εθθιεζίαο 2.48 

38. ηληξηβάλη 2.45 

39. Γηάιεμε / νκηιία / ζπλαπιία 2.42 

40. Πνξεία 2.42 

41. Κνπδνχλη ζρνιείνπ 2.38 

42. Σάβιη 2.35 

43. Παηίληα / ζθέηηκπνξλη 2.35 
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44. Σξέλν 2.33 

45. Βξχζε 2.33 

46. Θπξνηειέθσλν 2.28 

47. Νεξφ πνπ ηξέρεη ζε θξεάηηα / αγσγνχο 2.28 

48. Πνηηζηηθφ κεράλεκα (κπεθ) 2.15 

49. Σέληα πνπ αλνηγνθιείλεη 2.10 

50. Πνδήιαην 2.08 

51. Σακπέιεο πνπ ηξίδνπλ φηαλ θπζάεη 2.07 

52. Απηφκαην κεράλεκα αλάιεςεο 1.98 

53. Πινίν 1.88 

54. Γελλήηξηα πιαλφδησλ πσιεηψλ 1.88 

55. Αληιία βελδίλεο 1.78 

56. Άκαμα κε άινγα 1.75 

57. Γήπεδν 1.70 

58. Έληνκα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 1.62 

59. Ρπάθη 1.57 
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Πίλαθαο 15 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Αθνπζηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ πρλόηεηα 

1. Άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο 3.73 

2. Οηθηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ςπγείν, ηειεφξαζε, πιπληήξην) 3.73 

3. ηαζεξφ ηειέθσλν 3.72 

4. Κνπδνχλη πφξηαο 3.66 

5. Δμσηεξηθνί ήρνη (π.ρ. βνή δξφκνπ, πνπιηά, νκηιίεο)  3.58 

6. Άλνηγκα / θιείζηκν ληνπιάπαο ή ζπξηαξηνχ 3.42 

7. Αλειθπζηήξαο 3.37 

8. Βήκαηα ζε ζθάια 3.28 

9. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο δηπιαλνχ ζπηηηνχ 3.27 

10. Ήρνο ππνδεκάησλ άιισλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο  3.23 

11. Άλνηγκα θιείζηκν παληδνπξηψλ  3.12 

12. Σακεηαθή κεραλή 3.03 

13. Άλνηγκα / θιείζηκν θνπξηίλαο 2.78 

14. Νεξφ πνπ ζηάδεη  2.70 

15. Καινξηθέξ / θιηκαηηζηηθφ 2.70 

16. Ρνιφη ηνίρνπ 2.57 

17. Φσο δηαδξφκνπ πνιπθαηνηθίαο 2.45 

18. Κπιηφκελε ζθάια 2.32 

19. Καπζηήξαο 2.15 

20. Σδάθη 2.07 

21. σιήλεο λεξνχ 1.97 

22. Άλνηγκα / θιείζηκν γξακκαηνθηβσηίνπ 1.88 

23. Θεξκνζίθσλαο 1.70 
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Πίλαθαο 16 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Οζθξεηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  πρλόηεηα 

1. Κάδνο απνξξηκκάησλ  3.84 

2. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν  3.81 

3. Αξηνπνηείν 3.66 

4. Καπζαέξην απηνθηλήησλ  3.25 

5. Μαλάβηθν 3.19 

6. Βελδηλάδηθν 2.97 

7. Μπξσδηά πγξνχ ρψκαηνο ή ρνξηαξηνχ 2.94 

8. νχπεξ κάξθεη 2.91 

9. Φαξάδηθν 2.81 

10. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ  2.81 

11. Καθεηέξηα 2.81 

12. Θάιαζζα 2.75 

13. Τπφλνκνο 2.66 

14. Αλζνπσιείν 2.63 

15. Φαξκαθείν 2.56 

16. Καθεθνπηείν 2.50 

17. Άξσκα ινπινπδηψλ 2.47 

18. Γέληξν 2.44 

19. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ 2.41 

20. Γξαζίδη 2.41 

21. Απνζκεηηθά ρψξνπ θαηαζηεκάησλ 2.38 

22. Κνκκσηήξην 2.38 

23. Δθθιεζία 2.25 

24. Ληκάλη 2.19 

25. Κξενπσιείν 2.16 

26. Μπξσδηά ηζηκέληνπ ζε πεξηνρή φπνπ ρηίδεηαη θάηη 2.06 

27. Καηάζηεκα δεξκάηηλσλ εηδψλ  2.00 

28. Οζκή δψσλ (π.ρ. ηα άινγα ζηελ παξαιία) 1.88 

29. Καηάζηεκα νηθφζηησλ δψσλ 1.84 

30. Καηάζηεκα θσηνηππηψλ  1.69 

31. Υιψξην πηζίλαο 1.41 

32. Κνηκεηήξηα 1.16 
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Πίλαθαο 17 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Οζθξεηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  πρλόηεηα 

1. Κνπδίλα 3.50 

2. Σζηγάξν ζηελ πεξηνρή θαπληδφλησλ ζε καγαδηά 3.34 

3. Μπξσδηά απφ ηαζάθη κε απνηζίγαξα. 3.25 

4. Μπάλην 3.16 

5. Απνξξππαληηθά 2.94 

6. ακπνπάλ  2.91 

7. Δμσηεξηθέο νζκέο πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα παξάζπξα 2.81 

8. Απισκέλα ξνχρα 2.59 

9. Κεξηά 2.50 

10. Φξνχηα 2.34 

11. Μπξσδηά κπνγηάο απφ θξεζθνβακκέλν ρψξν 2.31 

12. εληφληα 2.31 

13. Αλνηρηή ληνπιάπα 2.16 

14. Σδάθη 2.03 

15. Λνπινχδηα 2.00 

16. Παπνπηζνζήθε 1.84 

17. Μπξσδηά απφ θαηλνχξγηα / θξεζθνβακκέλα έπηπια 1.84 

18. Αλνηρηφ ςπγείν 1.66 

19. Παηάξη 1.28 
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7.4.2.2 Υπνινγηζκόο ρξεζηκόηεηαο  

Πίλαθαο 18 

Τα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη σο ηα πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Απηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  Υξεζηκόηεηα 

1. Αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ εδάθνπο  3.50 

2. ηάζε ιεσθνξείνπ 3.41 

3. Πεδνδξφκην 3.38 

4. Ράκπα 3.28 

5. Καηεθφξα ή αλεθφξα 3.13 

6. Κάγθειν 3.00 

7. Φαλάξη 2.97 

8. Γιάζηξα 2.94 

9. Έιιεηςε πιάθαο πεδνδξνκίνπ 2.94 

10. Οδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ 2.94 

11. Γέληξν 2.91 

12. Πιαθφζηξσην  2.91 

13. Κνιψλα 2.81 

14. Πεξηθξαγκέλα ηκήκαηα πεδνδξνκίνπ  2.81 

15. Λαθθνχβα 2.78 

16. Καξηνηειέθσλν 2.78 

17. Σνίρνο 2.75 

18. Κνισλάθηα πεδνδξνκίσλ  2.75 

19. Πεξίπηεξν 2.75 

20. θαινπάηηα πνιπθαηνηθίαο θάζεηα πξνο ην πεδνδξφκην 2.75 

21. Μπάξα 2.66 

22. παζκέλε πιάθα πεδνδξνκίνπ 2.63 

23. Ρείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ 2.59 

24. Δμνγθψκαηα απφ ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ πάλσ ζηα πεδνδξφκηα 2.50 

25. ράξα ππνλφκσλ  2.47 

26. θαιάθηα πνπ νδεγνχλ ζε ππφγεην αξηζηεξά ή δεμηά ηνπ 

πεδνδξνκίνπ 2.41 

27. Παγθάθη 2.38 

28. Σνηρίν παξηεξηνχ  2.31 

29. Κιαδηά δέληξσλ 2.19 

30. Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 2.19 

31. ηαζκεπκέλν απηνθίλεην / κνηνζηθιέηα 2.13 

32. Σακπέια θαηαζηήκαηνο 2.09 

33. Μλεκείν / άγαικα / ζηληξηβάλη 2.06 

34. σιήλεο ζε ηνίρν πνιπθαηνηθίαο 1.69 

35. Πνδειαηφδξνκνο 1.69 

36. Πεξβάδη παξαζχξνπ 1.56 

37. θαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην κεηξφ 1.19 
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Πίλαθαο 19 

Τα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη σο ηα πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Απηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  Υξεζηκόηεηα 

1. Κνππαζηή γηα ζθαιηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ 3.44 

2. Παηάθη πφξηαο 3.06 

3. θαιάθηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ 3.03 

4. Πφξηα 3.00 

5. Γηαθφπηεο θσηφο 2.94 

6. Γηαθνξνπνίεζε πθήο / πιηθνχ εζσηεξηθνχ παηψκαηνο 2.94 

7. Αίζζεζε αέξα απφ θιηκαηηζηηθά ρψξνπ 2.84 

8. Πφξηεο κε δηαθνξεηηθά ρεξνχιηα / πφκνια 2.75 

9. Σξαπέδη 2.75 

10. Αλειθπζηήξαο 2.75 

11. Υαιί 2.72 

12. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο αλειθπζηήξα 2.72 

13. Πφκνιν 2.63 

14. Αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ 

άιιν 2.59 

15. Κπιηφκελε ζθάια 2.56 

16. Νεξνρχηεο / ληπηήξαο 2.53 

17. Γξαθείν 2.53 

18. Αίζζεζε ηνπ αέξα θνληά ζε παξάζπξα 2.47 

19. Σνίρνο 2.44 

20. Παξάζπξν 2.41 

21. Βηβιηνζήθε 2.41 

22. Νηνπιάπη 2.38 

23. Φνχξλνο 2.38 

24. Καξέθια 2.34 

25. Καινξηθέξ 2.31 

26. Κνκνδίλν 2.25 

27. Θπξνηειέθσλν 2.22 

28. Μπαξ / γξαθείν / ξεζεςηφλ 2.22 

29. Ράθη 2.19 

30. Κξεκάζηξα 2.16 

31. Ραδηφθσλν 2.16 

32. Τιηθφ πφξηαο 2.16 

33. Σειεφξαζε 2.13 

34. Κνπξηίλα 2.09 

35. Πιαθάθη κπάληνπ 1.97 

36. Γιάζηξα 1.81 

37. Βάδν 1.56 

38. Κάδξν 1.47 

39. Σακεηαθή κεραλή 1.38 
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Πίλαθαο 20 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Αθνπζηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ Υξεζηκόηεηα 

1. Απηνθίλεην ζε θίλεζε 3.62 

2. Ζρεηηθφ θαλάξη 3.45 

3. Βνή δξφκνπ 3.42 

4. Λεσθνξείν 3.32 

5. Βήκαηα 3.12 

6. Σαμί  3.07 

7. Κφζκνο πνπ κπαηλνβγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα 2.98 

8. Κχκαηα ζάιαζζαο 2.95 

9. Φξελάξηζκα απηνθηλήησλ 2.93 

10. Απιή ζρνιείνπ / παηδηθή ραξά 2.93 

11. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο 2.92 

12. Μνπζηθή απφ θαηαζηήκαηα 2.90 

13. Κίλεζε απηνθηλήηνπ ζε πιαθφζηξσην 2.85 

14. Απηφκαηεο πφξηεο 2.73 

15. Κφξλα 2.68 

16. Μνηνζηθιέηα 2.68 

17. Οδηθά έξγα 2.62 

18. Οκηιίεο 2.57 

19. Οηθνδνκηθά έξγα 2.57 

20. ηληξηβάλη 2.55 

21. πλδηαιιαγή ζε πεξίπηεξν 2.47 

22. Γάβγηζκα ζθχινπ απφ ζπγθεθξηκέλν ζπίηη 2.47 

23. Κακπάλα εθθιεζίαο 2.45 

24. Μεγάθσλα εθθιεζίαο 2.37 

25. Σξέλν 2.37 

26. Ορήκαηα θαζαξηζκνχ 2.35 

27. Φπγείν πεξηπηέξνπ 2.33 

28. Παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ παξαιία 2.32 

29. Πιαλφδηνη έκπνξνη 2.28 

30. Γηάιεμε / νκηιία /  ζπλαπιία 2.28 

31. πξξφκελν θαξφηζη 2.18 

32. Πνξεία 2.17 

33. Πνηηζηηθφ κεράλεκα (κπεθ) 2.17 

34. εηξήλα (αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξνπ) 2.15 

35. Κάδνο απνξξηκκάησλ 2.15 

36. Αλαθνίλσζε απφ κεγάθσλα 2.13 

37. Λατθή αγνξά 2.08 

38. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 2.08 

39. Κιείδσκα / μεθιείδσκα απηνθηλήηνπ 2.07 

40. Πνπιηά 2.02 

41. Βξχζε 2.00 

42. Θξφηζκα θχιισλ 1.98 

43. Σάβιη 1.95 



127 

 

44. Κνπδνχλη ζρνιείνπ 1.93 

45. Θπξνηειέθσλν 1.88 

46. Νεξφ πνπ ηξέρεη ζε θξεάηηα / αγσγνχο 1.88 

47. Πνδήιαην 1.87 

48. Πινίν 1.87 

49. Απηφκαην κεράλεκα αλάιεςεο 1.82 

50. Άκαμα κε άινγα 1.80 

51. Παηίληα / ζθέηηκπνξλη 1.78 

52. Γήπεδν 1.77 

53. Ρπάθη 1.77 

54. Γελλήηξηα πιαλφδησλ πσιεηψλ 1.73 

55. Σακπέιεο πνπ ηξίδνπλ φηαλ θπζάεη 1.65 

56. Σέληα πνπ αλνηγνθιείλεη 1.62 

57. Αληιία βελδίλεο 1.58 

58. Έληνκα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 1.48 

59. Αεξνπιάλν 1.38 
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Πίλαθαο 21 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Αθνπζηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  Υξεζηκόηεηα 

1. Άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο 3.38 

2. Σακεηαθή κεραλή 3.12 

3. ηαζεξφ ηειέθσλν 3.10 

4. Οηθηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ςπγείν, ηειεφξαζε, πιπληήξην) 3.07 

5. Κνπδνχλη πφξηαο 2.88 

6. Άλνηγκα / θιείζηκν ληνπιάπαο ή ζπξηαξηνχ 2.83 

7. Αλειθπζηήξαο 2.80 

8. Βήκαηα ζε ζθάια 2.57 

9. Κπιηφκελε ζθάια 2.52 

10. Ήρνο ππνδεκάησλ άιισλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο  2.50 

11. Άλνηγκα θιείζηκν παληδνπξηψλ  2.50 

12. Νεξφ πνπ ζηάδεη  2.47 

13. Άλνηγκα / θιείζηκν θνπξηίλαο 2.33 

14. Δμσηεξηθνί ήρνη (π.ρ. βνή δξφκνπ, πνπιηά, νκηιίεο)  2.24 

15. Καινξηθέξ / θιηκαηηζηηθφ 2.15 

16. Σδάθη 2.13 

17. Ρνιφη ηνίρνπ 2.12 

18. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο δηπιαλνχ ζπηηηνχ 2.07 

19. Φσο δηαδξφκνπ πνιπθαηνηθίαο 1.83 

20. Καπζηήξαο 1.82 

21. σιήλεο λεξνχ 1.57 

22. Άλνηγκα / θιείζηκν γξακκαηνθηβσηίνπ 1.55 

23. Θεξκνζίθσλαο 1.45 
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Πίλαθαο 22 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Οζθξεηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  Υξεζηκόηεηα 

1. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 3.31 

2. Αξηνπνηείν 3.25 

3. Βελδηλάδηθν 3.06 

4. Μαλάβηθν 2.91 

5. Φαξάδηθν 2.91 

6. Αλζνπσιείν 2.81 

7. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ 2.78 

8. Καθεθνπηείν 2.78 

9. Κάδνο απνξξηκκάησλ 2.72 

10. Θάιαζζα 2.66 

11. νχπεξ κάξθεη 2.56 

12. Άξσκα ινπινπδηψλ 2.38 

13. Κξενπσιείν 2.38 

14. Φαξκαθείν 2.34 

15. Απνζκεηηθά ρψξνπ θαηαζηεκάησλ 2.34 

16. Δθθιεζία 2.31 

17. Μπξσδηά πγξνχ ρψκαηνο ή ρνξηαξηνχ 2.25 

18. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ  2.22 

19. Γξαζίδη 2.19 

20. Καηάζηεκα δεξκάηηλσλ εηδψλ  2.16 

21. Γέληξν 2.13 

22. Κνκκσηήξην 2.13 

23. Καπζαέξην απηνθηλήησλ  2.09 

24. Καθεηέξηα 2.06 

25. Ληκάλη 2.03 

26. Τπφλνκνο 1.97 

27. Μπξσδηά ηζηκέληνπ ζε πεξηνρή φπνπ ρηίδεηαη θάηη 1.91 

28. Καηάζηεκα νηθφζηησλ δψσλ 1.75 

29. Οζκή δψσλ (π.ρ. ηα άινγα ζηελ παξαιία) 1.69 

30. Καηάζηεκα θσηνηππηψλ  1.69 

31. Υιψξην πηζίλαο 1.59 

32. Κνηκεηήξηα 1.13 
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Πίλαθαο 23 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά πνπ 

ζεσξνύληαη πην ρξήζηκα γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Οζθξεηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  Υξεζηκόηεηα 

1. Κνπδίλα 3.00 

2. Μπάλην 2.69 

3. Μπξσδηά 

4. Μπνγηά απφ θξεζθνβακκέλν ρψξν 2.44 

5. Απνξξππαληηθά 2.34 

6. Σδάθη 2.22 

7. Σαζάθη 2.16 

8. Σζηγάξν ζηελ πεξηνρή θαπληδφλησλ ζε καγαδηά 2.13 

9. Απισκέλα ξνχρα 2.09 

10. Φξνχηα 1.94 

11. Κεξηά 1.91 

12. Λνπινχδηα 1.91 

13. ακπνπάλ 1.88 

14. Δμσηεξηθέο νζκέο πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα παξάζπξα 1.78 

15. Παπνπηζνζήθε 1.78 

16. Αλνηρηή ληνπιάπα 1.75 

17. εληφληα 1.72 

18. Μπξσδηά απφ θαηλνχξγηα / θξεζθνβακκέλα έπηπια 1.66 

19. Αλνηρηφ ςπγείν 1.44 

20. Παηάξη 1.25 
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7.4.2.3 Υπνινγηζκόο ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ εχξεζε πνξείαο, δεκηνπξγήζακε κηα ηξίηε ιίζηα γηα θάζε θαηεγνξία ζεκάησλ (απηηθά 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απηηθά εζσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνπζηηθά εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αθνπζηηθά 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, νζθξεηηθά εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νζθξεηηθά εζσηεξηθψλ ρψξσλ) ε νπνία 

πεξηείρε ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκάησλ ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην αθνπζηηθφ ζήκα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ «άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο» είρε ηηκή 3.73 ζηε ζπρλφηεηα θαη 3.38 ζηε 

ρξεζηκφηεηα, επνκέλσο ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ είλαη 12.6074. Οη ζπληειεζηέο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα θάζε αηζζεηεξηαθφ ζήκα παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 24, 25, 26, 27, 

28 θαη 29.  
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Πίλαθαο 24 

Τα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Απηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ πληειεζηήο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1. Αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ εδάθνπο  13.02 

2. Πεδνδξφκην 12.88 

3. ηάζε ιεσθνξείνπ 12.48 

4. Καηεθφξα / αλεθφξα 10.86 

5. Ράκπα 10.75 

6. Σνίρνο 10.07 

7. Κνισλάθηα πεδνδξνκίσλ  9.98 

8. Φαλάξη 9.83 

9. Γιάζηξα 9.82 

10. Λαθθνχβα 9.73 

11. Κάγθεια 9.66 

12. Γέληξν 9.54 

13. Πεξίπηεξν 9.54 

14. Κνιψλα   9.39 

15. Έιιεηςε πιάθαο πεδνδξνκίνπ 9.38 

16. Καξηνηειέθσλν 8.70 

17. Οδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ 8.56 

18. θαινπάηηα πνιπθαηνηθίαο θάζεηα πξνο ην πεδνδξφκην 8.41 

19. παζκέλε πιάθα πεδνδξνκίνπ 8.39 

20. ηαζκεπκέλν απηνθίλεην / κνηνζηθιέηα 8.26 

21. Ρείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ 8.26 

22. Πεξηθξαγκέλα ηκήκαηα πεδνδξνκίνπ ιφγσ εξγαζηψλ 8.26 

23. Πιαθφζηξσην  7.92 

24. ράξα ππνλφκσλ  7.73 

25. Μπάξα 6.57 

26. Σνηρίν απφ παξηέξη 6.56 

27. Κιαδηά δέληξσλ 6.44 

28. θαιάθηα πνπ νδεγνχλ ζε ππφγεην αξηζηεξά ή δεμηά ηνπ 

πεδνδξνκίνπ 6.33 

29. Δμνγθψκαηα απφ ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ πάλσ ζηα 

πεδνδξφκηα 6.18 

30. Παγθάθη 5.80 

31. Σακπέιεο θαηαζηεκάησλ 5.75 

32. Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 4.73 

33. Μλεκείν / άγαικα / ζηληξηβάλη 4.06 

34. Παιηνί ζσιήλεο ζε ηνίρν πνιπθαηνηθίαο 3.10 

35. Πεξβάδη παξαζχξνπ 2.93 

36. Πνδειαηφδξνκνο 2.86 

37. θαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην κεηξφ 1.38 
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Πίλαθαο 25 

Τα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Απηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  πληειεζηήο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1. Κνππαζηή γηα ζθαιηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ 11.94 

2. Πφξηα 11.34 

3. Γηαθφπηεο θσηφο 11.03 

4. Παηάθη πφξηαο 10.71 

5. Γηαθνξνπνίεζε εζσηεξηθνχ παηψκαηνο 9.82 

6. Αίζζεζε αέξα απφ θιηκαηηζηηθά ρψξνπ 9.49 

7. Πφξηεο κε δηαθνξεηηθά ρεξνχιηα / πφκνια 9.46 

8. Σξαπέδη 9.46 

9. Πφκνιν 9.36 

10. θαιάθηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ 9.36 

11. Αλειθπζηήξαο 9.19 

12. Νεξνρχηεο / ληπηήξαο 8.78 

13. Υαιί 8.76 

14. Καξέθια 8.49 

15. Γξαθείν 8.30 

16. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο αλειθπζηήξα 8.16 

17. Αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα 

ρψξν ζηνλ άιιν 8.11 

18. Σνίρνο  8.08 

19. Νηνπιάπη 7.74 

20. Αίζζεζε ηνπ αέξα θνληά ζε παξάζπξα 7.73 

21. Παξάζπξν 7.69 

22. Κνκνδίλν 6.89 

23. Βηβιηνζήθε 6.70 

24. Καινξηθέξ 6.65 

25. Φνχξλνο 6.47 

26. Θπξνηειέθσλν 6.46 

27. Σειεφξαζε 6.39 

28. Κξεκάζηξα 6.29 

29. Πιαθάθη κπάληνπ 6.28 

30. Ραδηφθσλν 6.22 

31. Κνπξηίλα 6.08 

32. Γηαθνξεηηθφ πιηθφ πφξηαο 6.00 

33. Ράθη 5.89 

34. Κπιηφκελε ζθάια 5.53 

35. Μπαξ / γξαθείν / ξεζεςηφλ 5.13 

36. Γιάζηξα 3.62 

37. Βάδν 3.32 

38. Κάδξν 2.76 

39. Σακεηαθή κεραλή 2.19 
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Πίλαθαο 26 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Αθνπζηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ πληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο 

1. Απηνθίλεην ζε θίλεζε 14.48 

2. Βνή δξφκνπ 13.58 

3. Λεσθνξείν 12.68 

4. Βήκαηα 12.23 

5. Ζρεηηθφ θαλάξη 11.45 

6. Σαμί  10.96 

7. Κφζκνο πνπ κπαηλνβγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα 10.51 

8. Φξελάξηζκα απηνθηλήησλ 10.20 

9. Κφξλα 10.18 

10. Μνηνζηθιέηα 10.10 

11. Μνπζηθή απφ θαηαζηήκαηα 9.66 

12. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο 9.49 

13. Οδηθά έξγα 9.35 

14. Οκηιίεο 8.92 

15. Απιή ζρνιείνπ / παηδηθή ραξά 8.73 

16. Κχκαηα ζάιαζζαο 8.26 

17. Οηθνδνκηθά έξγα 8.02 

18. Κίλεζε απηνθηλήηνπ ζε πιαθφζηξσην 7.70 

19. Ορήκαηα θαζαξηζκνχ 7.52 

20. πλδηαιιαγή ζε πεξίπηεξν 7.48 

21. Γάβγηζκα ζθχινπ απφ ζπγθεθξηκέλν ζπίηη 7.34 

22. Απηφκαηεο πφξηεο 7.18 

23. Κακπάλα εθθιεζίαο 7.03 

24. εηξήλα (αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο, 

αζζελνθφξνπ) 

6.94 

25. Φπγείν πεξηπηέξνπ 6.71 

26. Πιαλφδηνη έκπνξνη 6.57 

27. Παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ παξαιία 6.38 

28. ηληξηβάλη 6.25 

29. Κάδνο απνξξηκκάησλ  6.17 

30. Κιείδσκα / μεθιείδσκα απηνθηλήηνπ 6.07 

31. Μεγάθσλα εθθιεζίαο 5.88 

32. πξξφκελν θαξφηζη 5.67 

33. Πνπιηά 5.62 

34. Σξέλν 5.52 

35. Γηάιεμε / νκηιία / ζπλαπιία 5.52 

36. Αλαθνίλσζε απφ κεγάθσλα 5.39 

37. Λατθή αγνξά 5.30 

38. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 5.30 

39. Πνξεία 5.25 

40. Θξφηζκα θχιισλ 4.99 

41. Πνηηζηηθφ κεράλεκα (κπεθ) 4.67 

42. Βξχζε 4.66 
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43. Κνπδνχλη ζρνιείνπ 4.59 

44. Σάβιη 4.58 

45. Θπξνηειέθσλν 4.29 

46. Νεξφ πνπ ηξέρεη ζε θξεάηηα / αγσγνχο 4.29 

47. Παηίληα / ζθέηηκπνξλη 4.18 

48. Πνδήιαην 3.89 

49. Αεξνπιάλν 3.75 

50. Απηφκαην κεράλεκα αλάιεςεο 3.60 

51. Πινίν 3.52 

52. Σακπέιεο πνπ ηξίδνπλ φηαλ θπζάεη 3.42 

53. Σέληα πνπ αλνηγνθιείλεη 3.40 

54. Γελλήηξηα πιαλφδησλ πσιεηψλ 3.25 

55. Άκαμα κε άινγα 3.15 

56. Γήπεδν 3.01 

57. Αληιία βελδίλεο 2.81 

58. Ρπάθη 2.78 

59. Έληνκα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 2.40 
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Πίλαθαο 27 

Τα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Αθνπζηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
πληειεζηήο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1. Άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο 12.61 

2. ηαζεξφ ηειέθσλν 11.53 

3. Οηθηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ςπγείν, ηειεφξαζε, 

πιπληήξην) 
11.45 

4. Κνπδνχλη πφξηαο 10.37 

5. Άλνηγκα / θιείζηκν ληνπιάπαο ή ζπξηαξηνχ 9.68 

6. Σακεηαθή κεραλή 9.45 

7. Αλειθπζηήξαο 9.44 

8. Δμσηεξηθνί ήρνη (π.ρ. βνή δξφκνπ, πνπιηά, νκηιίεο)  8.66 

9. Βήκαηα ζε ζθάια 8.43 

10. Ήρνο ππνδεκάησλ άιισλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

επηθάλεηεο  
8.08 

11. Άλνηγκα θιείζηκν παληδνπξηψλ  7.80 

12. Άλνηγκα / θιείζηκν πφξηαο δηπιαλνχ ζπηηηνχ 6.77 

13. Νεξφ πνπ ζηάδεη  6.67 

14. Άλνηγκα / θιείζηκν θνπξηίλαο 6.48 

15. Κπιηφκελε ζθάια 5.85 

16. Καινξηθέξ / θιηκαηηζηηθφ 5.80 

17. Ρνιφη ηνίρνπ 5.45 

18. Φσο δηαδξφκνπ πνιπθαηνηθίαο 4.48 

19. Σδάθη 4.41 

20. Καπζηήξαο 3.91 

21. σιήλεο λεξνχ 3.09 

22. Άλνηγκα / θιείζηκν γξακκαηνθηβσηίνπ 2.91 

23. Θεξκνζίθσλαο 2.47 
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Πίλαθαο 28 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Οζθξεηηθό ζήκα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  
πληειεζηήο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν  12.61 

2. Αξηνπνηείν 11.90 

3. Κάδνο απνξξηκκάησλ 10.44 

4. Μαλάβηθν 9.28 

5. Βελδηλάδηθν 9.09 

6. Φαξάδηθν 8.18 

7. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ 7.81 

8. νχπεξ κάξθεη 7.45 

9. Αλζνπσιείν 7.39 

10. Θάιαζζα 7.32 

11. Καθεθνπηείν 6.95 

12. Καπζαέξην απηνθηλήησλ  6.79 

13. Μπξσδηά πγξνχ ρψκαηνο ή ρνξηαξηνχ 6.61 

14. Φαξκαθείν 5.99 

15. Άξσκα ινπινπδηψλ 5.88 

16. Καθεηέξηα 5.79 

17. Απνζκεηηθά ρψξνπ ζε καγαδηά 5.57 

18. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ   5.35 

19. Γξαζίδη 5.28 

20. Τπφλνκνο 5.24 

21. Δθθιεζία 5.20 

22. Γέληξν 5.20 

23. Κξενπσιείν 5.14 

24. Κνκκσηήξην 5.07 

25. Ληκάλη 4.45 

26. Καηάζηεκα δεξκάηηλσλ εηδψλ 4.32 

27. Μπξσδηά ηζηκέληνπ ζε πεξηνρή φπνπ ρηίδεηαη θάηη 3.93 

28. Καηάζηεκα νηθφζηησλ δψσλ 3.22 

29. Οζκή δψσλ π.ρ. ηα άινγα ζηελ παξαιία 3.18 

30. Καηάζηεκα θσηνηππηψλ 2.86 

31. Υιψξην πηζίλαο 2.24 

32. Κνηκεηήξηα 1.31 
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Πίλαθαο 29 

Τα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά μεθηλώληαο από απηά κε ην 

κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο.  

Οζθξεηηθό ζήκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ  πληειεζηήο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1. Κνπδίλα 10.50 

2. Μπάλην 8.50 

3. Σζηγάξν ζηελ πεξηνρή θαπληδφλησλ ζε καγαδηά 7.11 

4. Σαζάθη  7.02 

5. Απνξξππαληηθά 6.88 

6. Μπνγηά απφ θξεζθνβακκέλν ρψξν 5.64 

7. ακπνπάλ 5.47 

8. Απισκέλα ξνχρα 5.41 

9. Δμσηεξηθέο νζκέο πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα παξάζπξα 5.00 

10. Κεξηά 4.78 

11. Φξνχηα  4.54 

12. Σδάθη 4.51 

13. εληφληα 3.97 

14. Λνπινχδηα  3.82 

15. Αλνηρηή ληνπιάπα 3.78 

16. Παπνπηζνζήθε 3.28 

17. Μπξσδηά απφ θαηλνχξγηα / θξεζθνβακκέλα έπηπια 3.05 

18. Αλνηρηφ ςπγείν 2.39 

19. Παηάξη 1.60 
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7.4.2.4 Εμέηαζε αηνκηθώλ δηαθνξώλ  

Ζ εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ έγηλε κε βάζε ηελ θαηάζηαζε φξαζεο (ηχθισζε - 

κεησκέλε φξαζε), ην θχιν (άλδξεο - γπλαίθεο), ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο (κε εθπαίδεπζε - ρσξίο εθπαίδεπζε), θαη ηελ απηφλνκε 

θίλεζε (πάληα απηφλνκε θίλεζε - απηφλνκε θίλεζε θαη νδεγφο). ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζνο φξνο θαη ηππηθή 

απφθιηζε) γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο  νκάδεο.  

 

Πίλαθαο 30 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο νκάδεο «ζπκκεηέρνληεο κε ηύθισζε» 

θαη «ζπκκεηέρνληεο κε κεησκέλε όξαζε» όζνλ αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ 

ρώξσλ.  

ήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ Σύθισζε  Μεησκέλε 

όξαζε 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.0450 .2899 2.8150 .34959 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.8250 .5265 2.2703 .8544 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ 

ζεκάησλ 

9.1920 2.2417 6.9813 3.0517 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.7948 .30145 2.5906 .2359 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.5923 .6492 1.9974 .6355 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ 

7.9438 2.3096 5.7875 1.9217 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.6299 .41212 2.4014 .3245 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  ζεκάησλ  2.7072 .4885 1.7716 .6685 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ 

7.8404 2.2248 4.7270 2.3015 
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Πίλαθαο 31 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο νκάδεο «ζπκκεηέρνληεο κε ηύθισζε» 

θαη «ζπκκεηέρνληεο κε κεησκέλε όξαζε» όζνλ αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ 

ρώξσλ.  

ήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ Σύθισζε  Μεησκέλε 

όξαζε 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.1660 .4240 2.7830 .5548 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.7382 .6668 1.9724 .8306 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ 

ζεκάησλ 

9.2794 3.0735 6.1558 3.5191 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.9919 .4477 2.7057 .3590 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.6636 .7947 1.8930 .6795 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ 

8.6636 3.3564 5.6923 2.5108 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.5734 .5344 2.2996 .4185 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  ζεκάησλ  2.3490 .7092 1.4980 .5164 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ 

6.9141 3.0145 3.7935 1.6598 

 

Πίλαθαο 32 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο νκάδεο «άλδξεο» θαη «γπλαίθεο» όζνλ 

αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ.  

ήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ Άλδξεο  Γπλαίθεο  

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.9399 .3370 2.9672 .3344 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.4850 .7803 2.7471 .6344 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ ζεκάησλ 7.8544 3.0045 8.8591 2.4577 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.7608 .3452 2.6489 .1964 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.2467 .7469 2.4843 .6348 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 6.8644 2.7687 7.3293 1.8439 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.5017 .45380 2.5826 .3001 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  ζεκάησλ  2.2436 .8043 2.2031 .6222 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 6.7742 3.0266 6.3203 2.3225 
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Πίλαθαο 33 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο νκάδεο «άλδξεο» θαη «γπλαίθεο» όζνλ 

αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ.  

ήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ Άλδξεο  Γπλαίθεο  

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.0214 .50263 2.9963 .5379 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.5470 .90625 2.7471 .6344 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ ζεκάησλ 8.3547 3.9005 8.8591 2.4577 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.3140 .91730 2.3975 .7408 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.8213 .4299 2.8478 .4263 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 7.3527 3.7536 7.5901 2.8807 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.2339 .8809 1.7068 .4353 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  ζεκάησλ  2.4795 .5343 2.4398 .4769 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 6.3772 3.5302 4.7068 1.7090 

 

Πίλαθαο 34 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ «έιαβαλ 

εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο» θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

«δελ έιαβαλ εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο» όζνλ αθνξά ηα 

αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ. 

ήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ Με 

εθπαίδεπζε 

ζε δεμηόηεηεο 

Π&Κ 

 Υσξίο 

εθπαίδεπζε ζε 

δεμηόηεηεο 

Π&Κ 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.0270 .3160 2.8855 .3385 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.7622 .6986 2.4563 .7309 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

απηηθψλ ζεκάησλ 

9.0432 2.7385 7.6328 2.7282 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.8136 .2989 2.6221 .2601 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.4000 .6884 2.3071 .7272 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 

7.4520 2.4075 6.7288 2.3836 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.5313 .3926 2.5423 .4003 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  ζεκάησλ  2.4125 .6990 2.2518 .7652 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 

6.8602 2.6529 6.3245 2.8135 
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Πίλαθαο 35 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ «έιαβαλ 

εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο» θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

«δελ έιαβαλ εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο» όζνλ αθνξά ηα 

αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ. 

ήκαηα εζσηεξηθώλ 

ρώξσλ 

Δθπαίδεπζε ζε 

δεμηόηεηεο Π&Κ 

 Υσξίο εθπαίδεπζε 

ζε δεμηόηεηεο Π&Κ 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ 

ζεκάησλ 

3.1829 .5538 2.8582 .3385 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ 

ζεκάησλ 

2.7043 .8142 2.1825 .7648 

πληειεζηήο 

ζεκαληηθφηεηαο απηηθψλ 

ζεκάησλ 

9.2615 3.7218 6.9065 3.1208 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ  

2.9884 .39490 2.6957 .4064 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ  

2.4580 .83436 2.2558 .8449 

πληειεζηήο 

ζεκαληηθφηεηαο 

αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 

8.2087 3.4463 6.7928 3.2047 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ  

2.6105 .6387 2.3313 .3051 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  

ζεκάησλ  

2.2211 .8870 1.8111 .5858 

πληειεζηήο 

ζεκαληηθφηεηαο 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 

6.5789 3.6223 4.8235 1.9930 
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Πίλαθαο 36 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ «θηλνύληαλ πάληα απηόλνκα» θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ «θηλνύληαλ κεξηθέο θνξέο 

απηόλνκα θαη κεξηθέο κε θάπνηνλ νδεγό» όζνλ αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ 

ρώξσλ. 

ήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ Απηόλνκε 

θίλεζε 

 Απηόλνκε θίλεζε 

& Οδεγόο 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.0254 .3069 2.8436 .3461 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.8331 .7099 2.2664 .6260 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

απηηθψλ ζεκάησλ 

9.2591 2.6302 6.8919 3.1113 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.7647 .4575 2.7764 .3870 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ  

2.4676 .6954 2.2252 .7297 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 

7.5025 2.3448 6.5860 2.5019 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.5846 .4293 2.4665 .3545 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  

ζεκάησλ  

2.4283 .7303 2.1853 .7522 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 

7.0987 2.8636 5.8387 2.5114 
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Πίλαθαο 37 

Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ «θηλνύληαλ πάληα 

απηόλνκα» θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ «θηλνύληαλ κεξηθέο θνξέο απηόλνκα θαη κεξηθέο κε 

θάπνην νδεγό» όζνλ αθνξά ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ. 

 

ήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ Απηόλνκε 

θίλεζε 

 Απηόλνκε θίλεζε 

& Οδεγόο 

 

 M SD M SD 

πρλφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 3.1146 .4893 2.8810 .5414 

Υξεζηκφηεηα απηηθψλ ζεκάησλ 2.5143 .8509 2.3022 .8231 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

απηηθψλ ζεκάησλ 

8.5566 3.7095 7.2399 3.4879 

πρλφηεηα αθνπζηηθψλ ζεκάησλ  2.8977 .4575 2.7764 .3870 

Υξεζηκφηεηα αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ  

2.5013 .8630 2.1832 .8304 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 

8.0742 3.5937 6.7919 3.1113 

πρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ  2.6192 .5968 2.2782 .3065 

Υξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ  

ζεκάησλ  

2.0712 .7581 1.9361 .8067 

πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο 

νζθξεηηθψλ ζεκάησλ 

6.2167 3.4025 4.9737 2.3960 
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Πέξα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ θαη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ, 

εθαξκφζηεθε ην t-test γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε: 1) ηελ θαηάζηαζε φξαζεο (ηχθισζε – κεησκέλε 

φξαζε), 2) ην θχιν (άλδξεο - γπλαίθεο), 3) ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη θηλεηηθφηεηαο (κε εθπαίδεπζε – ρσξίο εθπαίδεπζε), θαη 4) ηελ απηφλνκε θίλεζε (πάληα 

απηφλνκε θίλεζε – απηφλνκε θίλεζε θαη νδεγφο). 

1. Καηάζηαζε όξαζεο 

Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηχθισζε θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε κεησκέλε φξαζε φζνλ αθνξά:  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.086, df = 30, p < 

.05)  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.888, df = 30, p < 

.01)  

 ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.048, df = 

30, p < .05)  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.567, df = 30, p < 

.05)  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.852, df = 30, p 

< .01) 

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 4.581, df = 30, p 

< .01)  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 3.700, df = 30, p 

< .01) 

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.366, df = 30, p < 

.05)  
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 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.663, df = 30, p < 

.05)  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.770, df = 30, 

p < .01)  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.710, df = 30, 

p < .05)  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 3.834, df = 30, 

p <. 01) θαη  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 3.385, df = 30, 

p < .05).  

Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε είραλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε κεησκέλε φξαζε ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζεκάησλ (Πίλαθεο 30 & 31).  

2. Φύιν 

Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα φζνλ αθνξά:  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.215, df = 

26, p < .05).  

Οη άλδξεο εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(Πίλαθαο 33).  

3. Εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο 

Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη είραλ ιάβεη 

εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα φζνλ αθνξά:  

 ηε ζπρλφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.064, df = 

30, p < .05).  
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Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα είραλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ φζνπο δελ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο θνληά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ αθνξά:  

 ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (p = .062) 

 ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (p = .072)  

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (p = .071) θαη  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (p = .061).  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αηζζεηεξηαθψλ 

ζεκάησλ (Πίλαθεο 34 θαη 35).  

4. Απηόλνκε θίλεζε  

Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη θηλνχληαη 

κφλνη ηνπο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ θηλνχληαη ηφζν κφλνη ηνπο φζν θαη κε ηε βνήζεηα 

νδεγνχ, φζνλ αθνξά:  

 ηε ζπρλφηεηα νζθξεηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.050, df = 25, p < .05) 

 ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.360, df = 29, p < 

.05)  

 ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (t = 2.611, df = 29, p < 

.05).  

Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θηλνχληαη ηφζν κφλνη ηνπο φζν θαη κε ηε βνήζεηα νδεγνχ 

εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ 

(Πίλαθεο 36 & 37). 
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7.4.3 πλεληεύμεηο  

7.4.3.1 Απηηθά ζήκαηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηα ζεηξά ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δέθα απηηθψλ 

ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. Ζ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη δηαθνξεηηθά απηηθά ζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

απηηθά ζήκαηα σο ζεκεία αλαθνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχλ απηηθά ζήκαηα γηα 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ. Αλέθεξαλ, επίζεο, φηη αξθεηά απηηθά 

ζήκαηα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα άιια πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ξάκπεο ησλ πεδνδξνκίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαλαξηψλ ελψ 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ππνδειψλνπλ ηελ είζνδν ελφο θαηαζηήκαηνο ή ελφο ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα, θάπνηα απηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ (π.ρ. 

θάδνο απνξξηκκάησλ). Οη αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 38. 
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Πίλαθαο 38  

Η ρξήζε ησλ δέθα απηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε ην κεγαιύηεξν ζπληειεζηή 

ζεκαληηθόηεηαο γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Απηηθό ζήκα Υξήζε θαη ζπρλόηεηα αλαθνξάο 

1. Αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ 

εδάθνπο 

«σο ζεκείν αλαθνξάο» (11) 

«εληείλεηαη ε πξνζνρή κνπ» (4) 

«σο πξνεηδνπνίεζε φηη θηλνχκαη ζε ιάζνο θαηεχζπλζε» 

(1) 

2. Πεδνδξφκην «σο ζεκείν αλαθνξάο» (3) 

«γηα λα δηαηεξήζσ επζεία πνξεία θίλεζεο» (3) 

3. ηάζε ιεσθνξείνπ «σο ζεκείν αλαθνξάο» (10) 

4. Αλεθφξα / θαηεθφξα «σο ζεκείν αλαθνξάο» (7) 

5. Ράκπα «σο ζεκείν αλαθνξάο» (4) 

«γηα λα εληνπίζσ ην θαλάξη θαζψο νη ξάκπεο ζπλήζσο 

βξίζθνληαη δίπια ζε θαλάξηα» (2) 

«δείρλεη ηελ είζνδν ελφο θαηαζηήκαηνο ή ελφο ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ» (1) 

«εληείλσ ηελ πξνζνρή κνπ θαζψο κπνξεί λα βξεζψ λα 

πεξπαηάσ ζην δξφκν αληί γηα ην πεδνδξφκην » (1) 

6. Σνίρνο «έλαο ηνίρνο πνπ έρεη δηαθνξεηηθή πθή ιεηηνπξγεί σο 

ζεκείν αλαθνξάο» (4) 

«γηα λα δηαηεξήζσ επζεία πνξεία θίλεζεο» (3) 

«γηα λα δηαηεξήζσ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ» (1) 

7. Κνισλάθηα πεδνδξνκίσλ «σο ζεκείν αλαθνξάο» (6) 

«γηα λα ηα απνθχγσ» (2) 

«δείρλνπλ πνπ βξίζθεηαη ε άθξε ηνπ δξφκνπ» (1) 

8. Φαλάξη «σο ζεκείν αλαθνξάο» (5) 

«ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δηάβαζεο» (4) 

«γηα λα απνθχγσ ηε ζχγθξνπζε καδί ηνπο» (1) 

9. Γιάζηξα «σο ζεκείν αλαθνξάο» (6) 

10. Λαθθνχβα «σο ζεκείν αλαθνξάο» (3) 

«γηα λα ηελ απνθχγσ» (1) 

«εληείλσ ηελ πξνζνρή κνπ γηα λα απνθχγσ θάπνηα 

πηψζε» (1) 
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7.4.3.2 Αθνπζηηθά ζήκαηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηα ζεηξά ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δέθα αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. Ζ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά ζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο (Πίλαθαο 39).  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ήρνο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κνηνζηθιεηψλ πνπ θηλνχληαη ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

δξφκσλ. Ο ήρνο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κνηνζηθιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα λα 

ππνινγηζηεί ε απφζηαζε απφ ην δξφκν, αιιά θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ δξφκνπ. 

Ο ήρνο απφ ηα ιεσθνξεία ππνδειψλεη φηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη κηα ζηάζε ιεσθνξείσλ ζε 

θνληηλή απφζηαζε, ελψ ν ήρνο ησλ ηαμί ππνδειψλεη ηελ χπαξμε πηάηζαο ηαμί. Σα 

θξελαξίζκαηα ησλ απηνθηλήησλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε θαη ηε ζέζε ησλ θαλαξηψλ. Οη θφξλεο, 

παξφιν πνπ ελδέρεηαη λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, 

ππνδειψλνπλ ηε ζέζε ησλ δξφκσλ.  Ζ βνή ηνπ δξφκνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο δξφκνπ 

θαη ηελ απφζηαζε ηνπ παξαηεξεηή απφ ην δξφκν. Σα ερεηηθά θαλάξηα θαλεξψλνπλ ηε ζέζε 

ηνπο θαη έηζη θαλεξψλνπλ θαη ηε ζέζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ. Ο ήρνο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

θφζκν πνπ κπαίλεη θαη βγαίλεη ζηα θαηαζηήκαηα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηζφδνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη γηα ηελ χπαξμε ζηελψλ δξφκσλ φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ 

απηνθηλήησλ (πεδφδξνκνη). 

Σα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ην γεληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν. Γηα παξάδεηγκα, ν ήρνο ησλ απηνθηλήησλ, ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη 

ησλ ιεσθνξείσλ θαλεξψλεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν δξφκνο 

είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο βνεζά ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ.  
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Αθφκε, ηα αθνπζηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θίλεζεο ζε 

επζεία πνξεία. Γηα παξάδεηγκα, ν ήρνο ησλ βεκάησλ ησλ πξνπνξεπφκελσλ πεξαζηηθψλ 

δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε επζεία πνξεία. Δπηπιένλ, ν 

ήρνο πνπ παξάγεηαη απφ ηα ερεηηθά θαλάξηα επηηξέπεη ζηνπο πεδνχο κε πξφβιεκα φξαζεο λα 

δηαηεξήζνπλ κηα επζεία.  

Αξθεηά αθνπζηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, ε έληνλε βνή ηνπ δξφκνπ, ηα ζπρλά θξελαξίζκαηα θαη ε 

ζπρλή ρξήζε ηεο θφξλαο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ελφο δξφκνπ κε απμεκέλε θίλεζε, ν 

νπνίνο ελδέρεηαη λα είλαη θάπνηνο θεληξηθφο δξφκνο. Ο ήρνο ηνπ θφζκνπ πνπ κπαηλνβγαίλεη 

ζηα θαηαζηήκαηα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ησλ θαηαζηεκάησλ, θάηη πνπ αλάινγα θαη κε ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ ελδέρεηαη λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ εκπνξηθνχ δξφκνπ. Οη 

δηαθνξεηηθνί ήρνη πνπ παξάγνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πεδψλ κε πξφβιεκα φξαζεο 

κε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο εδαθψλ ζπκβάιινπλ επίζεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ελφο 

πεξηβάιινληνο. 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ηα ερεηηθά θαλάξηα είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα ηε 

δηάζρηζε ησλ δξφκσλ. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ν ήρνο ησλ απηνθηλήησλ, ησλ 

κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ ιεσθνξείσλ ηνπο βνεζνχλ λα απνθαζίζνπλ πφηε λα δηαζρίζνπλ έλα 

δξφκν αθνχγνληαο ηα θξελαξίζκαηα απηψλ ησλ νρεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

αθφκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθά ζήκαηα γηα λα απνθχγνπλ θηλνχκελα εκπφδηα θαη 

πηζαλνχο θηλδχλνπο φηαλ πινεγνχληαη ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθά 

ζήκαηα γηα λα απνθχγνπλ απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο θαη ιεσθνξεία. Δπηπιένλ, ν ήρνο ησλ 

βεκάησλ άιισλ πεδψλ βνεζά ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο λα απνθχγνπλ ζπγθξνχζεηο κε 

απηνχο. Οη αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 39. 
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Πίλαθαο 39  

Η ρξήζε ησλ δέθα αθνπζηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε ην κεγαιύηεξν ζπληειεζηή 

ζεκαληηθόηεηαο γηα ηελ εύξεζε πνξείαο.  

Αθνπζηηθό ζήκα Υξήζε θαη ζπρλόηεηα αλαθνξάο 

1. Απηνθίλεην ζε θίλεζε «γηα λα θαηαιάβσ ηελ θαηεχζπλζε ησλ απηνθηλήησλ» 

(4) 

«γηα λα απνθχγσ ηα απηνθίλεηα» (4)  

«γηα λα θαηαιάβσ φηη ππάξρεη δξφκνο» (4) 

«γηα λα ππνινγίζσ ηελ απφζηαζε απφ ην δξφκν» (4) 

«γηα λα δηαζρίζσ ην δξφκν» (3)  

«γηα λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπ δξφκνπ» (2) 

«γηα λα δηαηεξήζσ κηα επζεία πνξεία θίλεζεο 

παξάιιειε κε ην δξφκν» (2) 

«γηα λα πξνζαλαηνιηζηψ γεληθά ζην ρψξν» (1)  

2. Βνή δξφκνπ 

 

«γηα λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπ δξφκνπ» (6) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη πιεζηάδσ έλα δξφκν κε κεγάιε 

θίλεζε» (3) 

«γηα λα θαηαιάβσ ηη ππάξρεη κεηαμχ εκνχ θαη ηνπ 

δξφκνπ » (1) 

«γηα λα ππνινγίζσ ηελ απφζηαζε απφ ην δξφκν» 

3. Λεσθνξείν  «γηα λα θαηαιάβσ φηη ππάξρεη εθεί θνληά κηα ζηάζε 

ιεσθνξείσλ» (9) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη έξρεηαη ην ιεσθνξείν» (3) 

«γηα λα θαηαιάβσ εάλ ν δξφκνο είλαη κνλήο ή δηπιήο 

θαηεχζπλζεο» (3) 

«γηα λα δηαζρίζσ ην δξφκν» (2) 

«γηα λα θαηαιάβσ εάλ πιεζηάδσ ζε θάπνην θεληξηθφ 

δξφκν» (2) 

«γηα λα απνθχγσ ην ιεσθνξείν» (2) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη εθεί ππάξρεη δξφκνο» (1) 

4. Βήκαηα «γηα λα δηαηεξήζσ επζεία πνξεία θίλεζεο 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ησλ άιισλ πεδψλ» (5) 

«γηα λα θαηαιάβσ αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο» 

(4) 

«γηα λα απνθχγσ ηε ζχγθξνπζε κε άιινπο πεδνχο» (3) 

«γηα λα εληνπίζσ ηε ζέζε ζηελψλ δξφκσλ θαη 

πεδνδξφκσλ» (1) 

5. Ζρεηηθφ θαλάξη «γηα λα δηαζρίζσ έλα δξφκν» (15) 

«γηα λα εληνπίζσ ην ερεηηθφ θαλάξη» (5) 

 «σο ζεκείν αλαθνξάο – επεηδή δελ ππάξρνπλ πνιιά 

ερεηηθά θαλάξηα ζηελ πφιε, θάζε θνξά πνπ πιεζηάδσ 

έλα μέξσ πνπ βξίζθνκαη» (3) 

«φηαλ δηαζρίδσ ην δξφκν κε βνεζάεη λα δηαηεξήζσ 

επζεία πνξεία θίλεζεο» (1)  

6. Σαμί   «γηα λα θαηαιάβσ φηη είκαη θνληά ζε κηα πηάηζα ηαμί» 

(3) 

 «γηα λα απνθχγσ ην ηαμί» (2) 
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7. Κφζκνο πνπ κπαίλεη / 

βγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα 

«γηα λα θαηαιάβσ πνπ βξίζθνληαη νη είζνδνη ησλ 

θαηαζηεκάησλ» (6) 

«γηα λα απνθχγσ ηε ζχγθξνπζε κε άιινπο αλζξψπνπο» 

(4) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη εθεί ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα» (1) 

«γηα λα βξσ ην θαηάζηεκα ην νπνίν ςάρλσ» (1) 

8. Φξελάξηζκα «γηα λα θαηαιάβσ φηη ππάξρεη έλα θαλάξη» (3) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη ππάξρεη δξφκνο» (3) 

«γηα λα δηαζρίζσ ην δξφκν» (3) 

«γηα λα ππνινγίζσ πνπ βξίζθεηαη ην θαλάξη θαη έηζη λα 

βξσ πνπ είλαη ε δηάβαζε» (2) 

9. Κφξλα «γηα λα απνθχγσ έλα απηνθίλεην» (4) 

«γηα λα θαηαιάβσ πνπ βξίζθεηαη έλαο δξφκνο» (3) 

«φηαλ αθνχσ πνιιά θνξλαξίζκαηα θαηαιαβαίλσ φηη 

πξφθεηηαη γηα θάπνην δξφκν κε απμεκέλε θίλεζε» (1) 

10. Μνηνζηθιέηα «γηα λα απνθχγσ ηε κνηνζηθιέηα» (9) 

«γηα λα δηαζρίζσ έλα δξφκν» (5) 

 «γηα λα θαηαιάβσ εάλ ν δξφκνο είλαη κνλήο ή δηπιήο 

θαηεχζπλζεο» (3) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη ππάξρεη δξφκνο» (3) 

 «γηα λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπ δξφκνπ» (1) 

«γηα λα δηαηεξήζσ επζεία πνξεία θίλεζεο παξάιιειε 

κε ην δξφκν» (1) 

 «γηα λα ππνινγίζσ ηελ απφζηαζε απφ ην δξφκν» (1) 

 «γηα λα θαηαιάβσ ηε θαηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ» (1) 
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7.4.3.3 Οζθξεηηθά ζήκαηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηα ζεηξά ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δέθα νζθξεηηθψλ 

ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. Οη αλαθνξέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 40. Ζ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά ζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ νζθξεηηθά 

ζήκαηα γηα λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, γηα λα θαηαιάβνπλ φηη 

βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην πεξηβαιινληηθφ ζηνηρείν θαη γηα λα επηβεβαηψζνπλ φηη έρνπλ 

βξεη ην πεξηβαιινληηθφ ζηνηρείν πνπ έςαρλαλ. Υξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, νζθξεηηθά ζήκαηα 

σο ζεκεία αλαθνξάο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ. Αθφκα, θάπνηα 

νζθξεηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ θηλδχλσλ 

θαη γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κε άιια αληηθείκελα.  
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Πίλαθαο 40. 

Η ρξήζε ησλ δέθα νζθξεηηθώλ ζεκάησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε ην κεγαιύηεξν ζπληειεζηή 

ζεκαληηθόηεηαο γηα ηελ εύξεζε πνξείαο. 

Οζθξεηηθό ζήκα Υξήζε θαη ζπρλόηεηα αλαθνξάο 

1. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα /  

ςεηνπσιείν 

 «γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα 

ςεηνπσιείν» (8) 

«γηα λα θαηαιάβσ ηε ζέζε ηνπ (6)  

«σο ζεκείν αλαθνξάο» (6) 

2. Αξηνπνηείν 

 

«σο ζεκείν αλαθνξάο» (9) 

«γηα λα εληνπίζσ ην αξηνπνηείν» (7)  

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα 

αξηνπνηείν» (4) 

3. Κάδνο απνξξηκκάησλ «γηα λα απνθχγσ ηε ζχγθξνπζε κε ηνλ θάδν»  (5) 

«γηα λα θαηαιάβσ ηε ζέζε ηνπ» (4) 

«σο ζεκείν αλαθνξάο» (2) 

«ππνδεηθλχεη πνπ βξίζθεηαη ε άθξε ηνπ δξφκνπ» (1) 

4. Μαλάβηθν  «σο ζεκείν αλαθνξάο» (5) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα καλάβηθν» 

(5) 

«γηα λα ην εληνπίζσ» (4) 

5. Βελδηλάδηθν  «σο ζεκείν αλαθνξάο» (8) 

«γηα λα θαηαιάβσ ηε ζέζε ηνπ» (4) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα 

βελδηλάδηθν» (4) 

«γηα λα επηβεβαηψζσ φηη πιεζηάδσ έλα βελδηλάδηθν» (2) 

«γηα λα απμήζσ ηελ πξνζνρή κνπ» (2)  

6. Φαξάδηθν «γηα λα θαηαιάβσ ηε ζέζε ηνπ ςαξάδηθνπ» (8)  

 «σο ζεκείν αλαθνξάο» (5) 

«δείρλεη φηη ππάξρεη θάπνην ςαξάδηθν ζε θνληηλή 

απφζηαζε» (3)  

7. Καηάζηεκα 

θαιιπληηθψλ  

 «σο ζεκείν αλαθνξάο» (5) 

«γηα λα επηβεβαηψζσ φηη πιεζηάδσ ζην θαηάζηεκα 

θαιιπληηθψλ» (4) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα θαηάζηεκα 

θαιιπληηθψλ» (3) 

8. νχπεξ κάξθεη «γηα λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπ ζνχπεξ κάξθεη» (6) 

«σο ζεκείν αλαθνξάο» (6) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα θαηάζηεκα 

θαιιπληηθψλ» (2) 

9. Αλζνπσιείν  «σο ζεκείν αλαθνξάο» (8) 

«γηα λα θαηαιάβσ πνχ βξίζθεηαη ην αλζνπσιείν» (7) 

«γηα λα θαηαιάβσ φηη βξίζθνκαη θνληά ζε έλα 

αλζνπσιείν» (3) 

10. Θάιαζζα «γηα λα πξνζαλαηνιηζηψ γεληθά ζην ρψξν» (10) 

 

 



156 

 

7.5 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο 

δηαηξηβήο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ήηαλ λα εμεηάζεη πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη 

νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο θαη 

λα πξνζδηνξίζεη πνηα απφ απηά ηα ζήκαηα ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ εχξεζε 

πνξείαο ζε αζηηθά πεξηβάιινληα. Αθφκε, ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηφρεπζε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πην ζεκαληηθά απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα. ην επφκελν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο δηαηξηβήο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

εμέηαζε ησλ ηξφπσλ κε ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ε αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε ελφο άγλσζηνπ πεξηβάιινληνο απφ άηνκα κε ηχθισζε.  



157 

 

8Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ  

 

8.1 θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε δηακφξθσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε 

ηχθισζε έπεηηα απφ θίλεζε ζε άγλσζηε δηαδξνκή. Αλαιπηηθά, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ 

δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ νη εμήο: 

1. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο 

ράξηεο ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε έπεηηα απφ ηελ θίλεζε ζε κηα άγλσζηε δηαδξνκή. 

2. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπληεινχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

3. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο θάζε αίζζεζεο ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ ζπγθξαηήζεθαλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

4. Ο εληνπηζκφο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ νη νπνίνη ζπγθξαηήζεθαλ ζηνπο λνεηηθνχο 

ράξηεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλψλ ηνπο ηδηνηήησλ.  

 

8.2 Πεξηνρή κειέηεο 

Χο πεξηνρή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο επηιέρζεθε ε Πιαηεία θξα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην δήκν Καιακαξηάο (Δηθφλα 1, Παξάξηεκα). Χο ζεκείν εθθίλεζεο επηιέρζεθε ε 

ζπκβνιή ησλ νδψλ Νηθνιάνπ Πιαζηήξα θαη Πιαηείαο θξα θαη σο ηεξκαηηζκφο ε ζπκβνιή 

ησλ νδψλ Αδακάληηνπ Κνξαή θαη Πιαηείαο θξα. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο ήηαλ 
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πεξίπνπ 450 κέηξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηιέρζεθε εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζθέξεη, θαζψο ζηελ πεξηνρή ππάξρεη πάξθν, 

παηδφηνπνο, αξθεηή βιάζηεζε, θαθεηέξηεο, ηαβέξλεο, ζρνιείν θηι. Δπίζεο, ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ήηαλ πεδνδξνκεκέλν θαη 

επνκέλσο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηελ πεξηνρή 

έρνληαο κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ απηνθηλήησλ. Δπηπιένλ, 

ε Πιαηεία θξα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, γεγνλφο ην νπνίν αχμεζε ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα ηελ εχξεζε ζπκκεηερφλησλ, θαζψο απηνί δελ έπξεπε λα έρνπλ επηζθεθηεί 

πνηέ ζην παξειζφλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

 

8.3 πκκεηέρνληεο 

Σα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηιέρηεθαλ απφ ιίζηεο ηνπ Παλειιελίνπ 

πλδέζκνπ Σπθιψλ θαη ηεο Έλσζεο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 

1) λα έρνπλ ηχθισζε, 2) λα είλαη ελήιηθεο, 3) λα κελ έρνπλ θάπνηα πξφζζεηε αλαπεξία ή 

δηαηαξαρή πέξαλ ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο, 4) λα κελ έρνπλ θάπνηα αζζέλεηα ε νπνία λα 

επεξεάδεη ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, 5) λα κελ θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, 6) λα κελ έρνπλ θηλεζεί πνηέ ζην παξειζφλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, θαη 7) λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλεμάξηεηεο θίλεζεο. Οθηψ άηνκα 

κε πξφβιεκα φξαζεο, ηέζζεξηο άλδξεο θαη ηέζζεξηο γπλαίθεο πιεξνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  Οη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ ειηθίαο 24 έσο 44 εηψλ (M = 33.63, SD = 6.186). Έλαο ζπκκεηέρσλ ήηαλ εθ γελεηήο 

ηπθιφο, ελψ νη ππφινηπνη επηά ζπκκεηέρνληεο είραλ επίθηεηε απψιεηα φξαζεο. Οη αηηίεο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ απψιεηα φξαζεο ησλ νθηψ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 41.  



159 

 

Πίλαθαο 41.  

Οη αηηίεο απώιεηαο όξαζεο θαη ε ζπρλόηεηά ηνπο. 

Αηηία απώιεηαο ηεο όξαζεο πρλόηεηα 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ησλ πξφσξσλ βξεθψλ   1 

Αηχρεκα 1 

Βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν 1 

Γιαχθσκα 2 

Μειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 3 

ύλνιν 8 

        

Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο θνηηνχζαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξεηο ήηαλ 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ήηαλ απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δπηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ δερζεί εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο. Μφλν έλαο ζπκκεηέρσλ δήισζε πσο είρε ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 

ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ. Πέληε ζπκκεηέρνληεο θηλνχληαλ είηε κφλνη ηνπο είηε κε ηε 

βνήζεηα θάπνηνπ νδεγνχ, ελψ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο θηλνχληαη πάληα κφλνη 

ηνπο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιεπθφ κπαζηνχλη γηα λα θηλεζνχλ, ελψ θαλείο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ρξεζηκνπνηνχζε ζθχιν νδεγφ.  

 

8.4 Μεζνδνινγία 

Κάζε ζπκκεηέρσλ νδεγήζεθε ζηελ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο μερσξηζηά θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε 

λα πεξπαηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπγθξαηήζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχζαλ γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε δηαδξνκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ιάκβαλαλ νδεγίεο πνπ αθνξνχζαλ κφλν ηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο ζσζηήο πνξείαο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έιαβαλ θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. ηαλ ήηαλ 
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απαξαίηεην, νη ζπκκεηέρνληεο ζπλνδεχνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή γηα έλα ηκήκα ηεο 

δηαδξνκήο. Απηφ ζπλέβαηλε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζε δηαζηαπξψζεηο ή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαγθάδνληαλ λα θηλεζνχλ ζην δξφκν επεηδή δελ 

κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ ζην πεδνδξφκην εμαηηίαο ησλ ζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ θαη άιισλ 

εκπνδίσλ. Γελ ππήξρε θάπνηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδξνκήο. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδξνκήο, δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα απηηθφ 

κνληέιν πνπ αλαπαξηζηνχζε ηε δηαδξνκή (Δηθφλα 2, Παξάξηεκα). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δεηήζεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηηθά ζεκάδηα (ρξεζηκνπνηήζεθαλ πηλέδεο) γηα λα 

ππνδείμνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο ηνπο νπνίνπο ζπγθξάηεζαλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο 

ράξηεο (Δηθφλα 3, Παξάξηεκα). Ο εξεπλεηήο ζεκείσλε ηελ αληηζηνηρία ηνπ θάζε απηηθνχ 

ζεκαδηνχ κε ην πεξηβαιινληηθφ ζηνηρείν. Ο ζπκκεηέρσλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα  

«ελεκεξψζεη» ηηο επηινγέο ηνπ ςειαθψληαο ηα απηηθά ζεκάδηα θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέζεη θάπνην απηηθφ ζεκάδη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ απηηθνχ κνληέινπ ήζειε. Γελ 

ππήξρε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο. Παξάιιεια κε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ απηηθψλ ζεκαδηψλ, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξηγξάθνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιήθζεθαλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο, κε πνην 

ηξφπν, δειαδή, πξνζέιαβαλ ηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα  (π.ρ. κέζσ ηνπ κπαζηνπληνχ, απφ 

κηα κπξσδηά θηι). Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο δνθηκαζίαο απφ θάζε ζπκκεηέρνληα 

ερνγξαθνχηαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην VN700 Olympus Digital Voice Recorder. ηε ζπλέρεηα 

έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ θεηκέλσλ θαη θαηαγξαθή ηνπο ζε αξρείν Word. 
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8.5 Απνηειέζκαηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζπλνιηθά 117 πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία (M = 14.62, SD = 

5.6290). Ο Πίλαθαο 42 δείρλεη πφζνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο αλαγλψξηζε ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ μερσξηζηά.  

 

Πίλαθαο 42.  

Ο αξηζκόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ πνπ αλέθεξε ν θάζε ζπκκεηέρσλ. 

πκκεηέρνληεο Αξηζκόο πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ   

1 16 

2 9 

3 21 

4 19 

5 14 

6 6 

7  21 

8 11 

ύλνιν 117 

 

Σξηάληα δχν δηαθνξεηηθνί πεξηβαιινληηθνί πφξνη αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά απφ ηνπο 

νθηψ ζπκκεηέρνληεο. Ο Πίλαθαο 43 παξνπζηάδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ζε θάζε πφξν. 

 

  



162 

 

Πίλαθαο 43.  

Οη πεξηβαιινληηθνί πόξνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ν αξηζκόο ζπρλόηεηαο ησλ αλαθνξώλ ζε θάζε 

πόξν. 

Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Ν  

1. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 12 

2. Πεξίπηεξν 10 

3. Άλνηγκα 8 

4. Πάξθν 8 

5. Γέληξα 7 

6. Πνιπθαηνηθίεο (ζεηξά ςειψλ 

θηεξίσλ) 

6 

7. Καθεηέξηεο 6 

8. ηάζε ιεσθνξείνπ 5 

9. Πιαθφζηξσην 5 

10. Γξφκνο 5 

11. Σξαπεδάθηα 4 

12. Κηήξην 4 

13. Κνιψλα 4 

14. Γηαζηαχξσζε 4 

15. Ράκπα 3 

16. Παηδφηνπνο / παηδηθή ραξά 3 

17. Καηάζηεκα 3 

18. Φαλάξη 2 

19. Λνπινχδηα 2 

20. Καξηνηειέθσλν 2 

21. Γξαζίδη 2 

22. Γήπεδν κπάζθεη 2 

23. Αλεθφξα / θαηεθφξα 2 

24. Δθθιεζία 1 

25. Λατθή αγνξά (παδάξη) 1 

26. γθνο (απξνζδηφξηζην αληηθείκελν) 1 

27. Παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα 1 

28. Παξηέξη 1 

29. παζκέλν πιαθάθη 1 

30. πίηη κε απιή / θήπν 1 

31. ρνιείν 1 

ύλνιν 117 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιήθζεθαλ ηνπο δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο 

πξνέθπςε φηη πνιινί πεξηβαιινληηθνί πφξνη γίλνληαη αληηιεπηνί κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ηξφπνπο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ππέδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα (ζήκαηα), ηα νπνία απέθηεζαλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

αηζζήζεσλ, γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο αληηιήθζεθαλ ηελ χπαξμε 

δέληξσλ απφ ην θειάεδεκα ησλ πνπιηψλ, ην ζξφηζκα ησλ θχιισλ, ην ρηχπεκα ηνπ 

κπαζηνπληνχ πάλσ ζε απηά θαζψο θαη απφ ηελ ερεηηθή ζθηά πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα δέληξα. 

Γηα λα γίλνπλ, επνκέλσο, αληηιεπηά ηα δέληξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα αθνπζηηθά θαη 

απηηθά ζήκαηα, άξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθνή θαη ε αθή κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Άιια 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ινπινχδηα, έγηλαλ αληηιεπηά κέζσ κφλν 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ εξεζίζκαηνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ινπινχδηα έγηλαλ 

αληηιεπηά κέζσ ηνπ αξψκαηφο ηνπο, δειαδή κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο φζθξεζεο. Ο Πίλαθαο 

44 παξνπζηάδεη ηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

γηα λα αληηιεθζνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο αηζζήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ.   
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Πίλαθαο 44.  

Τα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληίιεςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πόξσλ θαη νη αηζζήζεηο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ. 

Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Πιεξνθνξηαθό εξέζηζκα Αίζζεζε 

1. Αλεθφξα «αιιαγή ζην πεξπάηεκα» Αθή  

2. Άλνηγκα «πεξηζζφηεξνο ήιηνο» 

«δελ κνπ έθιεηλε ηίπνηα ηνλ αέξα» 

Αθή 

Αθή 

3. Γήπεδν κπάζθεη «ήρνο κπάιαο» 

«θσλέο παηδηψλ»  

Αθνή 

Αθνή 

4. Γξαζίδη «κπξσδηά» ζθξεζε 

5. Γέληξα «θειάεδεκα πνπιηψλ» 

«ζξφηζκα θχιισλ» 

«ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» 

«έθιεηλαλ ηνλ ήρν ηνπ κπαζηνπληνχ» 

Αθνή 

Αθνή 

Αθή 

Αθνή 

6. Γηαζηαχξσζε «δηαθνξεηηθφο ήρνο αέξα» 

«ήρνο δηεξρφκελσλ απηνθηλήησλ»  

Αθνή 

Αθνή 

7. Γξφκνο «ήρνο δηεξρνκέλσλ απηνθηλήησλ» Αθνή 

8. Δθθιεζία «ήρνο θακπάλαο» Αθνή 

9. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / 

ςεηνπσιείν 

«νκηιίεο» 

«κπξσδηέο» 

«αθνπγφληνπζαλ ηα πηάηα»  

Αθνή 

ζθξεζε 

Αθνή  

10. Καξηνηειέθσλν «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» Αθή 

11. Καηάζηεκα «νκηιίεο» Αθνή 

12. Καηεθφξα «αιιαγή ζην πεξπάηεκα» Αθή  

13. Καθεηέξηεο «νκηιίεο» 

«κνπζηθή θαθεηέξηαο» 

Αθνή 

Αθνή 

14. Κνιψλα «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» Αθή 

15. Κηήξην «άιιαμε ν ήρνο ηνπ κπαζηνπληνχ» 

«έθιεηλαλ ην θσο» 

«έθιεηλαλ ηνλ ήρν» 

Αθνή 

Αθή 

Αθνή 

16. Λατθή αγνξά «νκηιίεο»  

«θσλέο» 

«ρηχπεκα κε κπαζηνχλη ζε πάγθνπο» 

Αθνή 

Αθνή 

Αθή 

17. Λνπινχδηα «άξσκα ινπινπδηψλ» ζθξεζε 

18. γθνο (απξνζδηφξηζην 

αληηθείκελν) 

«έθιεηλε ηνλ ήρν» Αθνή 

19. Παηδφηνπνο / παηδηθή ραξά «έπαηδαλ παηδηά»  

«άθνπζα ηηο θνχληεο» 

Αθνή 

Αθνή 

20. Παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα «έθιεηλαλ ηνλ ήρν»  Αθνή 

21. Πάξθν «έπαηδαλ παηδηά» 

«ζξφηζκα θχιισλ δέληξσλ» 

«θειάεδεκα πνπιηψλ»  

«κπξσδηά γξαζηδηνχ» 

«ήρνο βεκάησλ»  

«νκηιίεο» 

Αθνή 

Αθνή 

Αθνή 

ζθξεζε 

Αθνή 

Αθνή 

22. Παξηέξη «άξσκα ινπινπδηψλ»  ζθξεζε 

23. Πεξίπηεξν «κπξσδηά πεξηνδηθψλ» ζθξεζε 
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«ζφξπβνο ςπγείνπ» 

«ρηχπεκα δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ κε   

ην κπαζηνχλη» 

«ρηχπεκα πεξηνδηθψλ κε ην  

κπαζηνχλη» 

«νκηιίεο αλζξψπσλ»  

«ρηχπεκα ηέληαο πεξηπηέξνπ κε ην   

θεθάιη» 

Αθνή 

Αθή 

 

Αθή 

 

Αθή 

24. Πιαθφζηξσην «δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ   

κπαζηνπληνχ» 

«αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο 

Αθή  

 

Αθή  

25. Πνιπθαηνηθίεο (ζεηξά 

ςειψλ θηεξίσλ) 

«έθνβαλ ηνλ αέξα» 

«άιιαδε ν ήρνο ηνπ κπαζηνπληνχ» 

«ίζθηνο» 

Αθή 

Αθνή 

Αθή 

26. Ράκπα «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» Αθή 

27. παζκέλν πιαθάθη «ρηχπεκα κε ην πφδη» Αθή 

28. πίηη κε απιή / θήπν «ηελ απιή ηελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ν     

ηνίρνο είλαη πην καθξηά, ζην βάζνο,  

αιιά ππάξρεη θάηη άιιν κπξνζηά πνπ 

κνπ θιείλεη ηνλ αέξα θαη ηνπο ήρνπο» 

Αθή  

Αθνή 

29. ηάζε ιεσθνξείνπ «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» Αθή 

30. ρνιείν «θσλέο παηδηψλ» 

«ζρνιηθφ θνπδνχλη» 

Αθνή 

Αθνή 

31. Σξαπεδάθηα «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» 

«νκηιίεο απφ αλζξψπνπο πνπ είλαη  

ζηαηηθνί» 

«νκηιίεο ζε πην ρακειφ χςνο –  

θαζηζκέλνη άλζξσπνη»  

Αθή 

Αθνή 

 

Αθνή 

32. Φαλάξη «ρηχπεκα κε κπαζηνχλη» Αθή 
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Αθφκε, παξαηεξνχκε φηη νη αηζζήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηελ 

ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ. Οη Πίλαθεο 45, 46, 47 παξνπζηάδνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ 

εξεζηζκάησλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ.  

 

Πίλαθαο 45.  

Οη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο αθήο. 

Πιεξνθνξηαθό εξέζηζκα Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Υξήζε αθήο 

Πεξηζζφηεξνο ήιηνο Άλνηγκα Δληνπηζκφο αλνηγκάησλ 

Υηχπεκα κπαζηνπληνχ πάλσ 

ζε δέληξν 

Γέληξν Δληνπηζκφο πεξηβαιινληηθνχ 

πφξνπ 

Γηαθνξεηηθή αίζζεζε 

κπαζηνπληνχ 

Πιαθφζηξσην Πξνζδηνξηζκφο ηχπνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ 

 

 Πίλαθαο 46.  

Οη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο αθνήο. 

Πιεξνθνξηαθό εξέζηζκα Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Υξήζε αθνήο 

Ήρνο κπάιαο Γήπεδν κπάζθεη Πξνζδηνξηζκφο ηχπνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ 

Ήρνο θακπάλαο Δθθιεζία Θέζε πεξηβαιινληηθνχ 

πφξνπ 

Θξφηζκα θχιισλ Γέληξα Πξνζδηνξηζκφο ηχπνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ 

«Κιείζηκν ήρνπ» Παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα Ζρεηηθή ζθηά  

Ήρνο δηεξρνκέλσλ 

απηνθηλήησλ 

Γξφκνο Τπνινγηζκφο απφζηαζεο απφ 

έλα πεξηβαιινληηθφ πφξν 

Γηαθνξεηηθφο ήρνο αέξα Γηαζηαχξσζε Έληαζε πξνζνρήο γηα ηε 

δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ  

Αιιαγή ζηνλ ήρν ηνπ 

κπαζηνπληνχ 

Κηήξηα Ζρνεληνπηζκφο 

 

Πίλαθαο 47.  

Η ρξήζε ηεο όζθξεζεο. 

Πιεξνθνξηαθό εξέζηζκα Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Υξήζε όζθξεζεο 

Μπξσδηά γξαζηδηνχ Γξαζίδη Πξνζδηνξηζκφο ηχπνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ζηνηρείνπ 
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8.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο 

δηαηξηβήο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπκβάιιεη ε αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ελφο άγλσζηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ άηνκα κε ηχθισζε. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ηξίην 

εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο δηαηξηβήο ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηνπ είδνπο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ αηφκσλ κε 

ηχθισζε γηα νηθεία πεξηβάιινληα.   
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9Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΣΡΗΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

 

9.1 θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα άηνκα 

κε ηχθισζε γηα κηα νηθεία αζηηθή πεξηνρή. Αλαιπηηθά, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ηξίηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ νη εμήο:  

1. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο 

ράξηεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηα άηνκα κε ηχθισζε γηα κηα νηθεία αζηηθή 

πεξηνρή. 

2. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αηζζήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαη αληηιεπηνί απηνί νη 

πεξηβαιινληηθνί πφξνη φηαλ έλα άηνκν κε ηχθισζε επηζθέπηεηαη έλα κέξνο γηα 

πξψηε θνξά.  

 

9.2 Πεξηνρή κειέηεο 

Χο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε έλα ηκήκα ηεο Πιαηείαο Αξηζηνηέινπο ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο (Δηθφλα 4, Παξάξηεκα). Ζ πεξηνρή 

κειέηεο εθηείλεηαη ζην ηεηξάπιεπξν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο – πεξηνρέο Νίθεο, 

Κνκλελψλ, Δξκνχ θαη Καξφινπ Νηει, ε νπνία βξίζθεηαη ζην «εζσηεξηθφ θέληξν» ηεο πφιεο 

(Κνζκφπνπινο, 1994). Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηιέρζεθε θαζψο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη θνληά ζηα γξαθεία ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ. Δπνκέλσο, επηιέγνληαο 

απηή ηελ πεξηνρή απμήζεθαλ νη πηζαλφηεηεο εχξεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ 
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κε ηχθισζε πνπ θηλνχληαη ζπρλά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ήηαλ ε πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο.  

 

9.3 Μεζνδνινγία 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθε έλαο ράξηεο αθήο ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηκήκα ηεο 

Πιαηείαο Αξηζηνηέινπο ζηε Θεζζαινλίθε (Δηθφλα 5, Παξάξηεκα). Απφ ηνλ ράξηε αθήο 

είραλ αθαηξεζεί φιεο νη πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηηο θεληξηθέο 

νδνχο πνπ νξίδνπλ ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή (Δηθφλα 6, Παξάξηεκα). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δεηήζεθε λα ηνπνζεηήζνπλ φζνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσλαλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο 

πάλσ ζην ράξηε αθήο ηνπνζεηψληαο απηηθά ζεκάδηα (ρξεζηκνπνηήζεθαλ πηλέδεο). 

Σαπηφρξνλα, ζε εθείλν ην ζεκείν ν εξεπλεηήο ζεκείσλε πάλσ ζην ράξηε ηνλ αξηζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά αλαθνξάο ησλ ζεκάησλ θαη ζπκπιήξσλε ζηε θφξκα θαηαγξαθήο πνην 

είλαη ην είδνο / φλνκα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ (π.ρ. ζεκείν 1 = παγθάθη). Οη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηνχλ ηηο επηινγέο ηνπο, πξνζζέηνληαο, 

αθαηξψληαο θαη αιιάδνληαο ηε ζέζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ςειαθίδνληαο ηα απηηθά 

ζεκάδηα. Γελ ππήξρε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο.  

 

9.4 πκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έπξεπε λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο (Πιαηεία Αξηζηνηέινπο) θαη λα έρνπλ θηλεζεί ζπρλά θαηά ην παξειζφλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δίθνζη άηνκα κε ηχθισζε ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα. ινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ ζηάδην είλαη θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο θαη κέιε ηνπ 

Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ θαη ηεο Έλσζεο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο. Σα νλφκαηα 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ επηιέρηεθαλ απφ ιίζηεο ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ θαη ηεο 

Έλσζεο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 1) λα έρνπλ ηχθισζε, 2) λα 

είλαη ελήιηθεο, 3) λα κελ έρνπλ θάπνηα πξφζζεηε αλαπεξία ή δηαηαξαρή πέξαλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο φξαζεο, 4) λα κελ έρνπλ θάπνηα αζζέλεηα ε νπνία λα επεξεάδεη ηελ 

αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, θαη 5) λα κελ θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ 

αηζζεηεξηαθή αληίιεςε. Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθίαο 22 έσο 57 εηψλ (M = 35.25, SD = 8.854). Γψδεθα απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άλδξεο (60%) θαη  νθηψ γπλαίθεο (40%). Σν δείγκα ήηαλ εηεξνγελέο 

φζνλ αθνξά ηηο αηηίεο απψιεηαο ηεο φξαζεο (Πίλαθαο 48).  

 

Πίλαθαο 48.  

Τα αίηηα ηεο απώιεηαο όξαζεο ησλ 20 ζπκκεηερόλησλ  

Αηηία απώιεηαο ηεο όξαζεο Ν 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ησλ πξφσξσλ βξεθψλ 2 

Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο  2 

Αηχρεκα 1 

Βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν 1 

Γιαχθσκα 4 

Μειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα  7 

Ρεηηλνβιάζησκα 1 

Ο ζπκκεηέρσλ δελ ήζειε λα αλαθέξεη ηελ αηηία 2 

ύλνιν 20 

 

Δπηπιένλ, έμη απφ ηνπο 20 ζπκκεηέρνληεο (30%) ήηαλ εθ γελεηήο ηπθινί, ελψ 14 

(70%) είραλ επίθηεηε απψιεηα φξαζεο. ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, 13 ζπκκεηέρνληεο (65%) δήισζαλ πσο είραλ ιάβεη 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ελψ επηά (35%) δήισζαλ 

πσο δελ είραλ ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε. Γχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

ιάβεη εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο δήισζαλ πσο θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο είραλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ. 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχζαλ κπαζηνχλη γηα λα θηλεζνχλ, ελψ θαλείο δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζθχιν νδεγφ. ρεηηθά κε ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε, νθηψ ζπκκεηέρνληεο 

(40%) δήισζαλ φηη θηλνχληαη πάληα κφλνη ηνπο θαη 12 (60%) φηη θηλνχληαη κεξηθέο θνξέο 

κφλνη ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ νδεγνχ. Καλείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ δήισζε πσο θηλείηαη κφλν κε ηε βνήζεηα νδεγνχ. ηελ εξψηεζε «Πφζν 

ζπρλά θηλήζηε κφλνο;» πέληε ζπκκεηέρνληεο (25%) απάληεζαλ «πάληα», 14 ζπκκεηέρνληεο 

(70%) «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο», ελψ έλαο ζπκκεηέρσλ (5%) δήισζε φηη θηλείηαη κφλνο 

«κεξηθέο θνξέο». 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θσδηθνπνηήζεθε ζε νθηψ θαηεγνξίεο 

(καζεηήο δεκνηηθνχ, απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καζεηήο γπκλαζίνπ, απφθνηηνο 

γπκλαζίνπ, καζεηήο ιπθείνπ, απφθνηηνο ιπθείνπ, θνηηεηήο, απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ καζεηήο 

δεκνηηθνχ, απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καζεηήο γπκλαζίνπ ή απφθνηηνο 

γπκλαζίνπ. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 49.  

 

Πίλαθαο 49.   

Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ  

Μνξθσηηθό επίπεδν πρλόηεηα 

Μαζεηήο ιπθείνπ 1 

Απφθνηηνο ιπθείνπ 7 

Φνηηεηήο 7 

Απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 5 

ύλνιν 20 
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9.5 Απνηειέζκαηα  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζπλνιηθά 530 πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο. Οη 

πεξηβαιινληηθνί πφξνη ηαμηλνκήζεθαλ ζε 74 θαηεγνξίεο. Ο Πίλαθαο 50 δείρλεη πφζεο θνξέο 

αλαθέξζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη ζε θάζε κηα απφ ηηο 74 θαηεγνξίεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θίλεζε ελφο αηφκνπ κε ηχθισζε ζε κηα πεξηνρή θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε απηή.  

Ο Πίλαθαο 51 παξνπζηάδεη ηελ αληηζηνίρεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ κε ηηο 

αηζζήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί. Με αζηεξίζθν είλαη ζεκεησκέλνη 

νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε θάπνην 

πιεξνθνξηαθφ εξέζηζκα πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αληηιεπηηθφ ζχζηεκα. 
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Πίλαθαο 50.  

Οη πεξηβαιινληηθνί πόξνη πνπ αλαθέξζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε ζπρλόηεηα 

αλαθνξάο ηνπο. 

Πεξηβαιινληηθόο πόξνο πρλόηεηα 

1. Άγαικα  1 

2. Αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο 1  

3. Αιιαγή ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ 1 

4. Αλαςπθηήξην 1 

5. Αλζνπσιείν 2  

6. Άλνηγκα / Δίζνδνο θηεξίνπ 3  

7. Αξηνπνηείν / Εαραξνπιαζηείν 26  

8. Αζηπλνκία 9  

9. Αθεηεξία ιεσθνξείσλ  1  

10. Βηβιηνπσιείν 9   

11. Γξαζίδη 2  

12. Γέληξν 2  

13. Γεκφζηεο ηνπαιέηεο  2  

14. Γηαθεκηζηηθφ ζηαλη 1  

15. Γχζθνιν ζεκείν (απνπξνζαλαηνιζκφο) 1  

16. Δθδνηήξηα εηζηηεξίσλ  2  

17. Δθθιεζία 2  

18. Δκπνξηθφ θέληξν 5  

19. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν 10  

20. Ζρεηηθφ θαλάξη 28      

21. Κάδνο 3  

22. Καξηνηειέθσλν 1  

23. Καηάζηεκα αζιεηηθψλ εηδψλ 12  

24. Καηάζηεκα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ  2  

25. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ 8 

26. Καηάζηεκα κε αμεζνπάξ 1 

27. Καηάζηεκα κε θνζκήκαηα 1 

28. Καηάζηεκα κε ηζάληεο 3 

29. Καηάζηεκα ληειηθαηέζελ 2 

30. Καηάζηεκα νηθηαθψλ εηδψλ  1  

31. Καηάζηεκα νπηηθψλ 2  

32. Καηάζηεκα παηρληδηψλ  2  

33. Καηάζηεκα ξνχρσλ  6  

34. Καηάζηεκα ηειεθσλίαο θαη Ζ/Τ 1 

35. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ 1  

36. Καθεθνπηείν 1 

37. Καθεηέξηα 56     

38. Κηλεκαηνγξάθνο 4 

39. Κνιψλα 12 

40. Κνισλάθηα 4   

41. Κνπινπξάο 4   

42. Λνπινχδηα 1 

43. Μαλάβηθν 1 
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44. Μαξκάξηλε επηθάλεηα 1  

45. Μπαξ 1 

46. Μπνπγαηζαηδίδηθν 3 

47. Ξελνδνρείν 13   

48. Παγθάθη 8 

49. Πάγθνο κηθξνπσιεηψλ 2 

50. Παξηέξη 9 

51. Πεδφδξνκνο 1 

52. Πεξίπηεξν 46     

53. Πεξίπηεξν αλαθχθισζεο 1 

54. Πηάηζα ηαμί 24       

55. Πιαθφζηξσην  6   

56. Πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ 1 

57. Πξνβιήηα 1 

58. Ράκπα 1 

59. θαινπάηηα 2 

60. νχπεξ κάξθεη 3 

61. ηάζε ιεσθνξείσλ 30        

62. ηνά 9 

63. ρνιείν 3  

64. Σαμηδησηηθφ γξαθείν  1  

65. Σαρπδξνκείν 1 

66. Σαρπθαγείν 14     

67. Σξάπεδα 24       

68. Σξαπεδνθαζίζκαηα 11     

69. Σζαγθάξεο  1  

70. Τπεξεζίεο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΟΔ, ΚΔΠ, ΗΚΑ, Παξαθαηαζεθψλ)  44     

71. Φαλάξη 26  

72. Φαξκαθείν 1  

73. Φσηνγξαθείν 2  

74. Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ  2  

ύλνιν 530 
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Πίλαθαο 51.  

Οη πεξηβαιινληηθνί πόξνη θαη νη αηζζήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί 

από έλα άηνκν κε ηύθισζε.   

Πεξηβαιινληηθόο πόξνο Αθή Αθνή Όζθξεζε 

1. Άγαικα  √   

2. Αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο √ √  

3. Αιιαγή ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ √   

4. Αλαςπθηήξην √ √ √ 

5. Αλζνπσιείν   √ 

6. Άλνηγκα / Δίζνδνο θηεξίνπ √ √  

7. Αξηνπνηείν / Εαραξνπιαζηείν   √ 

8. Αζηπλνκία*    

9. Αθεηεξία ιεσθνξείσλ   √  

10. Βηβιηνπσιείν   √ 

11. Γξαζίδη √ √ √ 

12. Γέληξν √ √ √ 

13. Γεκφζηεο ηνπαιέηεο  √  √ 

14. Γηαθεκηζηηθφ ζηαλη √   

15. Γχζθνιν ζεκείν (απνπξνζαλαηνιηζκφο) √ √  

16. Δθδνηήξηα εηζηηεξίσλ  √   

17. Δθθιεζία  √ √ 

18. Δκπνξηθφ θέληξν √   

19. Δζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν √ √ √ 

20. Ζρεηηθφ θαλάξη √ √  

21. Κάδνο √ √ √ 

22. Καξηνηειέθσλν √   

23. Καηάζηεκα αζιεηηθψλ εηδψλ*    

24. Καηάζηεκα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ*    

25. Καηάζηεκα θαιιπληηθψλ*   √ 

26. Καηάζηεκα κε αμεζνπάξ*    

27. Καηάζηεκα κε θνζκήκαηα*    

28. Καηάζηεκα κε ηζάληεο   √ 

29. Καηάζηεκα ληειηθαηέζελ   √ 

30. Καηάζηεκα νηθηαθψλ εηδψλ*    

31. Καηάζηεκα νπηηθψλ*    

32. Καηάζηεκα παηρληδηψλ*    

33. Καηάζηεκα ξνχρσλ*     

34. Καηάζηεκα ηειεθσλίαο θαη Ζ/Τ*    

35. Καηάζηεκα ππνδεκάησλ   √ 

36. Καθεθνπηείν   √ 

37. Καθεηέξηα  √ √ 

38. Κηλεκαηνγξάθνο*    

39. Κνιψλα √   

40. Κνισλάθηα √   

41. Κνπινπξάο √ √ √ 

42. Λνπινχδηα √ √ √ 

43. Μαλάβηθν √  √ 
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44. Μαξκάξηλε επηθάλεηα √ √  

45. Μπαξ  √  

46. Μπνπγαηζαηδίδηθν  √ √ 

47. Ξελνδνρείν*    

48. Παγθάθη √   

49. Πάγθνο κηθξνπσιεηψλ  √  

50. Παξηέξη √  √ 

51. Πεδφδξνκνο √ √  

52. Πεξίπηεξν √ √ √ 

53. Πεξίπηεξν αλαθχθισζεο √   

54. Πηάηζα ηαμί  √  

55. Πιαθφζηξσην  √ √  

56. Πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ *    

57. Πξνβιήηα √   

58. Ράκπα √   

59. θαινπάηηα √ √  

60. νχπεξ κάξθεη  √ √ 

61. ηάζε ιεσθνξείσλ √ √  

62. ηνά √ √  

63. ρνιείν  √  

64. Σαμηδησηηθφ γξαθείν*     

65. Σαρπδξνκείν*    

66. Σαρπθαγείν √ √ √ 

67. Σξάπεδα*    

68. Σξαπεδνθαζίζκαηα √   

69. Σζαγθάξεο    √ 

70. Τπεξεζίεο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΟΔ, ΚΔΠ, ΗΚΑ, 

Παξαθαηαζεθψλ)*  

   

71. Φαλάξη (φρη ερεηηθφ) √   

72. Φαξκαθείν   √ 

73. Φσηνγξαθείν*    

74. Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ   √  

 

 

9.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο δηαηξηβήο 

ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ εμέηαζε ηνπ είδνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπγθξαηνχληαη ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχλ ηα άηνκα κε ηχθισζε γηα 

νηθεία πεξηβάιινληα. Σν επφκελν θεθάιαην αθνξά ζηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηξηψλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ.  
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10Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

10.1 Δηζαγσγηθά 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηξηψλ 

ζηαδίσλ πνπ απνηεινχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη επηρεηξείηαη ε εξκελεία ηνπο κε βάζε 

ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  

 

10.2 πδήηεζε απνηειεζκάησλ 1
νπ

 εξεπλεηηθνύ ζηαδίνπ 

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ λα εμεηάζεη πνηα απηηθά, 

αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη πνηα ζεσξνχληαη σο ηα 

πην ρξήζηκα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Οη ηηκέο πνπ 

έιαβαλ ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε αηζζεηεξηαθνχ 

ζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε θαηεγνξία 

αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ μερσξηζηά.  

 

10.2.1 Απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  

ζνλ αθνξά ηα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ απηηθά ζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο γίλνληαη ζπλήζσο αληηιεπηέο 

κέζσ ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ θαη ησλ πνδηψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνίρσλ γηα ηελ εχξεζε 

πνξείαο ζα κπνξνχζε απφ ηελ άιιε λα εκπιέθεη θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρεξηψλ. 
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Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ απηηθά ζήκαηα ηα νπνία 

πξνζιακβάλνπλ ηφζν κέζσ ηεο αθήο έθηαζεο (π.ρ. ρέξηα), φζν θαη ηεο εθηεηακέλεο αθήο 

(π.ρ. ιεπθφ κπαζηνχλη). Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί ε απνπζία απηηθψλ 

ζεκάησλ πνπ λα γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ηεο γεληθήο αθήο απφ ηε ιίζηα πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ νκάδα εζηίαζεο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

αλέθεξε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηηθψλ ζεκάησλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ηεο γεληθήο αθήο 

θαη ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν (facial touch sensing), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αίζζεζε 

ηνπ αέξα. Ζ εκπεηξία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γεληθή αθή είλαη παζεηηθή θαη δελ αθνξά ηφζν 

απνζηάζεηο θαη ρσξηθέο ζρέζεηο, φζν ηε γεληθή χπαξμε ηνπ ζψκαηνο ζην ρψξν (Rodaway, 

1994). Δίλαη, επνκέλσο, πνιχ πηζαλφ νη ζπκκεηέρνληεο λα ζεψξεζαλ φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 

εκπεηξίεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα απηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα θηλεζνχλ ζε έλα ρψξν. 

Κάπνηα απηηθά ζήκαηα έιαβαλ πςειέο ηηκέο θαη ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο (π.ρ. 

«αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο»). Παξφια απηά ζε αξθεηά απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ παξαηεξείηαη κηα αζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ έιαβαλ ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα 

απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζπρλά, αιιά δελ ηα ζεσξνχλ ρξήζηκα (π.ρ. «θνισλάθηα 

πεδνδξνκίσλ»). Τπάξρνπλ θαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έλα απηηθφ ζήκα 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη ςειά ζηε ιίζηα ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη αξθεηά ρακειφηεξα ζε απηήλ 

ηεο ζπρλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην απηηθφ ζήκα «νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ» βξίζθεηαη ζηε 

10
ε
 ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηα ρξεζηκφηεξα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζεηξά θαη κφιηο 

ζηελ 24
ε
 ζέζε ηεο αληίζηνηρεο ιίζηαο κε ηα ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά.    

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη ην απηηθφ ζήκα εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ «αλεθφξα / θαηεθφξα» βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε ησλ ζεκάησλ κε ην κεγαιχηεξν 

ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. πσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νη ζπκκεηέρνληεο 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αιιαγέο ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο σο ζεκεία αλαθνξάο  πνπ ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ ζηελ εχξεζε πνξείαο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Gärling, Böök, Lindberg θαη  Arce (1990), νη νπνίνη βξήθαλ φηη 

άηνκα ρσξίο πξφβιεκα φξαζεο θσδηθνπνηνχλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο ηελ χπαξμε 

πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ θαη θιίζεσλ θαηά κήθνο δηαδξνκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο. Δπηπιένλ, ε θσδηθνπνίεζε ησλ θιίζεσλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απνηειεί έλδεημε γηα 

ηνλ ηξηζδηάζηαην ραξαθηήξα ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο.  

Αθφκε, έθπιεμε πξνθαιεί ε παξνπζία ηνπ απηηθνχ ζήκαηνο «ιαθθνχβα» ζηε 10
ε
 

ζέζε ησλ ζεκάησλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζπλαληνχλ ζπρλά 

ιαθθνχβεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο θίλεζε (7
ε
 ζέζε ζηε ιίζηα κε ηα πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκαηα) θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν. Σν απνηέιεζκα πνπ είλαη 

απξφζκελν είλαη ε παξνπζία ηεο «ιαθθνχβαο» ζηε 15
ε
 ζέζε ησλ πην ρξήζηκσλ απηηθψλ 

ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, πάλσ απφ ζήκαηα φπσο ν «ηνίρνο» θαη ην «ξείζξν ηνπ 

πεδνδξνκίνπ». Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιαθθνχβεο σο ζεκεία αλαθνξάο, γηα λα ππνινγίζνπλ, δειαδή, ηε 

ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζην ρψξν. Φαίλεηαη, επνκέλσο, πσο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

επσθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο απηηθνχ ζήκαηνο, ην νπνίν θαηλνκεληθά ζα είρε 

κφλν αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα θηλεζνχλ.     

Ζ εθαξκνγή ηνπ t-test έδεημε πσο ηα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη πην 

ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε κεησκέλε φξαζε ζεσξνχλ σο ιηγφηεξν ρξήζηκα θάπνηα απηηθά ζήκαηα / 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία επεηδή κπνξνχλ πηζαλψο λα ηα αληηιεθζνχλ κέζσ ηεο 

ελαπνκείλαζαο φξαζήο ηνπο.  
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Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θηλνχληαη ηφζν 

αλεμάξηεηα φζν θαη κε θάπνηνλ νδεγφ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

απηηθψλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θηλνχληαη πάληα κφλνη ηνπο. 

Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ θηλνχληαη πάληα κφλνη ηνπο εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άιινπ είδνπο αηζζεηεξηαθά ζήκαηα (π.ρ. αθνπζηηθά, 

νζθξεηηθά). Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε κε θάπνηνλ νδεγφ παξέρεη 

απηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ρξήζηκεο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, 

θαζψο έρεη αλαθεξζεί φηη ηα ζψκαηα ησλ νδεγψλ ιεηηνπξγνχλ σο κηα επέθηαζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο αθήο (Macpherson, 2009∙ Rieser, 1990).  

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαλεξψλεη φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο 

αθήο γηα λα πξνζιάβνπλ δηαθνξεηηθά είδε ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Καη ηα δέθα απηηθά 

ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ζεκεία αλαθνξάο. Άιια απηηθά ζήκαηα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο (π.ρ. «αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο», «ξάκπα»). Σα πεδνδξφκηα θαη νη ηνίρνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θίλεζεο ζε επζεία πνξεία, ελψ άιια απηηθά ζήκαηα 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο άιισλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, κηα ξάκπα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ππνινγηζηεί ε ζέζε ηεο εηζφδνπ ελφο θαηαζηήκαηνο ή ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ. Δπίζεο, ν εληνπηζκφο ελφο θαλαξηνχ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε 

κηαο δηαζηαχξσζεο. Απηφ ην απνηέιεζκα δείρλεη φηη θάπνηα απηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο κε πξφβιεκα φξαζεο δελ έρνπλ άκεζε επαθή. 

 

10.2.2 Απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
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ζνλ αθνξά ηα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, παξαηεξνχκε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηάθνξνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

(ζπίηηα, γξαθεία, θαθεηέξηεο, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα). ρεδφλ φια ηα απηηθά ζήκαηα 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ, φκσο, λα 

βξίζθνληαη ζε θάπνην ζπίηη. Δμαίξεζε απνηειεί ην απηηθφ ζήκα «ηακεηαθή κεραλή» πνπ έρεη 

ην κηθξφηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο θαη δελ ζπλαληάηαη ζε ζπίηηα.  

Σα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηά κε δηάθνξα κέζα (π.ρ. ιεπθφ κπαζηνχλη, ρέξηα, πφδηα, πξφζσπν). Οη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ απηηθά ζήκαηα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ηεο αθήο έθηαζεο (π.ρ. «πφκνιν»), 

ηεο εθηεηακέλεο αθήο (π.ρ. «δηαθνξνπνίεζε εζσηεξηθνχ παηψκαηνο») θαη ηεο γεληθήο αθήο 

(π.ρ. «αίζζεζε αέξα απφ θιηκαηηζηηθά ρψξνπ»).  

ηα δέθα απηηθά ζήκαηα κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο βξίζθνληαη 

ηέζζεξα ζήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πφξηα («πφξηα», «πφξηεο κε δηαθνξεηηθά 

ρεξνχιηα / πφκνια», «παηάθη πφξηαο», «πφκνιν»). Σν απνηέιεζκα απηφ θαλεξψλεη ηε 

ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ζηελ εμεχξεζε ηεο πφξηαο άξα θαη ηεο 

εηζφδνπ ζε έλα εζσηεξηθφ ρψξν. Ζ ζεκαζία ηνπ εληνπηζκνχ ηεο πφξηαο σο αξρηηεθηνληθνχ 

ζηνηρείνπ ρξήζηκνπ γηα ηελ εχξεζε πνξείαο έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Passini 

θαη Proulx (1988). Δπηπιένλ, ν εληνπηζκφο ηεο πφξηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ εμεηάδνπλ νη εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο (π.ρ. Bina, Naimy, 

Fazzi & Crouse, 2010).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ζηα δέθα απηηθά ζήκαηα κε ην 

κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ππάξρεη κφλν έλα ζήκα (ηξαπέδη) ην νπνίν είλαη 

έπηπιν. Ο κεγάινο ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηνχ πηζαλψο λα ζρεηίδεηαη κε ην 
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γεγνλφο φηη ηα ηξαπέδηα είλαη ζπλήζσο κεγάια ζε κέγεζνο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά ζρεηηθά πην εχθνια ζε ζρέζε κε άιια κηθξφηεξα έπηπια. Δπίζεο, πηζαλψο λα 

ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα ηξαπέδηα δελ κεηαθηλνχληαη (ζε αληίζεζε γηα 

παξάδεηγκα κε ηηο θαξέθιεο) θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο 

ζε θάπνην εζσηεξηθφ ρψξν.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο φηη ηα απηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη είλαη πην ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε, θαζψο ηα άηνκα κε 

κεησκέλε φξαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελαπνκείλαζα φξαζή ηνπο γηα λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζέζε θαη ην είδνο δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά 

λα ηα πξνζεγγίζνπλ απηηθά. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο θνληά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

απηηθψλ ζεκάησλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απηηθψλ ζεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ είραλ ιάβεη 

εθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ηα άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο δηδάζθνληαη δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο παξάιιεια κε ηηο δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο (Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, 

2011∙ Παλειιήληνο χλδεζκνο Σπθιψλ, 2011) θαη επνκέλσο είλαη πηζαλφ φζνη έρνπλ ιάβεη 

ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθά θάπνηα 

απηηθά ζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Αθφκε, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα 

νθείιεηαη θαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα απηηθά ζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ 
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κέζσ ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ φζα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο έρνπλ εθπαίδεπζε ζε 

δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο. 

 

10.2.3 Αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, γηα 

ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηελ θίλεζε ζε επζεία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηχπνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ απνθπγή εκπνδίσλ θαη πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη γηα ηε 

δηάζρηζε δξφκσλ. Σα είδε ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ πνηθίιινπλ. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν 

ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεραλέο (π.ρ. βνή 

δξφκνπ, ιεσθνξείν, απηνθίλεην, ηαμί, θφξλα, θξελάξηζκα θαη νδηθά έξγα). Σν απνηέιεζκα 

απηφ επηβεβαηψλεη ηελ θπξηαξρία απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε έλα αζηηθφ αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Ouis, 1999∙ Schwela & Zali, 1999). Απνθαιχπηεη, επίζεο, κηα ελδηαθέξνπζα αληίθαζε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πξναλαθεξζέληεο ήρνη ζεσξνχληαη 

ηδηαηηέξσο ελνριεηηθνί, έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο (Bluhm, Nordling, & Berglind, 2004∙ Dratva, Zemp, Dietrich, Schindler, 

Bridevaux, Rochat, & Gerbase, 2010∙ Kang, 2007∙ Leon, Berglind, Nordling, & Rosenlund, 

2007). Παξφια απηά, νη ελ ιφγσ ήρνη ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί απφ ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εχξεζε πνξείαο.  

Αθφκα θαη ήρνη νη νπνίνη θαηλνκεληθά πξνθαινχλ κφλν δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε ησλ 

αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο, θαίλεηαη φηη αμηνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε πνξείαο. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα είλαη ηα αθνπζηηθά ζήκαηα «θξελαξίζκαηα» θαη «θφξλεο». Παξφιν πνπ νη 

ήρνη απηνί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνπξνζαλαηνιηζηηθνί γηα ηα άηνκα κε πξφβιεκα 
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φξαζεο, θαζψο ελδέρεηαη λα επηθαιχπηνπλ άιινπο ήρνπο ή λα δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηνχο ηνπο 

ήρνπο πξνζιακβάλνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εχξεζε πνξείαο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηεο δηάβαζεο πεδψλ. 

Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο δηαθνξνπνίεζαλ ηνλ ήρν 

ησλ απηνθηλήησλ απφ ηνλ ήρν ησλ ηαμί θαη ηνπο αλέθεξαλ σο δχν δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά 

ζήκαηα. Απηφ πηζαλψο ζπλέβε επεηδή ζηε Θεζζαινλίθε ηα ηαμί είλαη πεηξειαηνθίλεηα θαη 

επνκέλσο παξάγνπλ δηαθνξεηηθφ ήρν απφ ηα ππφινηπα απηνθίλεηα (απαγνξεχεηαη ε 

πεηξειαηνθίλεζε ηδησηηθψλ νρεκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε). Σξία απφ ηα αθνπζηηθά ζήκαηα 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ζπλδένληαη κε αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (βήκαηα, θφζκνο πνπ κπαίλεη / βγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα, απιή ζρνιείνπ / 

παηδηθή ραξά), ελψ έλα αθνπζηηθφ ζήκα ζρεηίδεηαη κε θπζηθνχο ήρνπο (ζάιαζζα). Σα 

αθνπζηηθά ζήκαηα «θφζκνο πνπ κπαίλεη / βγαίλεη ζε θαηαζηήκαηα» θαη «απιή ζρνιείνπ / 

παηδηθή ραξά» απνηεινχλ ελδερνκέλσο παξαδείγκαηα εζηίαζεο ηεο αθνήο ζε ερεηηθά 

γεγνλφηα παξά ζε κεκνλσκέλνπο ήρνπο (Gaver, 1993).   

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν ήρνο πνπ παξάγεηαη απφ ηα ερεηηθά 

θαλάξηα, ππνινγίζηεθε σο ν δεχηεξνο πην ρξήζηκνο ήρνο, αιιά δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα κε 

ηα δέθα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ερεηηθψλ θαλαξηψλ θαη ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηηο πφιεηο. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ 

εθπαηδεχηξηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο Παζραιίλα Καιιέ (πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, 4 Απγνχζηνπ 2011) ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 200 δεχγε 

ερεηηθψλ θαλαξηψλ, ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη κε εηδηθά ηειερεηξηζηήξηα θαη επνκέλσο ε 

κεησκέλε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. 
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Σα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη είλαη πην 

ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Σν απνηέιεζκα απηφ 

επηβεβαηψλεη ηε κεγάιε αμία πνπ έρνπλ ηα αθνπζηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ γηα ηελ 

εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε ηχθισζε (Lawson & Wiener, 2010). Δπίζεο, ε απφδνζε 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζηα αθνπζηηθά ζήκαηα απφ ηα άηνκα κε ηχθισζε πηζαλψο ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νπηηθά 

ζήκαηα γηα ηελ εχξεζε ηεο πνξείαο ηνπο (Smith & Geruschat, 1996∙ Geruschat & Smith, 

2010α). 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο θνληά ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα 

εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε φζνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ ιάβεη θάπνηα 

εθπαίδεπζε. ηε Θεζζαινλίθε δελ πξνζθέξεηαη θάπνηα ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ήρσλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα (Παζραιίλα Καιιέ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 4 Απγνχζηνπ 2011). Παξφια 

απηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο 

εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθά ζήκαηα θπξίσο γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε αθνπζηηθά ζήκαηα, φπσο είλαη ν ήρνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ησλ κνηνζηθιεηψλ (Παζραιίλα Καιιέ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 4 

Απγνχζηνπ 2011). 

 

10.2.4 Αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

Αξθεηά απφ ηα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζπλδένληαη κε πεξηβαιινληηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ εχξεζε πνξείαο, φπσο είλαη νη πφξηεο θαη 
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νη ζθάιεο. Αθνπζηηθά ζήκαηα φπσο ην «άλνηγκα / θιείζηκν εζσηεξηθήο πφξηαο», ην 

«θνπδνχλη πφξηαο», ηα «βήκαηα ζε ζθάια» θαη ν «ήρνο ηεο θπιηφκελεο ζθάιαο» βνεζνχλ 

ζηνλ εληνπηζκφ απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, επίζεο, πσο ηα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

είλαη πην ρξήζηκα θαη πην ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Δπεηδή ηα άηνκα 

κε ηχθισζε δελ έρνπλ θαζφινπ πξφζβαζε ζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο, ίζσο ζεσξνχλ πην 

ρξήζηκα ηα αθνπζηηθά ζήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα γίλνπλ αληηιεπηά κέζσ ηεο ελαπνκείλαζαο φξαζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε 

κεησκέλε φξαζε.  

Αθφκε, ηα αθνπζηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

Σν απνηέιεζκα απηφ πηζαλψο λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη θαη εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο θαη άξα αξθεηφο ρξφλνο ηεο εθπαίδεπζεο αθηεξψλεηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

(Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, 2011∙ Παλειιήληνο χλδεζκνο Σπθιψλ, 

2011).  

 

 

 

10.2.5 Οζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

Σα πεξηζζφηεξα νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζπλδένληαη κε θηήξηα (π.ρ. καλάβηθν, αλζνπσιείν). Σα νζθξεηηθά ζήκαηα 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζπλδένληαη επίζεο κε θπζηθά ζηνηρεία (π.ρ. έδαθνο, ζάιαζζα, δέληξα), 

δψα (π.ρ. άινγα) θαη άιια αληηθείκελα / πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία (π.ρ. θάδνο απνξξηκκάησλ, 

ζράξα ππνλφκσλ). Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νθηψ απφ ηα δέθα νζθξεηηθά ζήκαηα 
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εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εχξεζε πνξείαο 

ζπλδένληαη άκεζα κε θηήξηα. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

θηήξηα είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη επνκέλσο ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα νζθξεηηθά ζήκαηα ζπλδεδεκέλα κε θηήξηα ζε αζηηθά παξά ζε αγξνηηθά 

πεξηβάιινληα. Ζ ηάζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ νζθξεηηθά 

ζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε θηήξηα κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη φηη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε νζθξεηηθά ζήκαηα ηα νπνία «απεηθνλίδνπλ» ηηο νηθνδνκηθέο γξακκέο. Δλαιιαθηηθά, 

ελδέρεηαη λα ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε κπξσδηέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θηήξηα θαζψο πξνζπαζνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα θηήξηα απηά. ε θάζε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα απηφ εληζρχεη ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ Pow (2000) φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

κπξσδηέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο γεηηνληέο (neighborhood smells) γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε 

δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη αξθεηά νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

έιαβαλ πςειέο ηηκέο ηφζν ζηε ζπρλφηεηα φζν θαη ζηε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα νζθξεηηθά ζήκαηα ηα νπνία αλαθέξζεθε φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά, αιιά έρνπλ κηθξή ρξεζηκφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην νζθξεηηθφ 

ζήκα «θαπζαέξην απηνθηλήησλ» έιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηε ζπρλφηεηα, αιιά κφιηο ηελ 

εηθνζηή ηξίηε ζηε ρξεζηκφηεηα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ θάπνηα νζθξεηηθά 

ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, ελδέρεηαη λα κελ 

πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο λα κελ ζεσξνχληαη σο πνιχ 

ρξήζηκα απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Αθφκε, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ην 

γεγνλφο πσο ε εηζπλνή θαπζαεξίσλ είλαη δπζάξεζηε θαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία (Schwela 

& Zali, 1999) θαη σο απνηέιεζκα είλαη πνιχ πηζαλφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο λα 

πξνζπαζνχλ λα ηελ απνθχγνπλ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Σα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ 

φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο γηα λα 

πξνζιάβνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ 

νζθξεηηθά ζήκαηα γηα λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε ελφο αληηθεηκέλνπ / πεξηβαιινληηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη γηα λα θαηαιάβνπλ φηη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν / πεξηβαιινληηθφ 

ζηνηρείν (π.ρ. έλα ςαξάδηθν) βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε. Αθφκα, ρξεζηκνπνηνχλ 

νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ σο ζεκεία αλαθνξάο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε 

ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζε έλα πεξηβάιινλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα νζθξεηηθά ζήκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαίλεηαη ε κεγαιχηεξε αμία πνπ δίλεηαη απφ ηα άηνκα κε ηχθισζε ζε πεγέο 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ άιισλ απφ ηελ φξαζε. 

 

10.2.6 Οζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

Αξθεηά απφ ηα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

εχξεζε πνξείαο ζε έλα ζπίηη. Οη κπξσδηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θνπδίλα θαη ην κπάλην 

γηα παξάδεηγκα, βνεζνχλ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε απηψλ ησλ 

δσκαηίσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηχθισζε. Σν απνηέιεζκα 

απηφ είλαη αλακελφκελν θαη ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελαπνκείλαζα φξαζή ηνπο γηα λα πξνζιάβνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη επνκέλσο δελ 

ζεσξνχλ ηφζν ρξήζηκε ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  
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Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκα γηα ηνπο άλδξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γελ 

ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ή λα 

απνξξίπηνπλ ην απνηέιεζκα απηφ. Δπνκέλσο, ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο.  

Αθφκα, ηα νζθξεηηθά ζήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θηλνχληαη ηφζν κφλνη ηνπο φζν θαη κε ηε βνήζεηα νδεγνχ. Δπεηδή 

δελ ππάξρνπλ άιιεο έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ λα εμεηάδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο 

φζθξεζεο ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, 

ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθψλ εξεπλψλ. 
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10.3 πδήηεζε απνηειεζκάησλ 2
νπ

 εξεπλεηηθνύ ζηαδίνπ 

Σα νθηψ άηνκα κε ηχθισζε ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλέθεξαλ 31 

ζπλνιηθά πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη έγηλαλ αληηιεπηνί κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ θαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη 31 

απηνί πεξηβαιινληηθνί πφξνη πνπ ζπγθξαηήζεθαλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζνξίζηεθαλ απφ πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο. Σν γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 31 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη αληηιήθζεθαλ κφλν ηφζνπο. Δίλαη 

πηζαλφ λα αληηιήθζεθαλ πνιινχο πεξηζζφηεξνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο, αιιά λα κελ 

ηνπο ζπγθξάηεζαλ ζηε κλήκε ηνπο.  

Ζ κλήκε θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο λα θηλνχληαη απφ 

ην έλα ζεκείν ζην άιιν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδένπλ 

θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ ζε κηα δηαδνρή (Jacobson & Bradley, 1997). Σα αληηιεπηηθά 

ζπζηήκαηα είλαη ζπληνληζκέλα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή δηάηαμε 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Gibson, 1966, 1979). Δίλαη, επνκέλσο, αλακελφκελν φηη θάπνηεο απφ 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ αηφκσλ (Cornell, Heft, & 

Alberts, 1994∙ Heft, 1996). ιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πξνέξρνληαη απφ 

ηηο αηζζήζεηο θαη ζπγθξαηνχληαη γηα κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν ζην πξψην ζπζηαηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο κλήκεο, ζηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή (Searleman & Herrmann, 1994). Οη 

πιεξνθνξίεο ζπγθξαηνχληαη ζηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή γηα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δάλ δελ ζπκβεί θάπνηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ράλνληαη απηφκαηα. πσο 

ζεκεηψλνπλ νη Searleman θαη Herman (1994), ηα πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζήζεσλ δηαγξάθνληαη θαη δελ απνζεθεχνληαη ζηε καθξφρξνλε 

κλήκε γηα κειινληηθή ρξήζε. Γηα λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή ζηε 
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βξαρχρξνλε κλήκε (θαη έπεηηα ζηε καθξφρξνλε), θάζε εξέζηζκα ή πιεξνθνξία πξέπεη λα 

δηέιζεη απφ έλα αξρηθφ επίπεδν επεμεξγαζίαο (Atkinson & Shiffrin, 1968). Έλα άηνκν πξέπεη 

λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα εξεζίζκαηα, φηαλ απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηηο αηζζήζεηο, 

εάλ πξφθεηηαη λα γίλεη επεμεξγαζία απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζηε κλήκε 

(Gärling & Golledge, 2000). Δάλ νη πιεξνθνξίεο δελ κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ αηζζεηεξηαθή 

θαηαγξαθή ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, ράλνληαη. Αθφκα, φκσο, θαη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε 

ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Δάλ νη πιεξνθνξίεο δελ κεηαθηλεζνχλ ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε κέζα πεξίπνπ ζε 30 δεπηεξφιεπηα, δηαγξάθνληαη απφ ηελ βξαρχρξνλε 

κλήκε. Γηα λα δηαηεξεζεί κηα πιεξνθνξία ζηε καθξφρξνλε κλήκε ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί 

θαη λα θσδηθνπνηεζεί (Slavin, 1991). Δπνκέλσο, νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη πνπ αλαθέξζεθαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη απηνί νη νπνίνη νξγαλψζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ζηε κλήκε 

ηνπο, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο αμίαο πνπ είραλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

πεξηνρή ηεο κειέηεο.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 31 πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 35 θνξέο ε 

αθνή, 20 θνξέο ε αθή θαη έμη θνξέο ε φζθξεζε. Παξαηεξνχκε, επνκέλσο, κεγαιχηεξε 

ρξήζε πξψηα ηεο αθνήο θαη έπεηηα ηεο αθήο ζηελ πξφζιεςε πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ 

θαη ζηε ζχλδεζε απηψλ κε πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο κεηά απφ ηελ θίλεζε ζε κηα δηαδξνκή. 

Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη, είηε φηη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο αθνήο επεηδή ηε ζεσξνχλ πην αμηφπηζηε (σο απνηέιεζκα κηαο 

ηεξάξρεζεο ησλ αηζζήζεσλ γηα ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ), είηε απιά γηαηί ηα 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ήηαλ πεξηζζφηεξα.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αθήο γηα λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο. Αμηνπνίεζαλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ 

κέζσ ηεο γεληθήο αθήο, φπσο ε αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άθημε ζε έλα 

άλνηγκα. Απέζπαζαλ, αθφκα, πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο εθηεηακέλεο αθήο, ρξεζηκνπνηψληαο σο 
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αληηιεπηηθφ εξγαιείν ην ιεπθφ κπαζηνχλη, ην νπνίν βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εληνπίζνπλ δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηχπν ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ιεπθφ κπαζηνχλη γηα λα αληρλεχζνπλ εκπφδηα πνπ 

ππήξραλ ζηελ πνξεία ηνπο (π.ρ. δέληξν), γηα λα αληρλεχζνπλ ηελ επηθάλεηα βάδηζεο (π.ρ. 

πιαθφζηξσην) θαη  γηα λα δηεξεπλήζνπλ ην έδαθνο, ψζηε λα ηνπνζεηήζνπλ κε αζθάιεηα ην 

πφδη ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο γηα λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε, ηελ θαηεχζπλζε, θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε αθνή, ιεηηνπξγψληαο σο πξνεηδνπνηεηηθφο κεραληζκφο, 

ηνπο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αληηιήθζεθαλ πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο νη νπνίνη παξάγνπλ νη ίδηνη ήρνπο (π.ρ. θακπάλα 

εθθιεζίαο), φζν θαη ήρνπο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηε δηθή ηνπο δξάζε (π.ρ. ρηχπνο ηνπ ιεπθνχ 

κπαζηνπληνχ).  

Αθφκα, νη ζπκκεηέρνληεο απέζπαζαλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο αμηνπνηψληαο ηηο 

ερεηηθέο ζθηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο θαη αμηνπνηψληαο ηελ 

αληαλάθιαζε ησλ ήρσλ ηνπ κπαζηνπληνχ ζε δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο 

(εληνπηζκφο θηεξίσλ κέζσ ερνεληνπηζκνχ). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ 

είραλ δερζεί θάπνηα ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ερνεληνπηζκνχ, 

φπσο πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ Kish (1995). Παξφια απηά αμηνπνίεζαλ απηή ηελ 

ηερληθή γηα λα ζπιιέμνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο. Σν εχξεκα απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

έληαμεο ηνπ ερνεληνπηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε 

δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο. πσο δείρλεη θαη ε ζρεηηθά πξφζθαηε 

έξεπλα ησλ Rojas, Hermosilla, Montero θαη Espi (2009) θάηη ηέηνην κπνξεί λα απνδεηρζεί 

εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο.  
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Παξφιν πνπ ε φζθξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έμη πεξηπηψζεηο, παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ηξεηο απφ 

ηνπο ηέζζεξηο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ πην ζπρλά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (εζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν, πεξίπηεξν, πάξθν). Σν γεγνλφο απηφ 

ίζσο απνηειεί έλδεημε γηα ηνλ επηβεβαησηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε φζθξεζε ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο φξαζεο, 

ζπκβάιινληαο ζηε δηαηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε. Ο επηβεβαησηηθφο ξφινο ηεο φζθξεζεο 

ζηoλ πξνζδηνξηζκφ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο έρεη 

ππνζηεξηρηεί ζην παξειζφλ απφ ηνπο Gardiner θαη Perkins  (2005).  

Δπηπιένλ, ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ε φζθξεζε ζπλεηέιεζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ (γξαζίδη, ινπινχδηα, παξηέξη) νη νπνίνη δελ είραλ γίλεη 

αληηιεπηνί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ θάπνηαο άιιεο αίζζεζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη 

φηη ε φζθξεζε πέξα απφ ηνλ επηβεβαησηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζπιινγήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, κπνξεί θαη απφ κφλε ηεο λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ 

αηφκσλ κε ηχθισζε.  

Μφλν δχν πεξηβαιινληηθνί πφξνη έγηλαλ αληηιεπηνί θαη παξέκεηλαλ ζηνπο λνεηηθνχο 

ράξηεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ: ην πεξίπηεξν θαη ην εζηηαηφξην / ηαβέξλα / ςεηνπσιείν. 

Παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν απηνί πεξηβαιινληηθνί πφξνη 

«πξνζέθεξαλ» αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο κέζσ δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ. Ζ αληίιεςε κηαο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηαο 

ηζνχηαη κε ηελ αλίρλεπζε κηαο ηδηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα δξάζε (Gibson, 1979). Σν πεξίπηεξν, γηα παξάδεηγκα, έγηλε αληηιεπηφ απφ ηε κπξσδηά 

ησλ πεξηνδηθψλ, ην ζφξπβν ηνπ ςπγείνπ, απφ ην ρηχπεκα ηνπ κπαζηνπληνχ ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη ζηα πεξηνδηθά, αιιά θαη απφ ην ρηχπεκα ηνπ θεθαιηνχ ελφο 
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ζπκκεηέρνληα ζηελ ηέληα ηνπ πεξηπηέξνπ. Δπνκέλσο, ην πεξίπηεξν είλαη έλαο 

πεξηβαιινληηθφο πφξνο ν νπνίνο έγηλε αληηιεπηφο κέζσ δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ, φπσο είλαη 

ε αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε (Πίλαθαο 44). Ο πεξηβαιινληηθφο πφξνο εζηηαηφξην / ηαβέξλα / 

ςεηνπσιείν επίζεο πξνζέθεξε αξθεηά δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα. Οη νκηιίεο 

θαη ν ήρνο ησλ πηάησλ έγηλαλ αληηιεπηά κέζσ ηεο αθνήο, ελψ ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

κπξσδηά, κέζσ ηεο φζθξεζεο. ηνλ εληνπηζκφ ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ πηζαλψο λα έπαημαλ ξφιν θαη ηα ηξαπεδάθηα, ηα 

νπνία, φκσο, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, σο δηαθνξεηηθφο 

πεξηβαιινληηθφο πφξνο.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Rodaway (1994) φηη νη 

αηζζήζεηο ιεηηνπξγνχλ καδί ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο. Σα άηνκα κε πξφβιεκα 

φξαζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπλδχαζαλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπλέιεμαλ κέζσ 

ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ έλα θάζε θνξά πεξηβαιινληηθφ 

ζηνηρείν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αηζζήζεσλ θαη ε ζπλεπαγφκελε δηαηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε 

ελίζρπζε ηελ αληηιεπηηθή αθξίβεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. πσο έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιε ζηελ αηζζεηεξηαθή ππνθαηάζηαζε (Guth, 

Rieser & Ashmead, 2010∙ Rieser & Pick, 2007).    

Κάπνηα απφ ηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ζπλέιεμαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο εκθαλίζηεθαλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ή αιιηψο κε κηα 

αθνινπζία. Γηα παξάδεηγκα,  ζηνλ εληνπηζκφ ελφο δέληξνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξψηα έιαβαλ 

πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αθνήο («ζξφηζκα θχιισλ», «θειάηδηζκα πνπιηψλ», «θιείζηκν ήρνπ 

κπαζηνπληνχ») θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αθήο («ρηχπεκα κε ην 

κπαζηνχλη»). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο θηλήζεθαλ ζε άγλσζην 

πεξηβάιινλ θάηη πνπ ελδερνκέλσο λα ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ηνπο 
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νξίνπ (Rodaway, 1994). Δίλαη επνκέλσο πνιχ πηζαλφ φηη νη αηζζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ζπλεξγάζηεθαλ ζε πςειά επίπεδα εξεζηζκνχ (Rodaway, 1994), εηδηθά εάλ ζπλππνινγίζνπκε 

ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο.  

 

10.4 πδήηεζε απνηειεζκάησλ 3
νπ

 εξεπλεηηθνύ ζηαδίνπ 

Ζ λνεηηθή ραξηνγξάθεζε αθνξά ηε γλψζε ηνπ κέξνπο, θαζψο ζπλδπάδεη ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ ρσξηθή φζν θαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή γλψζε. Ζ γλψζε ηνπ κέξνπο 

ζπλδπάδεη ηε ρσξηθή γλψζε, ηελ θνηλσληθή γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο θαη 

θνηλσληθήο θχζεο ησλ πεξηβαιιφλησλ (Hart & Conn, 1991). Δπνκέλσο, νη λνεηηθνί ράξηεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο αμίεο, ηνπο ξφινπο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

θάζε αηφκνπ (Moore & Golledge, 1976). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

θαλέξσζαλ φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ζπγθξάηεζαλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο θαη 

ππνρξεψζεηο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπγθξάηεζαλ πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ζηνπο λνεηηθνχο 

ηνπο ράξηεο. Μεγάιε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ νη πηάηζεο ηαμί 

(λ = 24) θαη νη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ (λ = 30). Σν απνηέιεζκα απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπο λα νδεγήζνπλ βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηα ηαμί θαη ζηα ιεσθνξεία γηα ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζή ηνπο. Αξθεηέο 

έξεπλεο, φκσο, δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο δπζθνιεχνληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ζ δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ 

αλαρψξεζεο (π.ρ. πηάηζεο ηαμί, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ (Golledge, Marston & 

Constanzo 1996). Δπνκέλσο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα απηά λα γλσξίδνπλ ην 
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αθξηβέο ζεκείν φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα απηά, θάηη πνπ εμεγεί θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. 

Μεγάιε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ έιαβαλ θαη ηα θαλάξηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (λ = 

28), νη ζπκκεηέρνληεο δηεπθξίληζαλ φηη πξφθεηηαη γηα ερεηηθφ θαλάξη, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο (λ = 26) δελ ππήξμε ηέηνηνπ είδνπο δηεπθξίληζε. Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ 

πνπ έιαβαλ ηα θαλάξηα, ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε 

δηαβάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ αζθαιή δηάζρηζε ησλ δξφκσλ απφ ηα 

άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο (Barlow, Bentzen, Sauerburger & Franck, 2010). 

Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο ζπγθξάηεζαλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο ηηο ζέζεηο 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ  (λ = 44) θαη ηξαπεδψλ (λ = 24). Δπίζεο, γλψξηδαλ ηελ χπαξμε 

αξηνπνηείσλ (λ = 26), πεξηπηέξσλ (λ = 46) θαη θαθεηεξηψλ (λ = 56). Οη πξναλαθεξζέληεο 

πεξηβαιινληηθνί πφξνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο ζηελ αλάθιεζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ απφ ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο.  

Αξθεηνί απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

πξνζθέξνπλ πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ησλ ηπθιψλ νδνηπφξσλ ζηελ πεξηνρή 

απηή. Βαζηθφ ξφιν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα δηαδξακαηίζεη ε θίλεζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ηπθινχ νδνηπφξνπ κε ην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα 

ζεκεησζεί φηη ην ηη ζα γίλεη αληηιεπηφ θαη ην πψο ζα αμηνπνηεζεί εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην θάζε άηνκν, θαζψο νη πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ηηο αληηιακβάλεηαη (Gibson & 

Pick, 2000). 
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Κάπνηνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη πξνζθέξνπλ θαη απηηθά, θαη αθνπζηηθά θαη 

νζθξεηηθά εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφο κέζσ ηεο αθήο (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα ή ην ιεπθφ κπαζηνχλη), κέζσ ηεο 

αθνήο (π.ρ. ν ήρνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άλνηγκα / θιείζηκν ηνπ θάδνπ) θαη κέζσ ηεο 

φζθξεζεο (π.ρ. απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηνπ).  

Άιινη πεξηβαιινληηθνί πφξνη κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί κέζσ δχν αηζζήζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο πιαθφζηξσηνο δξφκνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κέζσ ηεο αθνήο 

(π.ρ. αιιαγή ζηνλ ήρν ησλ απηνθηλήησλ θαηά ηε δηέιεπζε ζε πιαθφζηξσην δξφκν) θαη κέζσ 

ηεο αθήο (π.ρ. αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ηνπ ιεπθνχ 

κπαζηνπληνχ θαη ησλ πνδηψλ).  

Ζ ζπλεξγαζία θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ αηζζήζεσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

αληηιεπηηθή αθξίβεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

πεξίπηεξν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κέζσ ηεο αθνήο (π.ρ. νκηιίεο), ηεο αθήο (π.ρ. ρηχπεκα 

κπαζηνπληνχ ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηακπέιεο) θαη κέζσ ηεο φζθξεζεο (π.ρ. κπξσδηά ησλ 

εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ). Δπίζεο, νη δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθξίβεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε ηχθισζε κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμε κηαο πεξηνρήο 

θαιπκκέλεο κε γξαζίδη κέζσ ηεο φζθξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεξνθνξηαθφ εξέζηζκα 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κπξσδηά ηνπ γξαζηδηνχ. Ζ αίζζεζε ηεο αθήο ζα κπνξνχζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα παξάζρεη πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα, κέζσ ησλ πνδηψλ θαη ηνπ 

ιεπθνχ κπαζηνπληνχ. Δπηπιένλ, ε αθνή ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

γξαζηδηνχ σο πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηαθνξεηηθφ ήρν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ πάλσ ζην 

γξαζίδη.  
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ιεο νη αηζζήζεηο δε δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ κηα αίζζεζε είλαη θπξίαξρε γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ πφξν. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

εληνπηζκφ ελφο ερεηηθνχ θαλαξηνχ, ζα ζπκβάιεη θπξίσο ε αίζζεζε ηεο αθνήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε αίζζεζε ηεο αθήο. Δπίζεο, νη αηζζήζεηο παξέρνπλ γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο κε 

κηα αθνινπζία. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ εληνπηζκφ ελφο δέληξνπ πξψηα ζα ζπλεηζθέξεη ε 

αίζζεζε ηεο αθνήο (π.ρ. ζξφηζκα θχιισλ, θειάεδεκα πνπιηψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ε αίζζεζε 

ηεο αθήο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ε θίλεζε ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ κπνξεί 

λα απμήζεη ην αηζζεηεξηαθφ φξην ησλ νδνηπφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε πξφβιεκα 

φξαζεο πνπ επηζθέπηεηαη γηα πξψηε θνξά ηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, πξφθεηηαη λα δψζεη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή. 

Δπίζεο, ε θίλεζε ζε κηα άγλσζηε πεξηνρή θαη ε επαθφινπζε εμεξεχλεζή ηεο, εδξαηψλνπλ 

κηα αιιειεπίδξαζε, κηα ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ παξαηεξεηή θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα αληηθείκελα, ηε δηάηαμή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα 

ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο εμεξεχλεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν παξαηεξεηήο.  

Χζηφζν, αλαθέξζεθαλ αξθεηνί πεξηβαιινληηθνί πφξνη νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπλδεζνχλ άκεζα κε θάπνην πιεξνθνξηαθφ εξέζηζκα πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν 

αληηιεπηηθφ ζχζηεκα. Οη ζπγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία θαηαζηήκαηα. πσο ζεκεηψλνπλ νη Guth θαη Rieser (1997), έλα θαηάζηεκα 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ αηζζεηεξηαθφ ζήκα (π.ρ. δπλαηή κνπζηθή 

απφ κηα θαθεηέξηα) ή απφ ην ίδην ην εκπφξεπκα ηνπ (π.ρ. κπξσδηά δέξκαηνο απφ θαηάζηεκα 

δεξκάηηλσλ εηδψλ). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φκσο, ηα θαηαζηήκαηα δελ «παξάγνπλ» θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ αηζζεηεξηαθφ ζήκα (π.ρ. ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ηξάπεδα, θαηάζηεκα 

ηειεθσλίαο). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 
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ηα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεχζπλζή ηνπο ή γλσξίδνληαο ηε ζέζε 

ηνπο ζε ζρέζε κε έλα άιιν πεξηβαιινληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ πην 

εχθνια (Guth & Rieser, 1997). 
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11Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

11.1 ύλνςε 

Ζ δηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αθήο, 

ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ησλ 

αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ρσξηζκέλν ζε ηξία 

επηκέξνπο εξεπλεηηθά ζηάδηα. θνπφο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ λα εμεηάζεη 

πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη πνηα 

ζεσξνχληαη σο ηα πην ρξήζηκα γηα ηελ εχξεζε πνξείαο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. 

Οη ηηκέο πνπ έιαβαλ ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε ρξεζηκφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

θάζε αηζζεηεξηαθνχ ζήκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο κε πξφβιεκα φξαζεο αλέθεξαλ πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ θαηά ηελ εχξεζε 

πνξείαο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

ζεκάησλ βξέζεθε πσο εμαξηάηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε 

θαηάζηαζε φξαζεο, ην θχιν, ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο θαη ε απηφλνκε θίλεζε  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαλέξσζαλ πσο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα γηα λα πξνζιάβνπλ δηαθνξεηηθά είδε ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηεξηαθά ζήκαηα γηα λα 

γλσξίδνπλ ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζην ρψξν, γηα λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο, γηα λα δηαηεξνχλ ηελ θίλεζή ηνπο ζε επζεία πνξεία, γηα λα εληνπίδνπλ 

ηε ζέζε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, γηα λα δηαηεξνχλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, γηα 
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λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν ελφο πεξηβάιινληνο, γηα λα δηαζρίδνπλ δξφκνπο, γηα λα 

θαηαιαβαίλνπλ φηη βξίζθνληαη θνληά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ πφξν θαη γηα λα 

απνθεχγνπλ θηλδχλνπο. Σα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο, επνκέλσο, ζπιιέγνπλ πνιχηηκεο 

ρσξηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο γηα λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη άλεζε θαηά ηελ εχξεζε πνξείαο, ε νπνία είλαη έλα 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε δηακφξθσζε λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε 

ηχθισζε έπεηηα απφ θίλεζε ζε άγλσζηε δηαδξνκή. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πιήζνο 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

αηζζήζεσλ. Οη πεξηβαιινληηθνί πφξνη πνπ ζπγθξαηήζεθαλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη φζνη πφξνη μεπέξαζαλ ην ζηάδην ηεο αηζζεηεξηαθήο θαηαγξαθήο θαη 

θσδηθνπνηήζεθαλ ζηε κλήκε. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο νη πεξηβαιινληηθνί απηνί 

πφξνη ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηε λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε κηαο άγλσζηεο πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ 

ζηαδίνπ, φπσο θαη απηά ηνπ πξψηνπ, θαλέξσζαλ πσο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη γηα ηε ζπιινγή δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπλέιεμαλ κέζσ ησλ 

αηζζήζεψλ ηνπο, ηνπο επέηξεςε λα ραξηνγξαθήζνπλ λνεηηθά κηα άγλσζηε πεξηνρή.  

Κεληξηθφο ζθνπφο ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ νη νπνίνη παξακέλνπλ ζηνπο λνεηηθνχο ράξηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα 

άηνκα κε ηχθισζε γηα κηα νηθεία αζηηθή πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζηαδίνπ θαλέξσζαλ φηη ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ζπγθξαηνχλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο 

ράξηεο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζπγθξαηνχλ ηε ζέζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζή ηνπο ζηελ πφιε, φπσο είλαη νη ζέζεηο ησλ 

θαλαξηψλ, νη ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ θαη νη πηάηζεο ηαμί. Δπίζεο, ζπγθξαηνχλ ηηο ζέζεηο 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε αγνξέο θαη ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη νη 

δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα. Αξθεηνί απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ 

αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζθέξνπλ πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ. Χζηφζν, αλαθέξζεθαλ αξθεηνί 

πεξηβαιινληηθνί πφξνη νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε θάπνην 

πιεξνθνξηαθφ εξέζηζκα πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αληηιεπηηθφ ζχζηεκα. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θαηαζηήκαηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηε ζέζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεχζπλζή ηνπο ή γλσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε 

έλαλ πεξηβαιινληηθφ πφξν ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο 

πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο.  

ηελ επφκελε ελφηεηα, πεξηγξάθνληαη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε παξνχζα δηαηξηβή, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε 

δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε βνεζεκάησλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο είλαη νη ράξηεο αθήο, ηα απηηθά κνληέια θαη νη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο.  

 

11.2 Δθαξκνγέο  

11.2.1 Δθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο 

πξνζζέηνληαο λέα δεδνκέλα γηα ηε ζπκβνιή ησλ αηζζήζεσλ ζηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε 

λνεηηθψλ ραξηψλ απφ άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Οη Joffee θαη Rikhye (1991) έρνπλ 

πξνηείλεη φηη νη εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 
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ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλαλ αξηζκφ απφ αηζζεηεξηαθά ζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εχξεζε πνξείαο. Δάλ νη εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο γλσξίδνπλ πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά ζήκαηα ζεσξνχληαη πην 

ζεκαληηθά απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηελ εχξεζε πνξείαο, ηφηε ζα κπνξνχλ λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα. Οη 

ιίζηεο ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο 

δηαηξηβήο, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, σο έλαο ελδεηθηηθφο 

θαηάινγνο ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξέρνπλ ρξήζηκα πνηνηηθά δεδνκέλα ζηνπο 

εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηζζεηεξηαθά ζήκαηα πνπ 

αληηιακβάλνληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε θαη ην 

είδνο ελφο πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ. Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθά εγρεηξίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ πην ζηνρεπκέλεο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

ζεκάησλ θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο ζέζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δηδαζθαιία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ γηα 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα, 

μεθηλψληαο απφ ηηο πην απιέο θαη πξνρσξψληαο ζηηο πην ζχλζεηεο δεμηφηεηεο: 

1. Δπίγλσζε ηεο χπαξμεο αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

2. Αλεθηηθφηεηα ζηελ χπαξμε πνηθίισλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

3. Γηάθξηζε αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. 
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4. Αλαγλψξηζε θαη θαηνλνκαζία ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

5. Καηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ. 

6. Καηαλφεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ. 

7. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο, άξα θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ πνπ ην παξάγεη. 

8. Πξνζέγγηζε ηνπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο κε ηελ θίλεζε πξνο απηφ. 

9. Δληνπηζκφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ πνπ παξάγεη ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα. 

10. Απνθπγή θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνπλ ήρν (π.ρ. απηνθίλεηα). 

11. Παξαθνινχζεζε θηλνχκελσλ ερεηηθψλ πεγψλ, είηε κε παξάιιειε θίλεζε ηνπ 

νδνηπφξνπ είηε κε ην δείμηκν ηνπ ρεξηνχ. 

12. Αλαγλψξηζε ηνπ κνηίβνπ θίλεζεο. 

13. χλδεζε ηνπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο κε ζπγθεθξηκέλα νξφζεκα. 

14. Δληνπηζκφο αλνηγκάησλ ζηελ πεξηνρή θίλεζεο. 

15. Δληνπηζκφο ερεηηθψλ ζθηψλ. 

16. Παξάιιειε θίλεζε ζε ζρέζε κε ηε βνή ηνπ δξφκνπ. 

Ζ δηδαζθαιία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη 

απφ ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα θαη λα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ ελήιηθε δσή θαη ηελ θαηάθηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο δηαηξηβήο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηερληθέο 

εθπαίδεπζεο ζηελ αμηνπνίεζε αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο (outdoor 

sensorium), φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ηνπο Wiener θαη Lawson (1997). πλ ηνηο άιινηο, ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαηξηβήο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (problem solving in orientation). Ζ λνεηηθή 
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δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ έρεη πεξηγξαθεί απφ ηνπο Hill 

θαη Ponder (1976) θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο: 

1. πιινγή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ (απηηθψλ, 

αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ), ελψ ν νδνηπφξνο κε πξφβιεκα φξαζεο 

παξακέλεη ζηαηηθφο. 

2. Αλάιπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά θαη 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζέζεο. 

3. Δπηινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο 

δνθηκαζίαο / ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζχλδεζή ηνπο κε πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο λνεηηθνχ ράξηε ηεο πεξηνρήο ή ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ ήδε ππάξρνληνο.  

4. Γηαηχπσζε κηαο ππφζεζεο ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

5. Έιεγρνο ηεο ππφζεζεο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ηελ έλαξμε 

δειαδή ηεο θίλεζεο.  

Με ηελ θίλεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ν νδνηπφξνο κε πξφβιεκα 

φξαζεο ζπιιέγεη λέα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα βήκαηα, επνκέλσο, πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα 

επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο 

κεηαθίλεζεο. 

 

11.2.2 Βνεζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θηλεηηθόηεηαο 

Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαηξηβήο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ βνεζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο. Σα πιεξνθνξηαθά 

εξεζίζκαηα ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο νδνηπφξνπο κε πξφβιεκα φξαζεο 
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απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ιεθηηθψλ πεξηγξαθψλ (Gaunet & Briffault, 2005∙ 

Kulyukin θαη ζπλεξγάηεο, 2008). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο θαλέξσζαλ πσο κηα ζεηξά 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο κέζσ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηαθψλ εξεζηζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο θαλέξσζαλ 

επίζεο πσο νξηζκέλνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη πεξηβαιινληηθνί απηνί πφξνη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο 

ιεθηηθέο πεξηγξαθέο, γηα λα εληζρχζνπλ ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ πφξν «αξηνπνηείν», ε ιεθηηθή πεξηγξαθή ζα κπνξνχζε 

λα έρεη ηε κνξθή «κπνξεί λα κπξίζεηο ην αξηνπνηείν ζηα δεμηά ζνπ». Αθφκε, νη ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο ζα κπνξνχζαλ λα επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ρσξίο λα 

αλαθέξνπλ ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αίζζεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ιεθηηθή 

πεξηγξαθή ζα κπνξνχζε λα έρεη ηε κνξθή «κπνξεί λα αληηιεθζείο έλα άλνηγκα ζηα αξηζηεξά 

ζνπ». Απηφο ν ηξφπνο πεξηγξαθήο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ έλαο πεξηβαιινληηθφο πφξνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κέζσ πιεξνθνξηαθψλ 

εξεζηζκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο.   

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαηξηβήο ζα κπνξνχζαλ αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηε βειηίσζε ελφο άιινπ ζεκαληηθνχ βνεζήκαηνο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο πνπ 

είλαη νη ράξηεο αθήο. Οη ζρεδηαζηέο ησλ ραξηψλ αθήο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ηνπο εάλ γλσξίδνπλ πνηα απηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά πιεξνθνξηαθά 

εξεζίζκαηα ζπληεινχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ λνεηηθψλ 

ραξηψλ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο. Ζ ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλνη πεξηβαιινληηθνί πφξνη αληηιεπηνί κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ εληνπηζκφ νξνζήκσλ θαη ζεκείσλ 

αλαθνξάο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Δπηπιένλ, νη Gardiner θαη Perkins (2005) 

πξνηείλνπλ ηε δηεμαγσγή «αηζζεηεξηαθψλ επηζθνπήζεσλ» (sensory surveys) απφ ηνπο 
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θαηαζθεπαζηέο ησλ ραξηψλ αθήο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην απηήο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα απνηειέζεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

«αηζζεηεξηαθψλ επηζθνπήζεσλ». 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα παξέρεηαη ζηα άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο κέζσ απηηθναθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ ζεκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο νη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ρψξσλ θαη ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε 

λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 

11.3 Πεξηνξηζκνί 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα ηξία εξεπλεηηθά ζηάδηα ηεο δηαηξηβήο ήηαλ απφ 18 έσο 57 

εηψλ θαη επνκέλσο δελ αληηπξνζσπεχνληαη ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη ειηθησκέλνη. Αθφκε, 

ζηελ έξεπλα δελ ζπκκεηείραλ άηνκα κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο, ηα νπνία σζηφζν απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο.  

Δπίζεο, ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην δελ ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηεο πξφζιεςεο 

νπηηθψλ εξεζηζκάησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κεησκέλε φξαζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ απηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη νζθξεηηθψλ ζεκάησλ ζηελ εχξεζε 

πνξείαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ (νκάδα εζηίαζεο, εξσηεκαηνιφγην, ζπλεληεχμεηο) νη νπνίεο 

παξάγνπλ δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλζήθεο φπσο ε επηιεθηηθφηεηα ηεο κλήκεο ησλ 

εξσησκέλσλ, ε δηάζεζή ηνπο γηα ππεξβνιή θαη ε γελίθεπζε κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ή 

δξάζεσλ. Αθφκε, ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξηθέο 
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δνθηκαζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ 

ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο θαη επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Έλαο 

άιινο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θαη ηα ηξία εξεπλεηηθά ζηάδηα ηεο δηαηξηβήο 

αθνξνχλ αζηηθά πεξηβάιινληα θαη επνκέλσο δελ παξέρνπλ θαζφινπ δεδνκέλα γηα ηελ 

λνεηηθή ραξηνγξάθεζε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.    

 

11.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα  

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο γφληκεο νδνί γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο 

νκάδεο, φπσο είλαη ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη ππεξήιηθεο θαη λα εμεηάζνπλ ζε απηέο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαπνκεηλαζψλ αηζζήζεσλ 

γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. Θα είρε, επίζεο, ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ε 

ρξεζηκνπνίεζε αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

απφ άηνκα κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί ε 

επίδξαζε ηνπ είδνπο ηεο πξφζζεηεο αλαπεξίαο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

εξεζηζκάησλ θαη λα κειεηεζεί ε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά. Αθφκε, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ γηα 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζθχιν νδεγφ. 

Πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη επίζεο λα εζηηάζνπλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ελαπνκεηλαζψλ 

αηζζήζεσλ θαηά ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη 

θαηά ηελ θίλεζε κε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα είρε, επίζεο, ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε 

επίδξαζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ θηλήηξσλ ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ πξνζνρή πνπ δίλνπλ ηα άηνκα 
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κε πξφβιεκα φξαζεο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Δπηπξνζζέησο, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο ελαπνκείλαζαο φξαζεο ζηε ζπκβνιή ηεο αθήο, ηεο 

αθνήο θαη ηεο φζθξεζεο ζηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε. Σέινο, ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ππνβάζξνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ αηζζήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λνεηηθψλ ραξηψλ. 
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Εηθόλα 1 

Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ. Ζ κπιε γξακκή αληηζηνηρεί ζηε 

δηαδξνκή ηελ νπνία αθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο είλαη ην 

ζεκείν Α θαη ν ηεξκαηηζκφο ην ζεκείν Δ. 
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Εηθόλα 2 

Σν απηηθφ κνληέιν φπσο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ρσξηθή δνθηκαζία ηνπ 

δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ.  
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Εηθόλα 3 

Σν απηηθφ κνληέιν ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ έπεηηα απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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Εηθόλα 4 

Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ε νπνία εθηείλεηαη ζην ηεηξάπιεπξν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο Νίθεο, Κνκλελψλ, Δξκνχ θαη Καξφινπ Νηει. 



239 

 

 

Εηθόλα 5 

Ο ράξηεο αθήο ηεο Πιαηείαο Αξηζηνηέινπο φπσο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  γηα ηε 

ρσξηθή δνθηκαζία ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ. 
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Εηθόλα 6 

Παξάδεηγκα ζπκπιεξσκέλνπ ράξηε αθήο φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ρσξηθή 

δνθηκαζία ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ. 
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