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Περίληψη 

 

Η κατασκευή νοητικών χαρτών από άτομα με οπτική αναπηρία αποτελεί ζήτημα μεγάλου 

ενδιαφέροντος. Η νοητική χαρτογράφηση θεωρείται βασικό συστατικό στην ανθρώπινη 

προσαρμογή, και ο νοητικός χάρτης προαπαιτούμενο τόσο για την ανθρώπινη επιβίωση 

όσο και για την καθημερινή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας, 

ήταν να μελετηθούν οι νοητικοί χάρτες των ατόμων με οπτική αναπηρία, έπειτα από 

πλοήγηση σε ένα χωρικό απτικό μοντέλο με τη χρήση ενός ρομποτικού παιχνιδιού. Στην 

έρευνα έλαβαν μέρος 30 άτομα με οπτική αναπηρία, 23 με τύφλωση-σοβαρά μειωμένη 

όραση και 7 με μειωμένη όραση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πάνω από τους μισούς 

συμμετέχοντες κατάφεραν να βρουν σωστά όλες τις διαδρομές, εκτός από μία. Επίσης, τα 

λάθη που αφορούσαν την απόσταση σημείωσαν το μεγαλύτερο μέσο όρο, ενώ το 

μικρότερο μέσο όρο συγκέντρωσαν τα λάθη που έγιναν σχετικά με τις υφές. Οι επιδόσεις 

των συμμετεχόντων ως προς την εύρεση των διαδρομών, αυξάνονταν όσο μειώνονταν τα 

λάθη που γινόντουσαν στην απόσταση, τις υφές και τις στροφές. Τα λάθη σε μία 

κατηγορία επηρεάζουν και συσχετίζονται με τα λάθη σε μία άλλη κατηγορία. Οι γυναίκες 

συγκριτικά με τους άντρες, εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο ως προς την εύρεση μίας 

διαδρομής και μικρότερο μέσο όρο ως προς τα λάθη της. Τα άτομα με ολική τύφλωση-

σοβαρά μειωμένη όραση έκαναν λιγότερα λάθη σε δύο διαδρομές σε σχέση με τα άτομα 

με μειωμένη όραση. Όσον αφορά τις συσχετίσεις των επιδόσεων με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκαν στατιστικά μη σημαντικές. 

Λέξεις-κλειδιά: οπτική αναπηρία, νοητικοί χάρτες, χωρικό απτικό μοντέλο, 

ρομποτικό παιχνίδι, χωρική γνώση 

  



2 
 

Abstract 

 

The development of cognitive maps by people with visual impairments is a matter of great 

interest. Cognitive mapping is considered a basic component in human adaptation, and the 

cognitive map is a prerequisite for both human survival and daily environmental behavior. 

The purpose of this research was to explore the cognitive maps of people with visual 

impairments after navigating  a spatial haptic model using a robotic toy. In this research, a 

total of 30 individuals participated·23 with total blindness-seriously low vision and 7 with 

low vision. According to the findings, more than half of the participants managed to find 

all the routes except one. Moreover, distance related errors scored the highest average, 

while texture related errors scored the lowest average. The performance of the individuals 

about finding the routes was increased while all type of errors were declined. Errors in one 

category affect and correlate with errors in another category. Women, compared to men, 

showed higher average about finding a route and a lower error average. Individuals with 

total blindness-seriously low vision made fewer errors on two routes than those with low 

vision. Regarding the correlations between performance and individual characteristics, 

statistics were not significant. 

Key words: visual impairments, cognitive maps, spatial haptic model, robotic toy, spatial 

knowledge 
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1. Εισαγωγή 

 

Η ικανότητα του ατόμου να κινείται και να συμπεριφέρεται αποτελεσματικά σε 

χωρικά περιβάλλοντα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, εξαρτάται από την ικανότητα του να 

κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί νοητικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος (Downs 

& Stea, 1973).  

Οι άνθρωποι πριν πλοηγηθούν σε έναν άγνωστο χώρο, συλλέγουν πληροφορίες γι’ 

αυτόν από χάρτες και εικόνες (Lahan & Mioduser, 2008).  Ωστόσο, οι άνθρωποι με οπτική 

αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες αισθήσεις, όπως την ακοή, την αφή και την οσμή (Jacobson, 

1993). 

Στα άτομα με οπτική αναπηρία, η έλλειψη οπτικών ερεθισμάτων οδηγεί σε 

δυσκολία στη διαμόρφωση νοητικών αναπαραστάσεων και την οικοδόμηση της χωρικής 

γνώσης (Ungar, Simpson & Blades, 2004). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

οπτική αναπηρία σχετικά με καθήκοντα που αφορούν τη χωρική γνώση ενεργοποιούν 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς (Cattaneo, Vecchi, Cornoldi, Mammarella, Bonino, 

Ricciardi & Pietrini, 2008) και όχι μια ανεπάρκεια στη μάθηση του χώρου (Thinus-Blanc 

& Gaunet, 1997). 

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη νοητική 

χαρτογράφηση συγκεντρώνονται μέσω του οπτικού καναλιού (Loomis, Klatzky, Golledge, 

Cicinelli, Pellegrino & Fry, 1993). Στην παρούσα εργασία, αρχικά, πραγματοποιείται μία 

ανασκόπηση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο 

γύρω από την κινητικότητα και τον προσανατολισμό των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Αναλυτικότερα, στην εργασία παρουσιάζονται πληροφορίες για τους νοητικούς χάρτες και 

τη νοητική χαρτογράφηση, τις τεχνικές ανάλυσης των νοητικών χαρτών και τις 
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διαστρεβλώσεις που τους διέπουν, τα πλαίσια αναφοράς τα οποία εμπλέκονται στη 

διαδικασία της χωρικής σκέψης και δράσης, τη συμβολή που έχει η μνήμη στην 

επεξεργασία πληροφοριών για την κινητικότητα και τον προσανατολισμό των ατόμων με 

οπτική αναπηρία και το ρόλο που παίζει η αίσθηση της όρασης και της αφής στη συλλογή 

χωρικών πληροφοριών. Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε έρευνες που έχουν γίνει 

για την ανάπτυξη νοητικών χαρτών από άτομα με οπτική αναπηρία. 

Ακολούθως, καταγράφονται οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα και γίνεται 

αναφορά στους συμμετέχοντες, τα υλικά και την πειραματική διαδικασία της έρευνας. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά η κατανομή του δείγματος σε σχέση με τα 

δημογραφικά στοιχεία, καθώς και τι είδους αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  

Στην πορεία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι όπως προέκυψαν 

από τις στατιστικές αναλύσεις. Οι επαγωγικές και περιγραφικές αναλύσεις παρουσιάζονται 

με πίνακες και σχολιάζονται με γραπτό κείμενο. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε 

σχέση με τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν. Εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα σε 

σύγκριση με άλλες έρευνες και αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, ενώ 

διατυπώνονται και μελλοντικές προτάσεις. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία και το 

παράρτημα με το ερωτηματολόγιο των δημογραφικών στοιχείων, το απαντητικό φυλλάδιο 

των συμμετεχόντων και φωτογραφίες από τα ερευνητικά εργαλεία. 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας-Θεωρητική Θεμελίωση της 

Έρευνας 

 

2.1. Προσανατολισμός και Κινητικότητα των ατόμων με Οπτική Αναπηρία 

 

Η κινητικότητα και ο προσανατολισμός αποτελούν σπουδαίο κομμάτι της 

καθημερινότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ως προσανατολισμός (orientation) 

ορίζεται «η ικανότητα κάποιου να κατανοεί τη σχετική θέση των αντικειμένων στο χώρο, 

δηλαδή να δημιουργεί έναν νοητικό χάρτη του περιβάλλοντος» (Παπαδόπουλος, 2007) Η 

κινητικότητα (mobility) σχετίζεται με την «ικανότητα της αυτόνομης κίνησης με ευκολία 

και αποτελεσματικότητα μέσα στο περιβάλλον και συνδέεται με την αναζήτηση μιας ομάδας 

ικανοτήτων και τεχνικών που ενισχύουν την ικανότητα αυτή» (Παπαδόπουλος, 2007). 

Τα άτομα που διαθέτουν πλούσιους νοητικούς χάρτες σημειώνουν καλύτερες 

επιδόσεις σχετικά με τον προσανατολισμό και την κινητικότητα τους (Lahav & Mioduser, 

2008). Σύμφωνα με τους Siegel και White (1975), η οικοδόμηση της χωρικής γνώσης 

συνεπάγεται τον εντοπισμό αντικειμένων σε σχέση με άλλα αντικείμενα, αλλά και τον 

εντοπισμό εναλλακτικών ή σύντομων διαδρομών, δηλαδή με απλά λόγια την ύπαρξη ενός 

ισχυρού νοητικού χάρτη και επομένως, την εύρεση της πορείας. 

Ο όρος εύρεση πορείας (wayfinding) αναφέρεται «στην ικανότητα μάθησης μιας 

πορείας, καθώς ανακαλείται από τη μνήμη και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

κωδικοποίησης, της επεξεργασίας και της ανάκλησης πληροφοριών για το περιβάλλον» 

(Blades, Golledge, Jacobson, Kitchin & Lippa, 2002).  

Ως νοητικός προσανατολισμός ορίζεται «η ικανότητα της χωρικής οργάνωσης του 

περιβάλλοντος και η εν συνεχεία χρήση αυτής της γνώσης σε συνδυασμό με τις κινητικές 

δεξιότητες για την αποτελεσματική κίνηση στο χώρο» (Penrod & Petrosko, 2003). Με βάση 
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αυτόν τον ορισμό, η χωρική οργάνωση είναι «η ικανότητα της δημιουργίας σχέσεων με τη 

μορφή αντικειμένων-εαυτού και αντικειμένων-αντικειμένων» (Penrod & Petrosko, 2003). 

Για τα άτομα με οπτική αναπηρία, η ανάπτυξη της χωρικής οργάνωσης είναι ζωτικής 

σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων προσανατολισμού και κινητικότητας (Wheeler, 

Kim & Griffin, 1997).  

Πιο συγκεκριμένα, στα άτομα με οπτική αναπηρία, η έλλειψη οπτικών 

ερεθισμάτων οδηγεί σε δυσκολία στην οικοδόμηση της χωρικής γνώσης. Η χωρική γνώση 

(spatial cognition) επιτρέπει στο άτομο να προσανατολίζεται και να αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον (Cattaneo, et al., 2008). Τα άτομα με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν 

δυσκολίες σε καθήκοντα που προϋποθέτουν την ύπαρξη χωρικής γνώσης (Thinus-Blanc & 

Gaunet, 1997). Ωστόσο, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους και στρατηγικές 

κωδικοποίησης του χώρου, επιτυγχάνουν τη μάθηση ενός χώρου (Thinus-Blanc & Gaunet, 

1997).   

Τα βασικά εργαλεία για επιτυχημένη κινητικότητα στο χώρο είναι η γνώση του 

σώματος, η αμφιπλευρικότητα και η κατευθυντικότητα (Κουστριάβα, 2008, αναφορά σε 

Cratty & Sams, 1968, σελ.15). Ο όρος αμφιπλευρικότητα (laterality) αναφέρεται στη 

γνώση της  αριστεράς και δεξιάς μονομέρειας κάποιου (Κουστριάβα, 2008, αναφορά σε 

Cratty & Sams, 1968, σελ.15). Κατευθυντικότητα (directionality) είναι η ικανότητα 

διαφοροποίησης μεταξύ του αριστερά και δεξιά αντικειμένων ή ενός άλλου ατόμου 

(Κουστριάβα, 2008, αναφορά σε Cratty & Sams, 1968, σελ.15). 

Έρευνα των Ungar, Blades και Spencer (1996) σχετικά με την κινητικότητα των 

ατόμων με οπτική αναπηρία σε οικεία και ξένα μέρη έδειξε ότι η νοητική χαρτογράφηση 

και οι δεξιότητες προσανατολισμού παρέχονται σε δύο κύρια επίπεδα: το αντιληπτικό και 

το εννοιολογικό. Στο αντιληπτικό επίπεδο, η οπτική ανεπάρκεια θα πρέπει να 

αντισταθμιστεί με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εναπομείνασες αισθήσεις 
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(Ungar, et al., 1996). Σχετικά με το εννοιολογικό επίπεδο, η σημασία έγκειται στη χρήση 

κατάλληλων χωρικών στρατηγικών για την αποτελεσματική διερεύνηση ενός χώρου 

(Ungar, et al., 1996). 

 

2.2. Πλαίσια Αναφοράς 

 

Σημαντική έννοια σχετικά με την κινητικότητα και τον προσανατολισμό των 

ατόμων με οπτική αναπηρία αποτελούν τα πλαίσια αναφοράς (frames of reference), τα 

οποία διακρίνονται σε δύο είδη. Στο εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς (egocentric frame of 

reference) το άτομο αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες από το περιβάλλον, καθώς τις 

συνδέει με τον εαυτό του (Long & Hill, 1997). Για παράδειγμα, η εγωκεντρική 

αναπαράσταση ενός κοντινού χώρου μπορεί να ειπωθεί από τον παρατηρητή ως «η οθόνη 

του υπολογιστή είναι μπροστά μου» και «το ποντίκι δίπλα στο χέρι μου» (Papadopoulos, 

Koustriava, & Kartasidou, 2012). 

Στο αλλοκεντρικό πλαίσιο αναφοράς το άτομο συνδέει τις σχετικές θέσεις των 

αντικειμένων του περιβάλλοντος μεταξύ τους και ανεξάρτητα από τη δική του τοποθεσία 

(Long & Hill, 1997). Για παράδειγμα, μία αλλοκεντρική αναπαράσταση ενός μακρινού 

χώρου μπορεί να σημαίνει ότι «η τράπεζα είναι πίσω από το σχολείο» και «το βιβλιοπωλείο 

είναι βορειοδυτικά της τράπεζας» (Papadopoulos, et al., 2012). 

Σε έρευνα των Coluccia, Mammarella, & Cornoldi (2009) αποδείχτηκε ότι τα 

άτομα με οπτική αναπηρία καταφεύγουν περισσότερο σε ένα εγωκεντρικό πλαίσιο 

αναφοράς για να μετακινηθούν στο περιβάλλον. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα άτομα με 

οπτική αναπηρία θα πρέπει να προσανατολίζονται με βάση τα αλλοκεντρικά πλαίσια 

αναφοράς, καθώς πολύ συχνά, προκειμένου να μετακινηθούν αποτελεσματικά κατά μήκος 
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μιας διαδρομής, θα πρέπει να επαναφέρουν στη μνήμη τους τις θέσεις μεταξύ των 

διαφόρων αντικειμένων (Κουτσοκλένης, 2011). 

 

2.3.Οπτική Αναπηρία και Επεξεργασία Πληροφοριών 

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για το 

περιβάλλον στο οποίο κινούνται, ενεργοποιούν τις υπολειπόμενες αισθήσεις τους και 

έπειτα, χρησιμοποιούν τις γνωστικές τους λειτουργίες, όπως είναι η λογική και η μνήμη, 

για να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες (Long & Hill, 1997).  

Όταν δεν υπάρχει η οπτική ικανότητα, οι φλοιικές περιοχές του εγκεφάλου που 

ευθύνονται για την επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων, επιστρατεύονται για την 

επεξεργασία των ερεθισμάτων που προέρχονται από άλλες αισθητηριακές οδούς (Cohen, 

Weeks, Sadato, Celnik, Ishii & Hallett, 1999). Ωστόσο, ο βαθμός της αντισταθμιστικής 

λειτουργίας των φλοιικών περιοχών πιθανόν, εξαρτάται από το μέγεθος και τη διάρκεια 

της αναπηρίας (Monegato, Cattaneo, Pece & Vecchi, 2007).  

Σύμφωνα με τους Ungar, Simpson and Blades (2004) οι στρατηγικές που 

εφαρμόζει ένα άτομο για την επεξεργασία πληροφοριών διακρίνονται σε δύο είδη: το 

πρώτο είδος είναι η στρατηγική κωδικοποίησης και αναφέρεται στον τρόπο που οι χωρικές 

πληροφορίες κωδικοποιούνται στη μνήμη (Ungar, et al., 2004). Το δεύτερο είδος  

επικεντρώνεται στις συμπεριφορές τις οποίες εκδηλώνει το άτομο όταν εξερευνά ένα χώρο 

ή ένα περιβάλλον, καθώς και τις μεταγνωστικές διεργασίες που υφίστανται και 

δικαιολογούν αυτές τις συμπεριφορές (Ungar, et al., 2004). 
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2.3.1. Μνήμη και επεξεργασία πληροφοριών 

 

Εξίσου σημαντική είναι η  μνήμη όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών για 

την κινητικότητα και τον προσανατολισμό των ατόμων με οπτική αναπηρία. Οι Atkinson 

& Shiffrin (1968) πρότειναν ένα «πολύ-δομικό» μοντέλο μνήμης (Modal Memory Model). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η μνήμη απαρτίζεται από τρία μέρη: την αισθητηριακή 

αντίληψη (sensory perception), την βραχύχρονη μνήμη (short-term memory) και την 

μακρόχρονη μνήμη (long-term memory) (Atkinson και Shiffrin , 1968). 

Το πρώτο στάδιο της μνημονικής επεξεργασίας είναι η αισθητηριακή αντίληψη. Η 

αισθητηριακή αντίληψη καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της μνήμης και  πήρε το όνομα 

της από τις αισθήσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται για να ενσωματώσουν τα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα (Μπαμπλέκου, 2003). Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι αισθήσεις από το 

περιβάλλον μένουν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αυτό το στάδιο και έπειτα, 

καταστρέφονται (Μπαμπλέκου, 2003). 

Οι πληροφορίες που δε φθείρονται στο στάδιο της αισθητηριακής αντίληψης και 

επιλέγονται για περαιτέρω επεξεργασία προχωρούν στο επόμενο στάδιο που είναι η 

βραχύχρονη μνήμη (Μπαμπλέκου, 2003). Η διαφορά της βραχύχρονης μνήμης από την 

αισθητηριακή αντίληψη έγκειται στο ότι η πρώτη καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και οι 

πληροφορίες που εισέρχονται σε αυτήν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

καταστραφούν (Μπαμπλέκου, 2003).  

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της μνημονικής επεξεργασίας είναι η μακρόχρονη 

μνήμη (Μπαμπλέκου, 2003). Η μακρόχρονη μνήμη διαθέτει πολύ μεγάλη χωρητικότητα 

και σε αυτήν συσσωρεύεται η γνώση του ανθρώπου για τον ίδιο, αλλά και για τον κόσμο 

γύρω του (Μπαμπλέκου, 2003). Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα μέρη της μνήμης, οι 
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πληροφορίες που καταχωρούνται στη μακρόχρονη μνήμη χάνονται πολύ δύσκολα, γιατί 

αποτελούν τις αναμνήσεις του ανθρώπου τις οποίες ανακαλεί ανά πάσα στιγμή 

(Μπαμπλέκου, 2003). 

Οι Craik και Lockhart (1972) ανέδειξαν την ύπαρξη ενός μοναδικού συστήματος 

αποθήκευσης των πληροφοριών, το οποίο ονόμασαν μοντέλο των επιπέδων επεξεργασίας. 

Σύμφωνα με αυτό, όσο πιο βαθιά επεξεργάζεται το άτομο μία πληροφορία, τόσο 

περισσότερο την έχει απομνημονεύσει. Επίσης, η επιλογή της καταλληλότερης 

στρατηγικής κωδικοποίησης των πληροφοριών συμβάλλει στη μακρόχρονη συντήρηση 

τους (Craik & Lockhart, 1972). 

 

2.4. Νοητικοί Χάρτες και Νοητική Χαρτογράφηση 

 

Η γνώση που έχουν τα άτομα με οπτική αναπηρία για το χώρο γύρω τους είναι ένα 

ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ένα 

θέμα το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας είναι η 

ικανότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία να κατασκευάζουν νοητικούς χάρτες 

(cognitive maps) (Landau, Spelke & Gleitman, 1984·Spencer, Morsley, Ungar, Pike & 

Blades, 1992). 

Καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, σχεδιάζει και εκτελεί συνεχώς 

κινήσεις βάσει των πληροφοριών που δέχεται με τις αισθήσεις του από το περιβάλλον και 

που του επιτρέπουν να τροποποιεί συνεχώς τους νοητικούς του χάρτες (Kitchin, 1994, 

αναφορά σε Baird et al., 1979). 

Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ο άνθρωπος καθώς κινείται και είναι αυτές 

που ορίζουν τον νοητικό του χάρτη είναι:  
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 η απόφαση του να μείνει ή να φύγει (Kitchin, 1994, αναφορά σε                                   

Cadwallader, 1976) 

 η απόφαση του πού να πάει (Kitchin, 1994, αναφορά σε Cadwallader, 1976) 

 η απόφαση του ποια διαδρομή να πάρει (Kitchin, 1994, αναφορά σε Cadwallader, 

1976) 

 η απόφαση του πώς να πάει εκεί (Kitchin, 1994, αναφορά σε Garlingetal., 1985). 

Ένας από τους πρώτους μελετητές που ασχολήθηκε με τους νοητικούς χάρτες είναι 

ο Tolman (1948) όταν διατύπωσε την ιδέα ότι οι νοητικοί χάρτες επιτρέπουν τον άνθρωπο, 

αλλά και τα ζώα να βρίσκουν το δρόμο τους στο φυσικό περιβάλλον μέσα από νέα 

μονοπάτια, ακόμη κι αν δεν είχαν προηγούμενη γνώση των συγκεκριμένων διαδρομών. 

Επομένως, η ανθρώπινη χωρική συμπεριφορά εξαρτάται από τον νοητικό χάρτη του 

ατόμου για το χωρικό περιβάλλον (Downs & Stea, 2011). Σε  γενικές γραμμές, ο Kaplan 

(1973) αναφέρεται στον νοητικό χάρτη λέγοντας πως πρόκειται για ένα εσωτερικό 

κατασκεύασμα, το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για να κατανοήσει και να έρθει σε 

επαφή με το περιβάλλον γύρω του. 

Ο Kitchin (2001, αναφορά σε Lynch, 1960) στην προσπάθεια του να προσδιορίσει 

το επίπεδο γνώσεων των ανθρώπων για το περιβάλλον και ποια στοιχεία είναι 

περισσότερο σημαντικά γι’ αυτούς, ταξινόμησε τα στοιχεία των νοητικών τους χαρτών σε 

πέντε κατηγορίες:  

 Τα μονοπάτια (paths). Είναι τα κανάλια όπου μετακινείται ο άνθρωπος. 

Περιλαμβάνουν τους δρόμους και τα μονοπάτια. 

 Τα άκρα (edges). Είναι γραμμικά στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται μονοπάτια, 

αλλά χρησιμεύουν ως διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε διάφορα τμήματα του 

περιβάλλοντος. Παραδείγματα αυτών είναι οι τοίχοι και οι όχθες ποταμών. 
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 Οι περιοχές (districts). Είναι μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας περιοχές μια πόλης, τις 

οποίες οι κάτοικοι της αναγνωρίζουν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχουν.  

 Οι κόμβοι (notes). Είναι τα στρατηγικά σημεία μιας πόλης από τα οποία ή προς τα 

οποία μετακινούνται οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι διασταυρώσεις, υπόγειες 

διαβάσεις ή πλατείες.  

 Τα ορόσημα (landmarks). Αποτελούν σημεία αναφοράς στις περιγραφές των 

ανθρώπων μιας πόλης. Είναι συνήθως φυσικά στοιχεία, όπως ένα κτίριο ή ένα 

κατάστημα.  

Η νοητική χαρτογράφηση (cognitive mapping) είναι μια «διαδικασία που 

αποτελείται από μια σειρά ψυχολογικών μεταμορφώσεων μέσω των οποίων ένα άτομο 

αποκτά, κωδικοποιεί, ανακαλεί και αποκωδικοποιεί πληροφορίες για τις σχετικές θέσεις και 

τα χαρακτηριστικά των φαινομένων στο καθημερινό του χωρικό περιβάλλον» (Downs & 

Stea, 1973, σελ.7). Η νοητική χαρτογράφηση των χώρων και ο καθορισμός των 

χαρακτηριστικών τους έχουν θεμελιώδη σημασία για τη χωρική οργάνωση (Jacobson, 

1998·Kitchin, 1994). 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται βασικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στη νοητική 

χαρτογράφηση και τον νοητικό χάρτη. Η διαδικασία της απόκτησης, συγχώνευσης και 

αποθήκευσης πληροφοριών από το περιβάλλον ονομάζεται νοητική χαρτογράφηση και το 

αποτέλεσμα αυτή της διαδικασίας είναι ο νοητικός χάρτης (Downs & Stea, 2011).  

Η ικανότητα του ατόμου να κινείται και να συμπεριφέρεται αποτελεσματικά σε 

χωρικά περιβάλλοντα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, εξαρτάται από την ικανότητα του να 

κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί νοητικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος (Downs 

& Stea, 2011). 

Υπάρχουν δύο τύποι νοητικών αναπαραστάσεων, εκείνες που βασίζονται σε 

διαδρομές και εκείνες που βασίζονται σε χάρτες (Siegel & White, 1975·Thinus-Blanc & 



15 
 

Gaunet, 1997). Οι νοητικές αναπαραστάσεις που βασίζονται σε διαδρομές περιλαμβάνουν 

τη μνήμη για την ακολουθία μίας συγκεκριμένης διαδρομής ή ενός μονοπατιού (Siegel & 

White, 1975·Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Αν και είναι επαρκείς για την επίτευξη μιας 

καθορισμένης θέσης, αυτό το είδος της αναπαράστασης στερείται ευελιξίας (Siegel & 

White, 1975·Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Οι νοητικές αναπαραστάσεις που βασίζονται 

σε χάρτες αποτελούνται από γνώριμες πτυχές της τοπογραφίας ή της χωρικής 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος (Siegel & White, 1975·Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). 

Μπορούν να αποκτηθούν με την άμεση εμπειρία με το περιβάλλον ή με η χρήση 

εξωτερικών αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος, όπως είναι οι χάρτες ή τα μοντέλα 

μικρής κλίμακας (Siegel & White, 1975·Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). 

Η αξιολόγηση των νοητικών χαρτών των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Πρώτον, παρέχει ενδείξεις για τον τρόπο ενίσχυσης του 

προσανατολισμού και της πλοήγησης (Jacobson, 1998). Δεύτερον, προσφέρει στους 

σχεδιαστές βοηθημάτων πλοήγησης μία βάση πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες 

στρατηγικές πλοήγησης (Jacobson, 1998). Τρίτον, προτείνει τρόπους για τη βελτίωση και 

τροποποίηση του περιβάλλοντος (Jacobson, 1998). Γενικά, αποκτώνται πληροφορίες για 

το ρόλο που παίζουν οι αισθητηριακές εμπειρίες στη νοητική χαρτογράφηση (Jacobson, 

1998).  

Εξίσου σημαντική είναι η έρευνα της νοητικής χαρτογράφησης όσον αφορά το 

μεγάλο όφελος που έχει για τα άτομα με οπτική αναπηρία (Jacobson, 1998), καθώς η 

αδυναμία τους να κινηθούν με ανεξαρτησία είναι ένα σοβαρό τους μειονέκτημα (Golledge, 

1993). Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού και οι 

σχεδιαστές βοηθημάτων πλοήγησης μπορούν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα από τις 

έρευνες της νοητικής χαρτογράφησης  σε άτομα με οπτική αναπηρία με ποικίλους τρόπους 

που θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα ζωής τους (Jacobson, 
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1998·Kitchin, 1995). Επίσης, ο σχεδιασμός περιβαλλόντων θα είναι τέτοιος, ώστε τα 

άτομα με οπτική αναπηρία να μπορούν να τον θυμούνται και να τον χρησιμοποιούν με 

ευκολία (Jacobson, 1998·Kitchin, 1995).  

 Επιπροσθέτως, οι έρευνες της νοητικής χαρτογράφησης  θα μπορούσαν να 

παρέχουν ενδείξεις για το πώς να ενισχυθούν περαιτέρω η εύρεση πορείας και οι 

δεξιότητες προσανατολισμού των ατόμων με οπτική αναπηρία, τόσο με την παροχή 

στρατηγικών σκέψης, όσο και με την ανατροφοδότηση της τρέχουσας γνώσης (Jacobson, 

1998·Kitchin, 1995). Τέτοιου είδους ανατροφοδότηση, θα μπορούσε να αναφέρει στους 

εκπαιδευτικούς κινητικότητας πώς να διδάξουν περισσότερο αποτελεσματικές 

στρατηγικές χωρικής σκέψης και να μετρούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα 

των διαφόρων στρατηγικών εκπαίδευσης, αλλά και των βοηθημάτων κινητικότητας 

(Jacobson, 1998·Kitchin, 1995). 

 

2.4.1. Τεχνικές ανάλυσης νοητικών χαρτών 

 

 

 Οι ερευνητές χρησιμοποιούν μία ποικιλία από τεχνικές ανάλυσης νοητικών χαρτών 

για να αξιολογήσουν πως οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία σκέφτονται σχετικά με έναν 

γεωγραφικό χώρο (Kitchin & Jacobson, 1997). Όσον αφορά τις  τεχνικές αξιολόγησης, 

αυτές χωρίζονται σε δύο ενότητες: τεχνικές που βασίζονται στη διαδρομή και τεχνικές 

διαμόρφωσης (Kitchin & Jacobson, 1997). 

Οι τεχνικές που βασίζονται στις διαδρομές (route-based techniques) έχουν σαν 

στόχο να προσδιορίσουν τη γνώση του ερωτώμενου σχετικά με τη σχέση δύο τοποθεσιών 

και τον τρόπο μετακίνησης ανάμεσά τους. Οι δοκιμασίες που ανήκουν σε αυτή την 

ενότητα διακρίνονται σε τρεις υποενότητες (Kitchin & Jacobson, 1997). 
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Στην πρώτη υποενότητα, ζητείται από τους ερωτώμενους να ανακαλέσουν ή να 

συμπεράνουν μία διαδρομή (Kitchin & Jacobson, 1997). Στη δεύτερη υποενότητα, ζητείται 

από τους ερωτώμενους να υπολογίσουν την απόσταση ανάμεσα στην έναρξη και τη λήξη  

μιας διαδρομής ή των σημείων που απαρτίζουν αυτή τη διαδρομή (Kitchin & Jacobson, 

1997). Στην τρίτη υποενότητα, ζητείται από τους ερωτώμενους να εκτιμήσουν την 

κατεύθυνση μεταξύ της έναρξης και της λήξης μιας διαδρομής ή μεταξύ των ποικίλων 

τοποθεσιών κατά μήκος της διαδρομής (Kitchin & Jacobson, 1997). 

Οι τεχνικές διαμόρφωσης (configurational techniques) αποτελούνται από τα 

παρακάτω τέσσερα είδη δοκιμασιών:  

 τις γραφικές δοκιμασίες (graphic tests), οι οποίες σχετίζονται με τον σχεδιασμό 

χαρτών και μετρούν τη χωρική γνώση. 

 τις μερικώς γραφικές δοκιμασίες και δοκιμασίες ανακατασκευής (partiaIly graphic 

and reconstruction tests), οι οποίες παρέχουν στους ερωτώμενους ορισμένη 

ποσότητα συνακόλουθων χωρικών πληροφοριών και διαφέρουν από το σχεδιασμό 

των χαρτών στο ότι απαιτούν μόνο την τοποθέτηση σημείων και όχι τη δημιουργία 

ολόκληρου του χάρτη (Kitchin & Jacobson, 1997). 

 τις μονό-σε-πολυδιάστατες δοκιμασίες (uni-to-multidimensional tests), οι οποίες 

χρησιμοποιούν τη γνώση των στοιχείων για να εξερευνήσουν τη δομή της γνώσης 

της διαμόρφωσης του χώρου (Kitchin & Jacobson, 1997). Αυτό επιτυγχάνεται με 

την κατασκευή ενός δισδιάστατου χώρου αποτελούμενο από μονοδιάστατα 

δεδομένα τα οποία προκύπτουν από μία σειρά αλγορίθμων (Kitchin & Jacobson, 

1997). 

 τις δοκιμασίες αναγνώρισης (recognition tests), οι οποίες συλλέγουν στοιχεία 

διαμόρφωσης του χώρου, παρέχοντας στους ερωτώμενους μία αναπαράσταση του 

χώρου και ζητώντας τους να αναγνωρίσουν σωστά χαρακτηριστικά και τοποθεσίες. 
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Οι δοκιμασίες αυτές, έχουν μεγάλη χρησιμότητα στη μέτρηση της γνώσης της 

διαμόρφωσης του χώρου σε άτομα με τύφλωση ή άτομα με μειωμένη όραση διότι, 

οι τοποθετήσεις μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, χρησιμοποιώντας την αφή και 

οι συμμετέχοντες πρέπει μόνο να αποφασίσουν ποια διαμόρφωση είναι σωστή 

(Kitchin & Jacobson, 1997). 

Για το σχεδιασμό των χαρτών υπάρχουν τέσσερις βασικές τεχνικές: (Kitchin & 

Jacobson, 1997): 

 η βασική (basic) τεχνική, όπου ο ερωτώμενος σχεδιάζει ελεύθερα, πάνω σε ένα 

ειδικό μαύρο κομμάτι χαρτί, ένα προσωπικό χάρτη, ενώ ο ερευνητής του έχει κάνει 

λίγες υποδείξεις (Kitchin & Jacobson, 1997),  

 η φυσική τεχνική (normal), στην οποία ο ερευνητής ενδιαφέρεται συνήθως για πιο 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οπότε δίνει τις κατάλληλες κατευθυντήριες 

γραμμές στον ερωτώμενο για να αποκτήσει συγκεκριμένες πληροφορίες (Kitchin 

& Jacobson, 1997),  

 η κατά υπόδειξη τεχνική (in cued), στην οποία δίνεται στον ερωτώμενο ένα μέρος 

του χάρτη και του ζητείται να συμπληρώσει συγκεκριμένα στοιχεία και 

πληροφορίες. (Kitchin & Jacobson, 1997)  

 η τεχνική του γεωγραφικού μήκους (longitudinal), στην οποία ζητείται από τον 

ερωτώμενο ν’ αναπαραστήσει το χάρτη χρησιμοποιώντας καρμπόν ή ένα ειδικό 

χαρτί όπου μπορεί με την αίσθηση της αφής να ψηλαφίζει αυτό που σχεδιάζει. 

Μετά από κάποια ώρα, το χαρτί γυρίζει ανάποδα και ο ερωτώμενος εξακολουθεί 

να σχεδιάζει. Η συγκεκριμένη τεχνική δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

ελέγξει πως εξελίσσεται ο σχεδιασμός ενός χάρτη (Kitchin & Jacobson, 1997). 
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2.4.2. Διαστρεβλώσεις στους νοητικούς χάρτες 

 

Η χρήση του όρου νοητικός χάρτης προκαλεί σύγχυση. Οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται σαν να έχουν μία νοητική αναπαράσταση στο μυαλό τους που μοιάζει με 

χάρτη παρόλο που γνωρίζουν ότι η λέξη χάρτης έχει μεταφορική έννοια (Kaplan, 1973). 

Αν συγκριθεί ένας νοητικός χάρτης με έναν χάρτη του πραγματικού κόσμου 

διαπιστώνεται ότι η νοητική χαρτογράφηση δεν οδηγεί σε μια φωτογραφική διαδικασία 

που επαναλαμβάνεται (Downs & Stea, 2011). Μια νοητική αναπαράσταση λειτουργεί 

όπως ο χαρτογραφικός χάρτης, αλλά δε διαθέτει κατ 'ανάγκη τις φυσικές του ιδιότητες 

(Downs & Stea, 2011). 

Σύμφωνα με τον Kitchin (1994, αναφορά σε Graham και Downs, 1976 & 1981), 

έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερις διαφορετικοί τρόποι εξήγησης του νοητικού χάρτη. Πρώτα 

απ’ όλα, έχει χρησιμοποιηθεί ως ρητή δήλωση (explicit statement), δηλαδή ότι ένας 

νοητικός χάρτης είναι ένας χαρτογραφικός χάρτης (Kitchin, 1994 αναφορά σε Graham και 

Downs, 1976 & 1981), Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει μία αναλογία 

(analogy) και σε αυτήν την περίπτωση ένας νοητικός χάρτης είναι σαν έναν χαρτογραφικό 

χάρτη (Kitchin, 1994 αναφορά σε Graham και Downs, 1976 & 1981). Επιπλέον, έχει 

χρησιμοποιηθεί ως μεταφορά (metaphor), δηλαδή ότι ένας νοητικός χάρτης λειτουργεί σαν 

να ήταν ένας χαρτογραφικός χάρτης (Kitchin, 1994 αναφορά σε Graham και Downs, 1976 

& 1981). 

 

2.4.3. Έρευνες για την ανάπτυξη νοητικών χαρτών από άτομα με οπτική 

αναπηρία 

 

Οι Koukourikos και Papadopoulos (2015) διεξήγαγαν έρευνα με την οποία 

εξέταζαν την χωρική γνώση που μπορούν να οικοδομήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία 
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και ειδικότερα, τους νοητικούς τους χάρτες, έπειτα από πλοήγηση σε έναν απτικο-

ακουστικό χάρτη. Ο χάρτης αυτός δόθηκε μέσω μιας πολυαισθητηριακής εφαρμογής και 

μελετήθηκε με τη χρήση της απτικής συσκευής Novint Falcon. Στην έρευνα συμμετείχαν 

10 ενήλικες με ολική τύφλωση ή μόνο αντίληψη του φωτός και ηλικίας 19-46 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα, η πειραματική διαδικασία απαρτίζονταν από τρεις φάσεις. Στην πρώτη 

φάση, αυτή της εξοικείωσης, ο συμμετέχων είχε στη διάθεση του 10 λεπτά για να 

πλοηγηθεί σε έναν χάρτη, να κατανοήσει πως λειτουργεί η απτική συσκευή και η 

πολυαισθητηριακή εφαρμογή και να ανακαλύψει τεχνικές που θα τον βοηθήσουν στην  

οικοδόμηση της χωρικής γνώσης. Στη δεύτερη φάση, ο συμμετέχων, σε χρόνο 30 λεπτών, 

έπρεπε να πλοηγηθεί σε έναν χάρτη, διαφορετικό από τον πρώτο (της εξοικείωσης) και πιο 

πολύπλοκο, και να συλλέξει πληροφορίες για δρόμους, διασταυρώσεις και σημεία 

ενδιαφέροντος. Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο συμμετέχων καλούνταν να δημιουργήσει 

ένα απτικό μοντέλο που να περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς και τις 

σχετικές τους θέσεις πάνω στον χάρτη, τα ονόματα των δρόμων και το είδος των σημείων 

ενδιαφέροντος (π. χ σπίτι, δέντρο κ. α).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες 

κατάφεραν να οικοδομήσουν σημαντική χωρική γνώση, ενώ παρατηρήθηκαν πλούσιοι 

νοητικοί χάρτες σχετικά με τους δρόμους, τις διασταυρώσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος 

και στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (αριθμός, ονομασία και τοποθεσία). Επίσης, 

αναδείχθηκαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας έναρξης της οπτικής 

αναπηρίας και της ορθής τοποθέτησης των δρόμων και των διασταυρώσεων. Επομένως, 

παρόμοιες πολυαισθητηριακές εφαρμογές είναι χρήσιμες στα άτομα με ολική τύφλωση ή 

μόνο αντίληψη του φωτός.  

Παρόμοια με την παραπάνω έρευνα, οι Papadopoulos, Koukourikos, Koustriava, 

Misiou, Varveris και Valari (2015) πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό να εξεταστεί η 

συμβολή μιας απτικο-ακουστικής εφαρμογής στην κινητικότητα των ατόμων με οπτική 
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αναπηρία. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή διερευνούσε κατά πόσο η χωρική γνώση που 

δόμησε ένα άτομο με οπτική αναπηρία έπειτα από την μελέτη ενός απτικο-ακουστικού 

χάρτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: α) ανεξάρτητη και αποτελεσματική κίνηση σε μια 

χαρτογραφημένη περιοχή και β) ανίχνευση συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος που 

αρχικά παρουσιάζονται στο χάρτη ή όχι. Ο χάρτης δόθηκε μέσω μιας πολυαισθητηριακής 

εφαρμογής και μελετήθηκε με την απτική συσκευή Phantom Omni. Οι συμμετέχοντες 

ήταν 11 ενήλικες με ολική τύφλωση ή μόνο αντίληψη του φωτός και ηλικίας 20-61 ετών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη πολυαισθητηριακή εφαρμογή παίζει 

σημαντικό ρόλο στη δόμηση χωρικής γνώσης και στην ανάπτυξη νοητικών χαρτών. 

Επίσης, αποδείχτηκε ότι η χωρική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά στην 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό σε αστικά περιβάλλοντα. Το πείραμα αποτελούνταν 

από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, ζητήθηκε από τον συμμετέχοντα να περιηγηθεί στο 

χάρτη χρησιμοποιώντας την απτική συσκευή. Κουνώντας τη λαβή της Phantom Omni, ο 

συμμετέχων κινούνταν σε δύο διαστάσεις (πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά) για να 

εξερευνήσει τους δρόμους, ενώ παράλληλα δέχονταν απτικά και ακουστικά ερεθίσματα. 

Να σημειωθεί ότι ο χάρτης βασίστηκε σε κυκλικό αλγόριθμο, δηλαδή ο πρώτος 

συμμετέχων πλοηγήθηκε σε έναν εύκολο χάρτη, ο δεύτερος σε ένα μέτριας δυσκολίας, ο 

τρίτος σε έναν δύσκολο και πάλι από την αρχή. Όσον αφορά την κλιμακωμένη δυσκολία 

του χάρτη, αυτή έγινε με βάση την ποσότητα των πληροφοριών που θα λάμβαναν οι 

συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες πρόκειται για δρόμους, σημεία ενδιαφέροντος και 

επικίνδυνες θέσεις, οι οποίες γίνονταν αντιληπτές είτε απτικά είτε ακουστικά είτε μέσω 

της όσφρησης. Στο δεύτερο μέρος του πειράματος, ο συμμετέχων έπρεπε να περιηγηθεί 

μόνος του σε πραγματικό χώρο και να προσδιορίσει τη σωστή θέση και την ονομασία έξι 

σημείων ενδιαφέροντος. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, 

καθώς για πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να 
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προσανατολιστεί σε ένα πραγματικό περιβάλλον, έπειτα από μελέτη του απτικο-

ακουστικού του χάρτη και χρησιμοποιώντας μία απτική συσκευή. Συσχετίσεις ανάμεσα 

στην επίδοση και τα ατομικά χαρακτηριστικά, δε βρέθηκαν. 

Οι Papadopoulos, et al., (2012) διεξήγαγαν έρευνα για να εξετάσουν την ικανότητα 

παιδιών και εφήβων με προβλήματα όρασης να κωδικοποιούν και ν’ αναπαριστούν 

κοντινά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, δόθηκαν στους συμμετέχοντες διάφορα σχήματα 

και εκείνοι κλήθηκαν να απομνημονεύσουν το είδος, την θέση και τον προσανατολισμό 

τους, καθώς και να τοποθετήσουν τα σωστά σχήματα στη σωστή και σωστά 

προσανατολισμένα. Το πείραμα αποτελούνταν από δύο δοκιμές. Στην πρώτη τα σχήματα 

τοποθετήθηκαν στο σωστό προσανατολισμό τους (χωρίς να περιστραφούν), ενώ στη 

δεύτερη δοκιμή τα σχήματα περιστράφηκαν. Επίσης, μελέτησαν την επιρροή των 

στρατηγικών που εφάρμοσαν, καθώς και τις ατομικές τους διαφορές ως προς την απόδοση 

τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 άτομα, ηλικίας έως 18 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

καλύτερες επιδόσεις στα άτομα που χρησιμοποίησαν αλλοκεντρικά πλαίσια αναφοράς 

κατά τη χωρική κωδικοποίηση και στα άτομα με μειωμένη όραση σε σχέση με εκείνα με 

ολική τύφλωση. Έτσι, φαίνεται ότι η υπολειμματική όραση και η οπτική εμπειρία 

συμβάλλουν στην κωδικοποίηση και αναπαράσταση του κοντινού χώρου. Επιπλέον, η 

έρευνα ανέδειξε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα των συμμετεχόντων να 

κινούνται ανεξάρτητα και τη χρήση αποτελεσματικών απτικών στρατηγικών.  

Στη μελέτη των  Picard και Pry (2009) αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα ενός 

απτικού μοντέλου μιας οικείας αστικής περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της χωρικής 

γνώσης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση 

της γνώσης για χωρική διαμόρφωση μετά την έκθεση στο απτικό μοντέλο, υποδηλώνοντας 

ότι τα απτικά μοντέλα είναι ισχυρά μέσα για την ανάπτυξη της νοητικής χαρτογράφησης 

σε άτομα με οπτική αναπηρία. Στην έρευνα συμμετείχαν 10 ενήλικες, κάποιοι ήταν με 
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ολική τύφλωση και κάποιοι άλλοι με μερική όραση. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

ανάμεσα στις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

μικρής κλίμακας τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής, με την οποία όλοι οι συμμετέχοντες 

ήταν εξοικειωμένοι. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε κύριους δρόμους, χώρους πρασίνου 

και κτίρια. Μετά, και πριν από την έκθεση στο μοντέλο, κάθε συμμετέχων αξιολογήθηκε 

για τη χωρική γνώση του σχετικά με την υπό μελέτη αστική περιοχή. Η διαδικασία 

χωρίστηκε σε τρεις φάσεις και περιελάμβανε χωρικές εργασίες, όπως μοντελοποίηση, 

αναγνώριση, απόσταση διαδρομής και εύρεσης πορείας.  

Οι Lahav και Mioduser (2008) πραγματοποίησαν μελέτη βασιζόμενοι στην 

υπόθεση ότι η απόκτηση κατάλληλων χωρικών πληροφοριών μέσω αντισταθμιστικών 

αισθητήριων καναλιών και μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον που προσομοιώνει έναν 

πραγματικό χώρο, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με οπτική αναπηρία στη γνωστική 

χαρτογράφηση του άγνωστου αυτού χώρου.Οι κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν: (α) η 

ανάπτυξη ενός πολυαισθητηριακού εικονικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει την 

εξερεύνηση ενός άγνωστου χώρου και (β) η μελέτη της γνωστικής χαρτογράφησης ενός 

χώρου από άτομα με τύφλωση με τη χρήση  ενός πολυαισθητηριακού εικονικού 

περιβάλλοντος. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η χρήση ενός πολυαισθητηριακού εικονικού 

περιβάλλοντος αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων γνωστικών 

χαρτών από τους συμμετέχοντες σε άγνωστους χώρους. Στην έρευνα έλαβαν συμμετοχή 

31 άτομα με ολική τύφλωση, ηλικίας 12-70 ετών. Από αυτούς, οι 21 αποτέλεσαν την 

πειραματική ομάδα και  διερεύνησαν τον άγνωστο χώρο μέσω του πολυαισθητηριακού 

εικονικού περιβάλλοντος. Οι υπόλοιποι  10 συμμετέχοντες ήταν η ομάδα ελέγχου, η οποία 

διερεύνησε τον άγνωστο χώρο με πραγματική πλοήγηση στον πραγματικό χώρο. Η 

διαδικασία είχε ως εξής: στην αρχή όλοι οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με το εικονικό 

περιβάλλον και εκπαιδεύτηκαν στο να αλληλεπιδρούν με αυτό. Το επόμενο στάδιο 
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επικεντρώθηκε στην εξερεύνηση του άγνωστου χώρου, είτε πραγματικού είτε εικονικού, 

από τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν μια 

λεκτική περιγραφή του χώρου και να κατασκευάσουν ένα απτικό μοντέλο του χώρου.  

Οι  Lahav και Mioduser (2008) πραγματοποίησαν έρευνα σύμφωνα με την οποία 

31 συμμετέχοντες με τύφλωση και ηλικίας 12-70 ετών, έπρεπε να εξερευνήσουν έναν 

άγνωστο χώρο χρησιμοποιώντας ένα εικονικό περιβάλλον που τους παρείχε απτική και 

ηχητική ανατροφοδότηση. Οι σκοποί ήταν να εξεταστούν: α) η διερεύνηση ενός άγνωστου 

χώρου χρησιμοποιώντας ένα πολυαισθητηριακό εικονικό περιβάλλον, β) η διαδικασία 

νοητικής χαρτογράφησης ενός άγνωστου χώρου με τη χρήση ενός εικονικού 

περιβάλλοντος και γ) η εφαρμογή ενός κατασκευασμένου χάρτη στην εκτέλεση ασκήσεων 

προσανατολισμού στον πραγματικό χώρο. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Η 

πειραματική ομάδα εξερεύνησε τον άγνωστο χώρο χρησιμοποιώντας το εικονικό 

περιβάλλον, ενώ η ομάδα ελέγχου εξερεύνησε τον άγνωστο χώρο με πραγματική, ενεργή 

πλοήγηση σε αυτό. Στην αρχή, η πειραματική ομάδα εξοικειώθηκε με το εικονικό 

περιβάλλον μέσα από διεργασίες οι οποίες περιελάμβαναν ελεύθερη ή κατευθυνόμενη 

πλοήγηση και εισαγωγή στην ακουστική ανατροφοδότηση. Έπειτα, και οι δύο ομάδες 

εξερεύνησαν το χώρο και συγκεκριμένα η πειραματική τον εικονικό και η ομάδα ελέγχου 

τον πραγματικό. Στο τέλος, έδωσαν λεκτικές περιγραφές του χώρου και κατασκεύασαν 

ένα μοντέλο φυσικής κλίμακας αυτού. Μετά από αυτό συμμετείχαν σε δύο δοκιμασίες 

προσανατολισμού στον πραγματικό χώρο. Τα ευρήματα φανέρωσαν ότι η πλοήγηση στο 

εικονικό περιβάλλον βοήθησε τους συμμετέχοντες να συλλέξουν ποικίλες πληροφορίες γι’ 

αυτό και να σχηματίσουν πλούσιους νοητικούς χάρτες με αποτέλεσμα να μεταφέρουν τη 

χωρική τους γνώση στο πραγματικό περιβάλλον.  

Ο Papadopoulos (2004) εφάρμοσε ένα σχολικό πρόγραμμα και μελέτησε την 

επίδραση του στην περιβαλλοντική γνώση σχετικά με το σχολείο. Στην έρευνα 
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συμμετείχαν 12 μαθητές με οπτική αναπηρία και 20 βλέποντες, ηλικίας 12-16 ετών.  

Ειδικότερα, μία ομάδα βλεπόντων μαθητών σχεδίασε με τη βοήθεια του ερευνητή, ένα 

απτικό μοντέλο της περιοχής γύρω από το σχολείο. Οι πληροφορίες που αναπαρίστανται 

στο μοντέλο περιελάμβαναν: δρόμους, ονόματα δρόμων, διάφορα καταστήματα, ψηλά και 

χαμηλά εμπόδια, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, κιόσκια και καρτοτηλέφωνα. Η 

έρευνα χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση και οι δύο ομάδες του δείγματος 

περιέγραψαν την υπό μελέτη περιοχή. Στη συνέχεια, τους δόθηκε ένα περίγραμμα της 

περιοχής στο οποίο οι δρόμοι αναπαριστάνονταν με απτικές γραμμές και οι μαθητές 

κλήθηκαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία κάθε χαρακτηριστικού αυτής της περιοχής. 

Με βάση τις λεκτικές περιγραφές των συμμετεχόντων, ο ερευνητής σχεδίασε έναν χάρτη-

σκίτσο. Στη δεύτερη φάση, δόθηκε στους συμμετέχοντες το αρχικό απτικό μοντέλο και 

τους ζητήθηκε να περιγράψουν εκ νέου την περιοχή με τις συγκεκριμένες πληροφορίες 

που αναπαρίστανται στο μοντέλο.  Από τα δύο αυτά στάδια παρήχθη ένας αριθμός 

χαρτών-σκίτσων, ένας για κάθε μαθητή, βάση των λεκτικών τους περιγραφών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία κινούνται ανεξάρτητα, 

είχαν καλύτερες επιδόσεις και περιβαλλοντική γνώση. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης, η 

ηλικία απώλειας της όρασης και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι μαθητές 

με φυσιολογική όραση εκδήλωσαν νοητικούς χάρτες με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, 

μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη αίσθηση της σχετικής θέσης των διαφόρων 

χαρακτηριστικών. 

Οι Lahav και Mioduser (2003) πραγματοποίησαν μελέτη περίπτωσης με 

συμμετέχοντα έναν εικοσιπεντάχρονο φοιτητή με επίκτητη ολική τύφλωση. Οι σκοποί της 

μελέτης ήταν α) η ανάπτυξη ενός απτικού εικονικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει στα 

άτομα με τύφλωση να μάθουν πραγματικούς χώρους, β) η μελέτη της νοητικής 

χαρτογράφησης αυτών των χώρων από άτομα με τύφλωση και γ) η μελέτη της 
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συνεισφοράς που έχει αυτή η χαρτογράφηση στις χωρικές ικανότητες των ατόμων με 

τύφλωση και στην απόδοση τους στο πραγματικό περιβάλλον. Στο πρώτο στάδιο της 

μελέτης ο συμμετέχων  εξοικειώθηκε με τα στοιχεία του εικονικού περιβάλλοντος με 

ελεύθερη ή καθοδηγούμενη πλοήγηση και κλιμακωμένης δυσκολίας εργασίες. Στο 

δεύτερο στάδιο ο συμμετέχων κλήθηκε να πλοηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον και να 

δοκιμαστεί σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως εξερεύνηση και ξενάγηση στο περιβάλλον, 

διαδρομή από ένα σημείο σε ένα άλλο. Στη συνέχεια περιέγραψε λεκτικά το περιβάλλον 

και κατασκεύασε ένα φυσικής κλίμακας μοντέλο αυτού. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ο 

συμμετέχων πραγματοποιούσε πλοήγηση στο πραγματικό περιβάλλον με ορισμένες 

εργασίες, όπως π.χ διαδρομή προς ένα αντικείμενο-στόχο. Η πλοήγηση στο εικονικό 

περιβάλλον έγινε με ειδικό χειριστήριο με λειτουργία ανατροφοδότησης. Τα 

αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθότι ο συμμετέχων κατόρθωσε να πλοηγηθεί στο 

εικονικό περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα, η λεκτική περιγραφή που έδωσε και 

το μοντέλο που κατασκεύασε ήταν αρκετά ακριβή και επίσης, η απόδοση του ήταν 

εξαιρετική όσον αφορά την πλοήγηση του στον πραγματικό χώρο.  

Οι Jacobson, Lippa, Golledge, Kitchin, και Blades (2001) πραγματοποίησαν 

έρευνα για τη νοητική χαρτογράφηση ενός άγνωστου γεωγραφικού χώρου από άτομα με 

οπτική αναπηρία. Στην έρευνα συμμετείχαν 10 άτομα με ολική τύφλωση, 10 με μερική 

όραση και 10 βλέποντες. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαδίσουν 

τρεις φορές μία περιοχή. Κάθε φορά που διέσχιζαν τη διαδρομή, πραγματοποιούσαν την 

εργασία κατάδειξης (ανάμεσα στα ορόσημα), ενώ στο τέλος κάθε διαδρομής έδιναν 

λεκτική περιγραφή αυτής, υπολόγιζαν αποστάσεις και κατασκεύαζαν έναν χάρτη της 

διαδρομής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να 

μάθουν περίπλοκους γεωγραφικούς χώρους με επιτυχία. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες 

ήταν σε θέση να μάθουν το δρόμο κατά μήκος μιας διαδρομής και να σχηματίσουν μια 
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ακριβή νοητική αναπαράσταση του περιβάλλοντος μετά από περιορισμένη μόνο εμπειρία. 

Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των μερικώς βλεπόντων και των 

συμμετεχόντων με τύφλωση, ενώ και οι δύο ομάδες απαιτούσαν μικρή μόνο πρόσθετη 

εμπειρία, σε σύγκριση με τους βλέποντες συμμετέχοντες, για να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο 

επάρκειας με αυτούς. 

Οι Espinosa, Ungar, Ochaıt́a, Blades και Spencer (1998) διεξήγαγαν δύο πειράματα 

για να αναλύσουν την επίδραση που έχουν διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας, σε άτομα 

με οπτική αναπηρία, στη γνώση ενός πραγματικού, άγνωστου και πολύπλοκου χώρου. Στο 

πρώτο πείραμα συμμετείχαν 30 άτομα, ηλικίας 22-40 ετών που απέκτησαν ολική τύφλωση 

πριν την ηλικία των 6 ετών. Η διαδικασία περιελάμβανε την εκμάθηση μιας  μακράς και 

σύνθετης περιοχής είτε με άμεση εμπειρία είτε με συνδυασμό άμεσης εμπειρίας και 

απτικού χάρτη ή συνδυασμού άμεσης εμπειρίας και λεκτικής περιγραφής της περιοχής. Η 

διαδρομή περιείχε 8 ορόσημα που ήταν σημεία αναφοράς και τα οποία μπορούσαν να 

αναγνωριστούν από κιναισθητικές, ακουστικές, απτικές ή οσφρητικές ενδείξεις. 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες συνολικά. Στην πρώτη συνεδρία ο ερευνητής 

καθοδηγούσε τον συμμετέχοντα, ενώ στις επόμενες τρεις γινόταν το αντίθετο. Στην πρώτη 

μέθοδο, αυτή της άμεση εμπειρίας, ο συμμετέχων έπρεπε να περπατήσει ελεύθερα κατά 

μήκος της διαδρομής και μονάχα όταν έφτανε στο σημείο αναφοράς, ο ερευνητής του 

έδινε το όνομα του ορόσημου της διαδρομής. Στο συνδυασμό άμεσης εμπειρίας και 

απτικού χάρτη, ο συμμετέχων κουβαλούσε έναν χάρτη αφής της διαδρομής, τον οποίο 

μπορούσε να μελετήσει όποτε έκρινε απαραίτητο, ενώ περπατούσε κατά μήκος της 

διαδρομής. Στην τρίτη μέθοδο, η οποία συνδύαζε την άμεση εμπειρία με τη λεκτική 

περιγραφή, ο ερευνητής, παράλληλα με το βάδισμα, περιέγραφε τα χαρακτηριστικά της 

διαδρομής μεταξύ δύο οροσήμων. Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες που έμαθαν τη διαδρομή από ένα συνδυασμό άμεσης εμπειρίας με το 
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περιβάλλον και ενός απτικού χάρτη της περιοχής, κατέκτησαν καλύτερη γνώση αυτού του 

περιβάλλοντος από εκείνους τους συμμετέχοντες που έλαβαν μόνο άμεση εμπειρία ή ένα 

συνδυασμό άμεσης εμπειρίας και  λεκτικής περιγραφής της διαδρομής. Δεδομένου ότι η 

επίδραση με τη χρήση ενός απλού χάρτη ήταν τόσο ισχυρή στη διαμόρφωση χωρικής 

γνώσης, πραγματοποιήθηκε και δεύτερο πείραμα για να διαπιστωθεί αν μονάχα η χρήση 

ενός απτικού χάρτη θα διευκολύνει τη διαμόρφωση της χωρικής γνώσης σε σύγκριση με 

την άμεση εμπειρία. Στο δεύτερο πείραμα συμμετείχαν 6 άτομα με ολική τύφλωση και 5 

με μειωμένη όραση, ηλικίας 20-47 ετών. Η διαδικασία περιελάμβανε  την εκμάθηση μίας 

διαδρομής από έναν απτικό χάρτη πριν από οποιαδήποτε άμεση εμπειρία με αυτή την 

περιοχή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εμφάνισαν εξίσου καλές 

επιδόσεις, όπως έκαναν μετά από άμεση εμπειρία με το περιβάλλον. Επομένως, οι απτικοί 

χάρτες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξοικείωση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία με ένα περιβάλλον. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, της 

άμεσης εμπειρίας και των απτικών χαρτών, αποδεικνύεται χρήσιμος στην οικοδόμηση της 

χωρικής γνώσης από άτομα με οπτική αναπηρία.  

 

2.5. Αισθήσεις και Νοητική Χαρτογράφηση 

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία αποζημιώνονται για την έλλειψη όρασης μέσω της   

αποτελεσματικής χρήσης των υπολειπόμενων αισθήσεων τους (Collignon, Voss, Lassonde 

& Lepore, 2008), καθώς όταν μια αίσθηση εκλείπει τότε οι υπόλοιπες αισθήσεις 

βελτιώνονται για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το αισθητηριακό έλλειμμα (Cattaneo et al., 

2007). 

Παρά το γεγονός ότι η όραση είναι η πιο αποτελεσματική αίσθηση για την απόκτηση 

χωρικών πληροφοριών, τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν 
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την ομιλία, την ακοή, την αφή, την όσφρηση και τη γεύση για να ευαισθητοποιηθούν με το 

γεωγραφικό τους περιβάλλον (Jacobson, 1998). Επομένως, για την κατανόηση του χώρου 

είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός από οπτικές, ακουστικές, και απτικές εμπειρίες, 

καθώς και η κινητική δραστηριότητα (Papadopoulos, Koustriava & Kartasidou, 2011, 

αναφορά σε Warren, 1994). 

Την ίδια άποψη ενστερνίζεται ο Jacobson (1993), σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα 

με οπτική αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες και έτσι χρησιμοποιούν 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς και εναλλακτικές στρατηγικές εξερεύνησης. Στα 

παραπάνω, οι Long και Hill (1997) προσθέτουν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία 

χρησιμοποιούν καθώς κινούνται την ακοή, την αφή και την όσφρηση και στην πορεία 

συνδέουν τα α αισθητηριακά ερεθίσματα και τις αντιληπτικές εμπειρίες με σημεία κατά 

μήκος μιας διαδρομής. 

 

2.5.1. Όραση και νοητική χαρτογράφηση 

 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα της όρασης στη συλλογή 

χωρικών πληροφοριών. Οποιαδήποτε διαταραχή της όρασης, ανάλογα με τη σοβαρότητά 

της, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την πρόσληψη των πληροφοριών από το περιβάλλον 

και εμποδίζει το άτομο να μάθει γι’ αυτό, κάνοντας του την επικοινωνία με τον χώρο γύρω 

ελαττωματική (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). 

Η νοητική αναπαράσταση του χώρου έχει ουσιαστικά οπτικό χαρακτήρα 

(Huttenlocher & Presson, 1973). Επίσης, ο ρόλος της οπτικής εμπειρίας στην επίγνωση 

του χώρου θεωρείται ότι είναι μείζονος σημασίας (Cattaneo, et al., 2008).  

Πολλές μελέτες συμπεριφοράς αποκαλύπτουν την επιζήμια επίδραση που έχει η 

απώλεια όρασης στην απόκτηση της χωρικής γνώσης (Cattaneo, et al., 2008).  Οι 
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Vanlierde και Wanet-Defalque (2004) εξέτασαν την ικανότητα οπτικό-χωρικής 

αναπαράστασης σε άτομα με εκ γενετής οπτική αναπηρία και σε άτομα με επίκτητα 

προβλήματα όρασης, καθώς και σε βλέποντες και ανακάλυψαν ότι η οπτική εμπειρία είναι 

πολύ σημαντική για την αποτελεσματική κωδικοποίηση και αναπαράσταση των χωρικών 

πληροφοριών, ενώ η ύπαρξη προηγούμενης οπτικής εμπειρίας επηρεάζει καθοριστικά τις 

οπτικές αναπαραστάσεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα μάλιστα, οι συμμετέχοντες με 

υπολειπόμενη όραση παρουσίασαν καλύτερη απόδοση στην κωδικοποίηση και την 

αναπαράσταση ενός κοντινού χώρου σε σύγκριση με τα άτομα με τύφλωση (Vanlierde & 

Wanet-Defalque, 2004) 

Η όραση θεωρείται πολύ σημαντική για την αποτελεσματική κωδικοποίηση και 

αναπαράσταση χωρικών πληροφοριών και για την ενημέρωση των απτικών χωρικών 

αναπαραστάσεων (Pasqualotto & Newell,2007). Ειδικότερα, οι Pasqualotto και Newell 

(2007) βρήκαν ότι οι συμμετέχοντες με εκ γενετής τύφλωση δυσκολεύτηκαν στη χωρική 

ενημέρωση ενός απτικού τοπίου κατά την εξερεύνηση του, υποστηρίζοντας το σημαντικό 

ρόλο της οπτικής εμπειρίας στην χωρική αντίληψη. Επομένως, η οπτική εμπειρία 

επηρεάζει αποφασιστικά τη διαχείριση του χωρικού περιβάλλοντος (Pasqualotto & 

Newell, 2007). 

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη άποψη σύμφωνα με την οποία η νοητική 

αναπαράσταση, ούτε είναι αποτέλεσμα ούτε αντανακλά την οπτική αντίληψη (Millar, 

1977). Παρά το γεγονός ότι οι Papadopoulos, και συν. (2012, αναφορά σε Millar, 1988) 

δέχονται ότι το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από άτομα με εκ γενετής 

τύφλωση μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στις διεργασίες νοητικής χωρικής 

αναδιοργάνωσης, δηλώνουν ότι η όραση δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκής για την 

χωρική κωδικοποίηση. Επομένως, η απόκτηση της βασικής χωρικής γνώσης, χωρίς την 

υποστήριξη της όρασης, δεν είναι εντελώς αδύνατη (Cattaneo, et al., 2008).  
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Η έρευνα των Monegato, και συν. (2007) σχετικά με την κωδικοποίηση ενός 

κοντινού χώρου είναι μεγάλης σημασίας. Στόχος της ήταν να εξετάσει τις οπτικοχωρικές 

διαδικασίες ατόμων με οπτική αναπηρία (Monegato, et. al., 2007).  Η απόδοση των 

ατόμων με εκ γενετής τύφλωση ήταν καλύτερη από των ατόμων που απέκτησαν  

προβλήματα όρασης αργότερα στη ζωή τους (Monegato, et. al., 2007). Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, αυτή η υπεροχή των ατόμων με εκ γενετής τύφλωση θεωρείται αποτέλεσμα 

των καλύτερα ανεπτυγμένων αντισταθμιστικών μηχανισμών που διαθέτουν (Monegato, et. 

al., 2007). Μάλιστα, οι Papadopoulos, και συν. (2012) αναφέρουν ότι τα άτομα με εκ 

γενετής τύφλωση είναι σε θέση να εμφανίζουν αποτελεσματική χωρική συμπεριφορά, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες στρατηγικές για να εξερευνήσουν και να 

κωδικοποιήσουν το χώρο. 

Oι Cattaneo, Vecchi, Monegato, Pece & Cornoldi (2007) αναφέρουν ότι η 

ομοιότητα της επίδοσης μερικώς βλεπόντων και βλεπόντων ατόμων σε δοκιμασίες 

χωρικής οργάνωσης, αποδίδεται συχνά στην πλαστικότητα του εγκεφάλου και στους 

αντισταθμιστικούς του μηχανισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν στο γνωστικό σύστημα να 

λειτουργεί στη βάση της μειωμένης όρασης.  

Οι Blanco και Travieso (2003) διερεύνησαν τις χωρικές ικανότητες ατόμων με 

ολική τύφλωση, ατόμων με μειωμένη όραση και ατόμων με τυπική όραση, οι οποίοι 

φορούσαν μάσκα. Το έργο ήταν η απομνημόνευση ενός χάρτη και η διανοητική σάρωση 

των αποστάσεων μεταξύ ορισμένων σχεδιασμένων ορόσημων (Blanco & Travieso, 2003). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με μειωμένη όραση σημείωσαν παρόμοιες 

επιδόσεις με τα άτομα με τυπική όραση από ό, τι τα άτομα με τύφλωση (Blanco & 

Travieso, 2003). 

Συμπερασματικά, η όραση θεωρείται ότι είναι η πιο ισχυρή αίσθηση για τη 

συλλογή χωρικών πληροφοριών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση 
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πλούσιων πληροφοριών σχετικά με τοποθεσίες και σχεδιαγράμματα των κοντινών και 

μακρινών χώρων (Sholl, 1996). Παρ 'όλα αυτά, τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες αισθήσεις τους για να αποκτήσουν γνώση για το περιβάλλον 

και στη συνέχεια, να εφαρμόσουν τις γνωστικές τους ικανότητες για να προσδιορίσουν τη 

σημασία που έχει αυτή η γνώση για τον χωρικό τους προσανατολισμό (Koutsoklenis & 

Papadopoulos, 2011, αναφορά σε Guth & Rieser, 1997). Αυτή η κινητοποίηση των 

γνωστικών λειτουργιών βοηθά τα άτομα να περιηγηθούν με επιτυχία μέσα στο χώρο 

(Koutsoklenis & Papadopoulos, 2011a, 2011b). 

Ενώ η οπτική είσοδος θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως απαραίτητη για το 

σχηματισμό εικόνων, άλλοι υποστηρίζουν ότι η έλλειψή της μπορεί να αντισταθμιστεί 

μέσω της ανάπτυξης άλλων αισθήσεων, όπως για παράδειγμα η αφή (Papadopoulos & 

Koustriava, 2011, αναφορά σε Heller, 1989·Heller, Brackett, Scroggs & Allen, 

2001·Postma, Zuidhoek, Noordzij & Kappers, 2007). Τα άτομα με οπτική αναπηρία 

βασίζονται περισσότερο σε απτικές στρατηγικές όσον αφορά την κωδικοποίηση και την 

αναπαράσταση ενός χώρου (Papadopoulos, et al., 2012). 

 

2.5.2. Αφή και νοητική χαρτογράφηση 

 

Για την εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία και για την κατανόηση του 

χώρου, η αφή θεωρείται βασική για την επιλογή των πληροφοριών (Papadopoulos, 2005). 

Η αίσθηση της αφής παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την κατασκευή νοητικών 

χαρτών (Κουτσοκλένης, 2011). Πρώτον, μέσω της αφής το άτομο έρχεται σε επαφή με 

άμεσο τρόπο με το περιβάλλον του, είτε αυτό είναι οικείο ή άγνωστο, εσωτερικό ή 

εξωτερικό, πραγματικό ή εικονικό (Κουτσοκλένης, 2011). Δεύτερον, το άτομο μέσω της 
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αφής αλληλεπιδρά έμμεσα με τους χάρτες αφής και τα απτικά μοντέλα (Κουτσοκλένης, 

2011, αναφορά σε Ungar, 2005). 

Όσον αφορά την αίσθηση της αφής, οι Koutsoklenis και Papadopoulos (2014, 

αναφορά σε Gibson, 1966) υποστηρίζουν ότι το απτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει πλούσιες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, εφόσον πρόκειται για ένα 

σύστημα αντίληψης,  με το οποίο οι άνθρωποι είναι σε συνεχή επαφή με το περιβάλλον. Οι 

Gardiner και Perkins (2005) διαπίστωσαν ότι μέσα από την επαφή, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συνοχή, την υφή και το υλικό των 

επιφανειών, καθώς και για την τοπογραφία και τον προσανατολισμό των διαδρομών. Οι 

Heller, Wilson, Steffen, Yoneyama  και Brackett (2003) πρότειναν ότι η απτική εμπειρία 

μπορεί να ξεπεράσει την οπτική εμπειρία, όταν η απτική εκλεκτικότητα είναι απαραίτητη.  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν είναι σε θέση να εισπράξουν  εξωτερικά οπτικά 

ερεθίσματα από το περιβάλλον ή να χρησιμοποιούν συμβατικούς χάρτες (Papadopoulos, 

2005). Έτσι, η σημασία των χαρτών αφής με την έννοια της ενημέρωσης, του 

προσανατολισμού και της εκπαίδευσης  είναι αμφιλεγόμενη (Papadopoulos, 2005). Οι 

χάρτες αφής βοηθάνε τα άτομα με οπτική αναπηρία να σχηματίσουν καλύτερα μια 

εντύπωση του χώρου γύρω τους από ό, τι με την άμεση εμπειρία με το περιβάλλον 

(Caddeo, Fornara, Nenci & Piroddi, 2006). Εκτός από τους χάρτες αφής, υπάρχουν και τα 

απτικά μοντέλα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της χωρικής 

γνώσης (Papadopoulos, 2004). 

Η απόκτηση χωρικών πληροφοριών από έναν χάρτη αφής μπορεί να απαιτεί 

καλύτερη μνήμη, καθώς οι πληροφορίες θα πρέπει να ενσωματωθούν από τις επιτυχημένες 

κινήσεις των χεριών (Ungar, Blades & Spencer, 1993). Είναι πιθανό, οι διαφορετικές 

στρατηγικές απτικής σάρωσης να διαφέρουν στην αποτελεσματική συλλογή των σχετικών 

χωρικών πληροφοριών (Ungar, et al., 1993).  
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Σε μελέτη που διεξήχθη σε μια ομάδα ατόμων με τύφλωση για να εκτιμηθεί η 

επίδραση των διαφορετικών οδηγιών (άμεση εμπειρία έναντι του χάρτη αφής  έναντι της 

λεκτικής περιγραφής) για την απόκτηση γνώσεων για ένα πραγματικό άγνωστο χώρο, 

διαπιστώθηκε ότι ακόμα και μια σύντομη εξερεύνηση στον χάρτη αφής (και όχι μια 

λεκτική περιγραφή της διαδρομής) διευκόλυνε τον προσανατολισμό και την κινητικότητα 

των ατόμων με τύφλωση στο περιβάλλον (Espinosa, et al., 1998). Περαιτέρω, οι Tinti, 

Adenzato, Tamietto και Cornoldi (2006) απέδειξαν ότι τα άτομα με τύφλωση μπορούν να 

είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί από τα βλέπονταν άτομα με δεμένα μάτια σε μια σειρά 

από καθήκοντα αναπαράστασης.  

Οι Noordzij, Zuidhoek και Postma (2007) δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των 

ατόμων με τύφλωση και εκείνων με τυπική όραση. Τα άτομα με τύφλωση βασίζονται σε 

απτικές εικόνες και η απτική στρατηγική είναι τόσο ακριβής όσο η στρατηγική οπτικής 

απεικόνισης που υιοθετείται από τα άτομα με τυπική όραση (Noordzij, et. Al., 2007). 

Μάλιστα, η ανάγκη των ατόμων με οπτική αναπηρία να βασίζονται στην αίσθηση της 

αφής τους, αναπτύσσει τις απτικές τους δεξιότητες με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται 

επιτυχώς σε χωρικά καθήκοντα (Postma, Zuidhoek, Noordzij & Kappers, 2007). 

 

2.6. Έρευνες για Bee-Bot σε παιδιά με οπτική αναπηρία 

 

Το Bee-Bot είναι μια μικρή προγραμματιζόμενη συσκευή - παιχνίδι, η οποία 

μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από βήματα προγραμματιζόμενη με συγκεκριμένη σειρά 

εντολών, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν ακόμη και από ένα μικρό παιδί. Όπως 

υποστηρίζει η Pekárová (2008), το παιχνίδι αυτό έχει βραβευτεί ως το πιο εντυπωσιακό 

υλικό για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού στην παγκόσμια 

εκπαιδευτική αγορά της τεχνολογίας. Σε μια έρευνα των Beraza, Pina & Demo (2010), 
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παρατήρησαν πως με τη χρήση της μικρής μέλισσας αναπτύχθηκαν στα παιδιά 

συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως για παράδειγμα δεξιότητες υπολογισμού και λογικής 

σκέψης, στρατηγικές επίλυσης  προβλημάτων τοπολογίας. Ωστόσο, σε παιδιά με οπτική 

αναπηρία έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες για το πώς το Bee-Bot μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τον προσανατολισμό τους.  

 Οι  Kabátová, Jašková, Lecký και Laššáková (2012) χρησιμοποίησαν το Bee-Bot 

σε μαθητές με οπτική αναπηρία όχι μόνο για να εκπαιδεύσουν τον προσανατολισμό τους 

στο χώρο, αλλά κυρίως για να εξασκήσουν την αλγοριθμική τους σκέψη, να εμπλακούν σε 

διαδικασίες επίλυσης ενός προβλήματος και να κατανοήσουν βασικές έννοιες 

προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένας χάρτης με τρεις σειρές και 

εννέα κελιά, με διαστάσεις 15cm X 15 cm το καθένα. Ο χάρτης επρόκειτο για διαφανές 

διότι από κάτω τοποθετήθηκαν χάρτινες κάρτες με εικόνες από λουλούδια και σπίτια. Τα 

σπίτια ήταν δύο και τοποθετήθηκαν σε αντίθετες πλευρές του χάρτη, ενώ ανάμεσα τους 

τοποθετήθηκαν 4-8 λουλούδια. Το Bee-Bot έπρεπε να ξεκινήσει από το ένα σπίτι και 

περνώντας από τα λουλούδια, να καταλήξει στο δεύτερο σπίτι. Υπήρχαν επίσης, και οι 

κόκκινες περιοχές από τις οποίες δεν επιτρέπονταν να περάσει το Bee-Bot. Σημαντικό 

κρίνεται ότι οι κάρτες ήταν μεγάλες και τα χρώματα τους υψηλής αντίθεσης, ενώ ο χάρτης 

τοποθετήθηκε πάνω από μία άχρωμη επιφάνεια και  το περίγραμμα του ήταν μαύρο και 

παχύ. 

Τα αποτελέσματα, όσον αφορά τους μαθητές με χαμηλή όραση, έδειξαν ότι δύο 

αγόρια ήταν σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα με το Bee-Bot, χωρίς καμία ιδιαίτερη 

δυσκολία, ενώ ένα κορίτσι με διαταραχή αντίληψης χρώματος έδειξε κακό χωρικό 

προσανατολισμό. Οι εκπαιδευτικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πλέγματα του 

χάρτη έπρεπε να ήταν μικρότερα, και συγκεκριμένα, 3Χ3, καθώς οι μαθητές με χαμηλή 

όραση ενδέχεται να έχουν πρόβλημα να δουν ταυτόχρονα ολόκληρο τον χάρτη. 
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Όσον αφορά τους μαθητές με ολική τύφλωση, το Bee-Bot κρίθηκε κατάλληλο ως 

προς τη χρήση του γιατί: 

 Δεν διαθέτει οθόνη, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς να το βλέπεις. 

 Τα κουμπιά του είναι κωδικοποιημένα με σχήμα και έχουν ανάγλυφα σήματα, 

ώστε τα τυφλά παιδιά να μπορούν να μάθουν εύκολα ποιο κουμπί είναι ποιο, ενώ 

το μπροστινό μέρος με τα δύο μεγάλα μάτια, το κάνουν εύκολα ευδιάκριτο. 

 Διαθέτει ήχους που σηματοδοτούν κάθε βήμα, καθώς και την ολοκλήρωση της 

ακολουθίας των οδηγιών. 

 Το Bee-Bot είναι ένα απτό αντικείμενο και η κίνηση του μπορεί να εντοπιστεί 

κρατώντας το χέρι στην κορυφή του. 

Για να γίνουν εφικτές στους μαθητές με ολική τύφλωση οι δραστηριότητες με το Bee-

Bot, ο διαφανής χάρτης αντικαταστάθηκε με έναν χάρτινο χάρτη του οποίου τα πλέγματα 

σχηματίστηκαν με μαύρη ταινία. Ο χάρτης στην περίπτωση αυτή ήταν 3Χ4.  Οι 

δραστηριότητες επρόκειτο για  μετακίνηση του Bee-Bot σε σχήμα «L» ή τετράγωνο και 

επίσκεψη σε κάθε πεδίο στον χάρτη. Οι δύο μαθητές που συμμετείχαν σε αυτές, τις 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία. 

Συμπερασματικά, αποδείχθηκε ότι το Bee-Bot είναι κατάλληλο προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι για μαθητές με προβλήματα όρασης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 

προαναφέρθηκαν. Βέβαια, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας ήταν πιο 

παρακινημένα να παίξουν με αυτό.  

Δύο χρόνια αργότερα οι Jašková και Kaliaková (2014) εφάρμοσαν τις ίδιες 

δραστηριότητες με το Bee-Bot  σε μαθητές με οπτική αναπηρία, θέτοντας τους ίδιους 

στόχους. Παρατήρησαν ότι οι μαθητές με μειωμένη όραση δεν είχαν καμία δυσκολία όσον 
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αφορά τη χρήση του Bee-Bot. Ωστόσο, οι μαθητές με ολική τύφλωση αντιμετώπισαν τα 

παρακάτω προβλήματα: 

 Σύγχυση εντολών αριστερά και δεξιά, ειδικά όταν το Bee-Bot άλλαζε κατεύθυνση.  

 Δυσκολίες όταν η διαδρομή ήταν μεγάλη και απαιτούσε πολλές στροφές. 

 Αδυναμία να αποφασίσουν πώς να βρουν το δρόμο μεταξύ δύο σημείων που δεν 

είναι ούτε στην ίδια στήλη ούτε στην ίδια σειρά.  

Το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι χρειάζεται περισσότερη πρακτική άσκηση και ότι 

έγινε το πρώτο βήμα για να εκπαιδευτούν μαθητές με προβλήματα όρασης ως προς τον 

προσανατολισμό τους στο χώρο, αλλά και στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση της 

λογικής σκέψης. 

 

2.7. Σκοπός και Διερευνητικά Ερωτήματα της Έρευνας 

 

Η όραση αποτελεί πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο και η απώλεια της επιφέρει 

σοβαρές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη κίνηση σε έναν περιβάλλοντα χώρο (Golledge, 

1993). Επομένως, η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση της χωρικής γνώσης των ατόμων 

με οπτική αναπηρία αποτελεί σημαντική πρόκληση στη σύγχρονη κοινωνία. Όπως 

προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν τους νοητικούς τους χάρτες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων.  

Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της χωρικής γνώσης που 

μπορούν να οικοδομήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία. Ειδικότερα, γίνεται μία 

απόπειρα να μελετηθούν οι νοητικοί χάρτες των ατόμων με οπτική αναπηρία, έπειτα από 

πλοήγηση σε ένα χωρικό απτικό μοντέλο με τη χρήση ενός ρομποτικού παιχνιδιού. 

Ειδικότερα, εξετάζονται τα παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 
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1. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αντρών και των γυναικών, ως προς τις 

επιδόσεις τους στις διαδρομές στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, υφές, 

στροφές). 

2. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη 

όραση και των ατόμων με μειωμένη όραση, ως προς τις επιδόσεις τους στις 

διαδρομές στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, υφές, στροφές). 

3. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί στην 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό και αυτών που δεν έχουν εκπαιδευτεί, ως 

προς τις επιδόσεις τους στις διαδρομές στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, 

υφές, στροφές). 

4. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων που μετακινούνται μερικές φορές μόνοι 

τους και μερικές φορές με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού και των ατόμων που 

μετακινούνται μόνοι, χωρίς καμία βοήθεια, ως προς τις επιδόσεις τους στις 

διαδρομές στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, υφές, στροφές). 

5. Αν υπάρχουν συσχετίσεις ως προς τις επιδόσεις των ατόμων με οπτική αναπηρία 

ανάμεσα στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, υφές, στροφές); Μπορεί να 

αποτελέσει, δηλαδή, η επίδοση σε έναν τομέα, προγνωστικό παράγοντα της 

επίδοσης σε έναν άλλο τομέα; 

6. Αν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την επίδοση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία στα τρία επίπεδα αξιολόγησης (απόσταση, υφές, 

στροφές)  και την ηλικία, την ηλικία εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας, την ηλικία 

απώλειας της όρασης, την αυτόνομη κίνηση και τον χρόνο εκμάθησης του χάρτη 

αφής. 
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα άτομα με οπτική αναπηρία από την 

Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Δράμα και τη Λάρισα, εκ των οποίων οι 25 ήταν άντρες 

(83.3%) και οι 5 γυναίκες (16.7%) (πίνακας 1). Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων 

ήταν 37:1 (εύρος τιμών 19:1 και 63:1) (πίνακας 2). Κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων 

ήταν: 1) να είναι υγιείς, χωρίς πρόσθετες αναπηρίες ή διαταραχές πέραν του προβλήματος 

όρασης και 2) να μην δέχονται κάποιου είδους φαρμακευτική περίθαλψη.  

Πίνακας. Φύλο συμμετεχόντων 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Άντρας 25 83.3 

Γυναίκα 5 16.7 

Σύνολο 30 100 

 

Πίνακας 1.Ηλικία συμμετεχόντων 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ηλικία 19 63 37,13 12,676 

 

Με βάση την ερώτηση 12 που αφορά τα μέσα ανάγνωσης, δημιουργήθηκαν δύο 

ομάδες συμμετεχόντων: α) η ομάδα Α που αποτελούνταν από τα άτομα με ολική τύφλωση 

ή σοβαρά μειωμένη όραση, τα οποία δεν δύνανται να διαβάσουν χωρίς οπτικά βοηθήματα 

και επομένως, η αναγνωστική τους ικανότητα στηρίζεται οπωσδήποτε στον κώδικα 

μπράιγ, αλλά και σε λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και ηχογραφημένο υλικό και β) η 

ομάδα Β που αποτελούνταν από τα άτομα με μειωμένη όραση, τα οποία χρησιμοποιούν 
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κατά την ανάγνωση βοηθήματα χαμηλής όρασης (πίνακας 3). Η διάκριση αυτή των 

συμμετεχόντων έγινε για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης. 

Πίνακας 2.Κατάσταση της όρασης 

 Συχνότητα Ποσοστό% 

Τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση 23 76.7 

Μειωμένη όραση 7 23.3 

Σύνολο 30 100.0 

 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων, οι 16 από τους 30 είναι εκ γενετής 

τυφλοί (53.3 %), ενώ οι υπόλοιποι είναι με επίκτητη τύφλωση (n=14, 47.6%) (πίνακας 4). 

Το πρόβλημα όρασης 23 εκ των συμμετεχόντων (76.7%) είναι σταθερό, ενώ των 

υπολοίπων εξελίσσεται διαρκώς (πίνακας 5). Επίσης, 22 από τους συμμετέχοντες (73.3%) 

δήλωσαν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ απτικούς χάρτες κατά την ανάγνωση, 7 

(23.3%) ανέφεραν ότι διαβάζουν σπάνια και μόλις ένας (3.3%) διαβάζει μερικές φορές 

(πίνακας 6). 

Πίνακας 3.Ηλικία εμφάνισης προβλήματος όρασης (μονάδα μέτρησης: έτος) 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % 

0 16 53.3 

1 1 3.3 

3 4 13.3 

7 1 3.3 

10 1 3.3 

15 3 10.0 

16 1 3.3 

20 1 3.3 

25 1 3.3 

40 1 3.3 

Σύνολο 30 100.0 
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Πίνακας 4.Ηλικία απώλειας της όρασης 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

0 9 30.0 39.1 39.1 

1 1 3.3 4.3 43.5 

3 1 3.3 4.3 47.8 

10 1 3.3 4.3 52.2 

13 1 3.3 4.3 56.5 

15 2 6.7 8.7 65.2 

18 1 3.3 4.3 69.6 

20 1 3.3 4.3 73.9 

23 1 3.3 4.3 78.3 

25 1 3.3 4.3 82.6 

28 1 3.3 4.3 87.0 

37 1 3.3 4.3 91.3 

43 1 3.3 4.3 95.7 

50 1 3.3 4.3 100.0 

Σύνολο 23 76.7 100.0  

Απούσες τιμές 7 23.3   

Σύνολο 30 100.0   

 

Πίνακας 5.Συχνότητα ανάγνωσης απτικών χαρτών 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Ποτέ 22 73.3 

Σπάνια 7 23.3 

Μερικές φορές 1 3.3 

Σύνολο 30 100.0 

 

 

Αναφορικά με την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, 

διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν έχουν 

πραγματοποιήσει (πίνακας 7). Ωστόσο, στον πίνακα 8 φαίνεται ότι μονάχα 9 άτομα (30%) 

δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε μία ώρα μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού, 

ενώ από τα υπόλοιπα 21 άτομα (30%) μονάχα οι 5 δήλωσαν ότι παρακολούθησαν από 50-

150 ώρες. Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης λοιπόν, θεωρήθηκε ότι τα άτομα που 

έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό για λίγες 

ώρες και πριν από πολλά χρόνια (πίνακας 9) ουσιαστικά δεν έχουν πραγματοποιήσει 
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Πίνακας 6.Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 24 80.0 

Ναι 6 20.0 

Σύνολο 30 100.0 

 

 

 

Πίνακας 7.Ώρες εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό 

Ώρες Συχνότητα Ποσοστό % Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

2 1 3.3 4.8 4.8 

4 1 3.3 4.8 9.5 

5 1 3.3 4.8 14.3 

8 1 3.3 4.8 19.0 

10 4 13.3 19.0 38.1 

15 2 6.7 9.5 47.6 

16 1 3.3 4.8 52.4 

20 4 13.3 19.0 71.4 

24 1 3.3 4.8 76.2 

50 2 6.7 9.5 85.7 

60 1 3.3 4.8 90.5 

144 1 3.3 4.8 95.2 

150 1 3.3 4.8 100.0 

Σύνολο 21 70.0 100.0  

Απούσες τιμές 9 30.0   

Σύνολο 30 100.0   
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Πίνακας 8.Πριν από πόσα έτη εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό 

Έτη Συχνότητα Ποσοστό % Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

1 4 13.3 19.0 19.0 

2 2 6.7 9.5 28.6 

3 1 3.3 4.8 33.3 

7 1 3.3 4.8 38.1 

8 2 6.7 9.5 47.6 

10 1 3.3 4.8 52.4 

12 1 3.3 4.8 57.1 

15 4 13.3 19.0 76.2 

16 1 3.3 4.8 81.0 

17 2 6.7 9.5 90.5 

38 1 3.3 4.8 95.2 

40 1 3.3 4.8 100.0 

Σύνολο 21 70.0 100.0  

Απούσες τιμές 9 30.0   

Σύνολο 30 100.0   

 

Σε σχέση με τον τρόπο κίνησης των συμμετεχόντων σε εξωτερικά περιβάλλοντα, 

τα άτομα που μετακινούνται μερικές φορές μόνα τους και μερικές φορές με τη βοήθεια 

ενός βλέποντα οδηγού αποτελούσαν το 63.3% (n=19) και ακολουθούν σε ποσοστό 33.3 % 

(n=10) τα άτομα που μετακινούνται μόνα, χωρίς καμία βοήθεια, ενώ ένα μόλις άτομο 

μετακινείται αποκλειστικά με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού (πίνακας 10).  Τέλος, 

όσον αφορά τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης, 13 άτομα (43.3%) απάντησαν ότι συνήθως 

μετακινούνται μόνοι και χωρίς βοήθεια, 9 άτομα (30%)  ότι πάντοτε είναι αυτόνομοι στη 

μετακίνηση τους, ενώ μόλις ένας ότι ποτέ δεν μετακινείται μόνος του (πίνακας 11).Από τη 

συχνότητα των απαντήσεων που δόθηκαν, τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: α) τα άτομα που 

μερικές φορές κινούνται μόνα και μερικές φορές με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού και β) τα 

άτομα που μετακινούνται μόνα, χωρίς καμία βοήθεια. Η διάκριση αυτή έγινε για τις ανάγκες της 

στατιστικής ανάλυσης. 
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Πίνακας 9. Τρόπος κίνησης σε εξωτερικά περιβάλλοντα 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

 Με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού 1 3.3 

Μερικές φορές μόνος μου και μερικές φορές με τη 

βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού 

19 63.3 

Μόνος μου, χωρίς καμία βοήθεια 10 33.3 

Σύνολο 30 100.0 

 

Πίνακας 10. Συχνότητα αυτόνομης κίνησης, χωρίς βοήθεια 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Πάντα 9 30.0 

Συνήθως 13 43.3 

Μερικές φορές 4 13.3 

Συχνά 3 10.0 

Ποτέ 1 3.3 

Σύνολο 30 100.0 

 

Επιπλέον πληροφορίες για τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή φαίνονται 

στους πίνακες 12-14. Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, 12 συμμετέχοντες (40%) είναι απόφοιτοι της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρατηρείται σχεδόν ισοκατανομή ανάμεσα της φοιτητές 

και της απόφοιτους λυκείου (n=7 και n=8 αντίστοιχα) και ανάμεσα της απόφοιτους 

γυμνασίου και μαθητές λυκείου (n=2 και n=1 αντίστοιχα). Στον πίνακα 13 η πλειονότητα 

των συμμετεχόντων (n=27) δήλωσε ως τόπο κατοικίας την Θεσσαλονίκη. Οι πόλεις που 

παρατηρούνται της, είναι η Αθήνα, η Δράμα και η Λάρισα με έναν συμμετέχοντα η 

καθεμία. Στον πίνακα 14 φαίνεται η πάθηση-αίτιο της οπτικής αναπηρίας των 

συμμετεχόντων. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν το γλαύκωμα και η μελαγχρωστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια (40%), τη δεύτερη η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και  η 

οπισθοφακική νεοπλασία (20%) και ακολουθούν οι υπόλοιπες. 
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Πίνακας 11. Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Απόφοιτος γυμνασίου 2 6.7 

Μαθητής λυκείου 1 3.3 

Απόφοιτος λυκείου 7 23.3 

Φοιτητής 8 26.7 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 12 40.0 

Σύνολο 30 100,0 

 

Πίνακας 12. Τόπος κατοικίας 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθήνα 1 3,3 

Δράμα 1 3,3 

Θεσσαλονίκη 27 90,0 

Λάρισα 1 3,3 

Σύνολο 30 100,0 

 

Πίνακας 13. Πάθηση-αίτιο οπτικής αναπηρίας 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αμφιβληστροειδίτιδα 2 6,7 

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 3 10,0 

Απώλεια κερατοειδούς 2 6,7 

Ατροφία οπτικού νεύρου 1 3,3 

Γλαύκωμα 6 20,0 

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας 1 3,3 

Καταρράκτης 1 3,3 

Κρανιοφαρυγγίωμα 1 3,3 

Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 6 20,0 

Νέκρωση οπτικών νεύρων 1 3,3 

Νευροϊνωμάτωση 1 3,3 

Οπισοθοφακική νεοπλασία 3 10,0 

Συγγενής αμαύρωση  Leber 2 6,7 

Σύνολο 30 100,0 

 

 

3.2.Εργαλεία της Έρευνας 

 

Η έρευνα ακολουθεί  τις ηθικές αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι και δόθηκε η 

συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προτείνεται από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση. 
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 Για την διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:  

1)  ένα άτυπο ερωτηματολόγιο 

2) το ρομποτικό παιχνίδι Bee-Bot, η «προγραμματιζόμενη μέλισσα» 

3) ένα χωρικό απτικό μοντέλο 

4) 6 υφές  

5) βιντεοκάμερα 

 

3.2.1.Ερωτηματολόγιο 

 

Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους συμμετέχοντες, καταρτίστηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε με βάση τις απαντήσεις των ίδιων. Οι 

ερωτήσεις που αναγράφονταν στο ερωτηματολόγιο αφορούσαν: το φύλο, την ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο, τον τόπο κατοικίας, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης, 

την ηλικία απώλειας της όρασης, τον βαθμό αναπηρίας, την οπτική οξύτητα στο αριστερό 

μάτι, την οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι, το οπτικό πεδίο, την πάθηση – αίτιο της οπτικής 

αναπηρίας, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση, το απτικό υλικό εκτός της 

Braille, τη συχνότητα ανάγνωσης χαρτών αφής, την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό (ώρες και έτη), τον τρόπο μετακίνησης σε εξωτερικά περιβάλλοντα και 

τη συχνότητα μετακίνησης χωρίς καμία βοήθεια (βλ. παράρτημα). 
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3.2.2. Ρομποτικό παιχνίδι Bee-Bot, η «προγραμματιζόμενη μέλισσα» 

 

Το ρομποτικό παιχνίδι Bee-Bot, η «προγραμματιζόμενη μέλισσα» πρόκειται για 

ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου, ειδικά κατασκευασμένο για κίνηση, ικανό να 

κινηθεί σε λείες, επίπεδες και ελαφρά επικλινείς επιφάνειες διαφόρων υλικών όπως: χαρτί, 

μουσαμά, τσιμέντο, πλακάκι, ξύλο, πλαστικό (Eduk8, 2018) (βλ. παράρτημα). Ο 

προγραμματισμός της γίνεται με τα πλήκτρα που βρίσκονται επάνω της (δεν απαιτείται 

Η/Υ) για να κινηθεί με ακρίβεια στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω και στρίβοντας 

δεξιά και αριστερά (Eduk8, 2018). 

Τα χαρακτηριστικά του Bee-Bot είναι η στιβαρή του κατασκευή και το μικρό του 

μέγεθος (Μήκος 13cm, Πλάτος 10cm, Ύψος 7cm), διαθέτει ευκρινή και απτά κουμπιά 

(πλήκτρα εντολών), η μνήμη για προγραμματισμό έχει χωρητικότητα μέχρι 40 βήματα, ο 

προγραμματισμός του είναι εύκολος, το πάτημα των πλήκτρων κατά τον 

προγραμματισμού και η ολοκλήρωση του σηματοδοτούνται με χαρακτηριστικό ήχο, η 

κίνηση γίνεται με βήμα 15 εκατοστών τη φορά και στρέφεται αριστερά ή δεξιά κατά 90ο 

με ακρίβεια (Eduk8, 2018). 

Το Bee-Bot κρίθηκε κατάλληλο ως προς τη χρήση του γιατί: 

 Δεν διαθέτει οθόνη, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς να το βλέπεις. 

 Τα κουμπιά του είναι κωδικοποιημένα με σχήμα και έχουν ανάγλυφα σήματα, 

ώστε τα άτομα με τύφλωση να μπορούν να μάθουν εύκολα ποιο κουμπί είναι ποιο, 

ενώ το μπροστινό μέρος με τα δύο μεγάλα μάτια, το κάνουν εύκολα ευδιάκριτο. 

 Διαθέτει ήχους που σηματοδοτούν κάθε βήμα, καθώς και την ολοκλήρωση της 

ακολουθίας των οδηγιών. 

 Το Bee-Bot είναι ένα απτό αντικείμενο και η κίνηση του μπορεί να εντοπιστεί 

κρατώντας το χέρι στην κορυφή του. 
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3.2.3. Χωρικό απτικό μοντέλο 

 

Το χωρικό απτικό μοντέλο σχεδιάστηκε σε Neofoam χαρτόνι μακέτας με 

διαστάσεις 70cm X 100cm και πάχος 3mm. Σε αυτόν δημιουργήθηκαν 24 κουτάκια με 

διαστάσεις 15cm X 15cm το καθένα. Το πλέγμα από κάθε κουτάκι αναπαρίστανται με 

φελλό, ο οποίος κολλήθηκε με ατλακολ κόλλα (βλ. παράρτημα). 

 

3.2.4. Υφές 

 

Οι έξι διαφορετικές και διακριτές μεταξύ τους υφές, τοποθετήθηκαν σε έξι 

διαφορετικά κουτάκια. Οι υφές αυτές ήταν: αλουμινόχαρτο, αφρώδες χαρτόνι, οντουλέ 

χαρτόνι, γυαλόχαρτο, χαρτόνι τσόχας και διχτάκι (βλ. παράρτημα). Οι διαστάσεις κάθε 

υφής ήταν 15cm X 15cm, όσο δηλαδή και τα κουτάκια τα οποία τοποθετήθηκαν με 

αυτοκόλλητο.  

 

3.2.5. Βιντεοκάμερα 

 

Η βιντεοκάμερα χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής 

διαδικασίας  και για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

 

3.3. Διαδικασία 

 

Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος 

διεξαγωγής της έρευνας ήταν το κτίριο της Σχολής Τυφλών, η Αθλητική Ένωση Τυφλών 

‘Πυρσός’ και ο Αθλητικός Σύλλογος Τυφλών ’Ήφαιστος’. Ολόκληρη η ερευνητική 
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διαδικασία διεξάγονταν την ίδια μέρα για τον κάθε συμμετέχοντα. Η συνολική διάρκεια 

του πειράματος κυμαίνονταν συνήθως μεταξύ 45 και 60 λεπτών και η συνολική διάρκεια 

του ερευνητικού μέρους ήταν περίπου 30 ημέρες.  

Για τις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι 

συμμετέχοντες να μείνουν ανεπηρέαστοι από ήχους τους περιβάλλοντος και από την 

παρουσία τρίτων προσώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Πριν από κάθε στάδιο, 

προηγήθηκε περιγραφή της διαδικασίας και προσδιορισμός του στόχου για να αποκτήσουν 

οι συμμετέχοντες μία ιδέα για το τι πρόκειται να συναντήσουν. Επίσης, από την  αρχή της 

διαδικασίας ζητούνταν από τους συμμετέχοντες με μερική όραση να φορέσουν μία μάσκα, 

την οποία έφερνε μαζί της η ερευνήτρια, προκειμένου να μη γίνει καμία χρήση της όρασης 

τους. Το πείραμα αποτελούνταν από τέσσερα στάδια και ανάμεσα τους μεσολαβούσε ένα 

διάλειμμα 5 λεπτών για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες και να προετοιμαστεί 

κατάλληλα η ερευνήτρια. Κατά τη διάρκεια του πειράματος γίνονταν ανατροφοδότηση για 

επιτυχείς ή εσφαλμένες απαντήσεις σε όλα τα στάδια, εκτός από το τέταρτο που ήταν και 

το τελευταίο. 

Η διεξαγωγή του πειράματος ήταν ατομική. Αρχικά, ο συμμετέχων απαντούσε στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούσε τα δημογραφικά/ατομικά χαρακτηριστικά. 

Έπειτα, η ερευνήτρια περιέγραφε το Bee-Bot, τον τρόπο κίνησης του και τη λειτουργία 

των πλήκτρων πάνω του, το καθένα ξεχωριστά. Στην πορεία, παρότρυνε τον συμμετέχοντα 

να εκτελέσει με το Bee-Bot διάφορες διαδρομές προς όλες τις κατευθύνσεις (πάνω, κάτω, 

δεξιά, αριστερά). Η διαδικασία αυτή διήρκεσε μέχρι η ερευνήτρια να βεβαιωθεί ότι ο 

συμμετέχων έχει μάθει να χειρίζεται ικανοποιητικά το Bee-Bot.  

Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε τη ψηλάφηση και την απομνημόνευση του χωρικο-

απτικού μοντέλου. Ειδικότερα, η ερευνήτρια τοποθετούσε το χωρικό απτικό μοντέλο πάνω 
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στο τραπέζι, το περιέγραφε και αναφέρονταν στον αριθμό των τετραγώνων που 

περιλαμβάνει οριζόντια, κάθετα και συνολικά. Ακολούθως, έδινε στον συμμετέχοντα να 

πιάσει κάθε υφή ξεχωριστά και να την κατονομάσει. Έπειτα, η ερευνήτρια τοποθετούσε 

τις υφές σε συγκεκριμένα τετράγωνα και έδινε στον συμμετέχοντα όσο χρόνο χρειάζονταν 

για να ψηλαφίσει το χωρικό απτικό μοντέλο και τις υφές του και να σιγουρευτεί ότι το έχει 

απομνημονεύσει στο έπακρο. 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

 

 

Όπου: 

Μ= οντουλέ χαρτόνι 

Ρ= τσόχα 

μ= αφρώδες χαρτόνι 

κ= διχτάκι 

Π= αλουμινόχαρτο 

Κ= γυαλόχαρτο 
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Στο δεύτερο στάδιο του πειράματος γίνονταν εξοικείωση με το χωρικό απτικό 

μοντέλο. Αναλυτικότερα, ζητούνταν από τον συμμετέχοντα  να εκτελέσει με το Bee-Bot 

τέσσερις συγκεκριμένες διαδρομές πάνω μοντέλο, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν 

διαδρομή πάνω σε ευθεία γραμμή και οι υπόλοιπες δύο διαδρομές περιελάμβαναν 

στροφές, δηλαδή το Bee-Bot έκανε τουλάχιστον μία γωνία (βλ. εικόνες 2, 3,4 και 5). 

Αυτές οι διαδρομές ήταν με τη σειρά: 1) γυαλόχαρτο αλουμινόχαρτο, 2) 

γυαλόχαρτοδιχτάκι, 3) οντουλέτσόχα και 4) οντουλέ αφρώδες. Ο συμμετέχων είχε 

τη δυνατότητα να ψηλαφίζει με το χέρι του το χωρικό απτικό μοντέλο. Σε αυτό το μέρος η 

ερευνήτρια τοποθετούσε το Bee-Bot, ώστε να είναι πάντοτε στραμμένο προς την υφή που 

πρέπει να φτάσει. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το Bee-Bot να μην περνά από 

κάποια τρίτη υφή, εκτός από την ζητούμενη.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Εικόνα2:Διαδρομή ΚΠ                                                                                             Εικόνα 3:Διαδρομή Κκ 
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  Εικόνα4:Διαδρομή ΜΡ                                                                                          Εικόνα 5: Διαδρομή Μμ 

 

Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιούνταν εκμάθηση των διαδρομών του χωρικο-

απτικού μοντέλου. Ειδικότερα, ο συμμετέχων καλούνταν να εκτελέσει με το Bee-Bot 

τέσσερις συγκεκριμένες διαδρομές  πάνω στο χωρικό απτικό μοντέλο με απαραίτητη 

προϋπόθεση να περνά από μία ενδιάμεση υφή και καμία άλλη πέρα από τη ζητούμενη (βλ. 

εικόνες 6-9). Αυτές οι διαδρομές ήταν με τη σειρά: 1) 

γυαλόχαρτοαλουμινόχαρτοτσόχα, 2) γυαλόχαρτοαλουμινόχαρτοδιχτάκι, 

3)γυαλόχαρτοαλουμινόχαρτοαφρώδες και 4) γυαλόχαρτοαλουμινόχαρτοοντουλέ. 

Ο συμμετέχων είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίζει με το χέρι του το χωρικό απτικό μοντέλο, 

ωστόσο ενημερώνονταν από την αρχή αυτού του σταδίου ότι στο επόμενο στάδιο θα 

πρέπει να επαναλάβει τις ίδιες διαδρομές συν μία ακόμη καινούργια, χωρίς να επιτρέπεται 

η μεσολάβηση του χεριού του. Η ερευνήτρια τοποθετούσε το Bee-Bot στην αρχή της κάθε 

διαδρομής με τον προσανατολισμό που θα έχει. 
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Εικόνα 6 :  Διαδρομή ΚΠΡ                                                                                     Εικόνα 7 :Διαδρομή ΚΠκ 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8:Διαδρομή ΚΠμ                                                                                       Εικόνα 9: Διαδρομή ΚΠΜ                                                                                                                                                

 

Στο τέταρτο στάδιο, η ερευνήτρια υποδείκνυε στον συμμετέχοντα τις ίδιες με το 

προηγούμενο μέρος διαδρομές, με την ίδια σειρά και του υπενθύμιζε ότι δεν μπορεί να 

βάλει τα χέρια του στο χωρικό απτικό μοντέλο παρά μόνο στο Bee-Bot για να το 

προγραμματίσει. Αφότου τελείωνε η εκτέλεση των τεσσάρων διαδρομών, η ερευνήτρια 

υπαγόρευε στον συμμετέχοντα μία επιπλέον διαδρομή την οποία δεν είχε εκτελέσει στο 

τρίτο στάδιο. Η διαδρομή αυτή ήταν: αλουμινόχαρτοδιχτάκιοντουλέ (βλ. εικόνα 10). 

Η ερευνήτρια τοποθετούσε το Bee-Bot στην αρχή της κάθε διαδρομής με τον 

προσανατολισμό που θα έχει και που είναι ο ίδιος με το προηγούμενο στάδιο. 
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                                                  Εικόνα 10: Διαδρομή ΠκΜ 

 

Να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι οι διαδρομές ήταν από πριν καθορισμένες από 

την ερευνήτρια, όπως υποδεικνύουν τα βελάκια (βλ. εικόνες πάνω). Κριτήριο καθορισμού 

των διαδρομών αποτέλεσε η συντομία. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδρομές σχεδιάστηκαν κατά 

τέτοιο τρόπο από την ερευνήτρια, ώστε ο συμμετέχων να εκτελέσει με τον πιο σύντομο 

τρόπο την κάθε διαδρομή, δηλαδή αυτή που είχε τα λιγότερα βήματα και τις λιγότερες 

στροφές και θα περιλάμβανε μόνον τις ζητούμενες υφές. 

Μετά το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας, η ερευνήτρια μελετούσε το 

βιντεοσκοπημένο υλικό και κατέγραφε τις επιδόσεις του κάθε συμμετέχοντα σε ειδικό 

απαντητικό φυλλάδιο (βλ. παράρτημα). 

 

3.4. Ανάλυση των Δεδομένων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού 

πακέτου SPSSV23. Τα διερευνητικά ερωτήματα εξετάστηκαν με ποιοτικές και ποσοτικές 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Σε πρώτη 

φάση, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για να παρουσιαστεί μία γενική εικόνα 
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των στοιχείων της έρευνας και εν συνεχεία, έγινε χρήση της επαγωγικής στατιστικής για 

να εξαχθούν συμπεράσματα από το δείγμα. Ως προεπιλεγμένο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας ορίστηκε το α=0.05. 

 

3.4.1. Μεταβλητές της έρευνας 

 

Το σύνολο των υπό εξέταση μεταβλητών ήταν 45 από τις οποίες οι 21 ήταν 

περιγραφικές. Από τις υπόλοιπες 24, 5 αφορούσαν την εύρεση των διαδρομών, 5 τον 

αριθμών λαθών στην απόσταση, 5 τον αριθμό λαθών στις υφές, 5 τον αριθμό λαθών στις 

στροφές και 5 ήταν οι μέσοι όροι όλων των παραπάνω.  

Οι παραπάνω μεταβλητές αποτέλεσαν δείγμα ποσοτικών και ποιοτικών 

μεταβλητών. Στον πίνακα 15 φαίνονται αναλυτικά ποιες είναι οι ποιοτικές και ποιες οι 

ποσοτικές μεταβλητές. 

Για τις ανάγκες της στατικής ανάλυσης δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή με 

όνομα vision status, η οποία περιέγραφε αν ο συμμετέχων είχε ολική τύφλωση-σοβαρά 

μειωμένη όραση ή μειωμένη όραση και προέκυψε από τα μέσα ανάγνωσης που 

χρησιμοποιεί. Επιπλέον, από τη συχνότητα των απαντήσεων που δόθηκαν, η μεταβλητή 

move χωρίστηκε σε δύο ομάδες: α) τα άτομα που μερικές φορές κινούνται μόνα και 

μερικές φορές με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού και β) τα άτομα που μετακινούνται 

μόνα, χωρίς καμία βοήθεια. Επίσης, η μεταβλητή OM (Orientation&Mobility) χωρίστηκε 

σε δύο ομάδες: α) τα άτομα που έχουν κάνει εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό και β) τα άτομα που δεν έχουν κάνει. Ο διαχωρισμός αυτός προέκυψε 

από το πόσα χρόνια πριν και για πόσες ώρες έχουν κάνει εκπαίδευση στην κινητικότητα 

και τον προσανατολισμό. 
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Πίνακας 14. Περιγραφή μεταβλητών του δείγματος 

Ονομασία Περιγραφή Είδος 

Φύλο Φύλο συμμετεχόντων Ποιοτική 

Ηλικία Ηλικία συμμετεχόντων Ποσοτική 

Εκπαίδευση Μορφωτικό επίπεδο  Ποιοτική 

Κατοικία Τόπος κατοικίας Ποιοτική 

Προβλήματα Όρασης Ηλικία εμφάνισης οπτικής αναπηρίας Ποσοτική 

Απώλεια Όρασης Ηλικία απώλειας όρασης Ποσοτική 

Βαθμός Αναπηρίας Βαθμός αναπηρίας Ποιοτική 

Οπτική Οξύτητα 

Αριστερό 

Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι Ποιοτική 

Οπτική Οξύτητα Δεξί Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι Ποιοτική 

Οπτικό Πεδίο Οπτικό πεδίο Ποιοτική 

Πάθηση_Αίτιο Πάθηση-αίτιο οπτικής αναπηρίας Ποιοτική 

Ανάγνωση Μέσα ανάγνωσης Ποιοτική 

Απτικό Υλικό Εκτός 

Μπράϊγ 

Απτικό υλικό εκτός Μπράϊγ Ποιοτική 

Απτικοί Χάρτες Πόσο συχνή η ανάγνωση απτικών χαρτών Ποιοτική 

Προσανατολισμός_  

Κινητικότητα 

Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό 

Ποιοτική 

Προσανατολισμός_ 

Κινητικότητα_Ώρες 

Ώρες εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό 

Ποσοτική 

Προσανατολισμός_ 

Κινητικότητα_Χρόνια 

Πριν 

Πόσα χρόνια πριν εκπαίδευση στην 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό 

Ποσοτική 

Κίνηση Τρόπος κίνησης σε εξωτερικά περιβάλλοντα Ποιοτική 

Αυτόνομη Κίνηση Πόσο συχνή η αυτόνομη κίνηση,χωρίς βοήθεια Ποιοτική 

Χρόνος Χάρτη Χρόνος εκμάθησης χάρτη Ποσοτική 

Βρήκε_Γ1 Εύρεση διαδρομής Γ1 Ποιοτική 

Βρήκε _Γ2 Εύρεση διαδρομής Γ2 Ποιοτική 

Βρήκε_Γ3 Εύρεση διαδρομής Γ3 Ποιοτική 

Βρήκε_Γ4 Εύρεση διαδρομής Γ4 Ποιοτική 

Βρήκε_Γ5 Εύρεση διαδρομής Γ5 Ποιοτική 

Απόσταση_ Λάθη Γ1 Λάθη ως προς την απόσταση στη διαδρομή Γ1 Ποσοτική 

Απόσταση_ Λάθη Γ2 Λάθη ως προς την απόσταση στη διαδρομή Γ2 Ποσοτική 

Απόσταση_ Λάθη Γ3 Λάθη ως προς την απόσταση στη διαδρομή Γ3 Ποσοτική 

Απόσταση_ Λάθη Γ4 Λάθη ως προς την απόσταση στη διαδρομή Γ4 Ποσοτική 

Απόσταση_ Λάθη Γ5 Λάθη ως προς την απόσταση στη διαδρομή Γ5 Ποσοτική 

Υφές_ Λάθη Γ1 Λάθη ως προς τις υφές στη διαδρομή Γ1 Ποσοτική 

Υφές_ Λάθη Γ2 Λάθη ως προς τις υφές στη διαδρομή Γ2 Ποσοτική 

Υφές_ Λάθη Γ3 Λάθη ως προς τις υφές στη διαδρομή Γ3 Ποσοτική 

Υφές_ Λάθη Γ4 Λάθη ως προς τις υφές στη διαδρομή Γ4 Ποσοτική 

Υφές_ Λάθη Γ5 Λάθη ως προς τις υφές στη διαδρομή Γ5 Ποσοτική 

Στροφές_ Λάθη Γ1 Λάθη ως προς τις στροφές στη διαδρομή Γ1 Ποσοτική 

Στροφές_ Λάθη Γ2 Λάθη ως προς τις στροφές στη διαδρομή Γ2 Ποσοτική 
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Ονομασία Περιγραφή Είδος 

Στροφές_ Λάθη Γ3 Λάθη ως προς τις στροφές στη διαδρομή Γ3 Ποσοτική 

Στροφές_ Λάθη Γ4 Λάθη ως προς τις στροφές στη διαδρομή Γ4 Ποσοτική 

Στροφές_ Λάθη Γ5 Λάθη ως προς τις στροφές στη διαδρομή Γ5 Ποσοτική 

Μέσοι Όροι_ Βρήκε Μέσοι όροι εύρεσης διαδρομών Ποσοτική 

Μέσοι Όροι_ Λάθη 

Απόστασης 

Μέσοι όροι λαθών στην απόσταση Ποσοτική 

Μέσοι Όροι_ Λάθη 

Υφών 

Μέσοι όροι λαθών στις υφές Ποσοτική 

Μέσοι Όροι_ Λάθη 

Στροφών 

Μέσοι όροι λαθών στις στροφές Ποσοτική 
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4. Αποτελέσματα της Έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. 

Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων στο σύνολο του 

δείγματος σχετικά με τις διαδρομές που βρέθηκαν, καθώς και στα λάθη που έγιναν ως 

προς την απόσταση, τις υφές και τις στροφές στο σύνολο των διαδρομών.  Διαπιστώνεται 

λοιπόν, ότι τα περισσότερα λάθη έγιναν αναφορικά με την απόσταση (1.213), ενώ πολύ 

λιγότερα λάθη σημείωσαν οι συμμετέχοντες όσον αφορά τις στροφές και τις υφές (0.493 

και 0.367 αντίστοιχα). Σχετικά με το αν βρήκε το δείγμα τις διαδρομές, ο μέσος όρος των 

επιδόσεων (0.667) ξεπερνά τα λάθη στις υφές και τις στροφές. 

Πίνακας 15. Συγκεντρωτικός πίνακας μέσων όρων επίδοσης του δείγματος στις διαδρομές 

που βρέθηκαν και στα λάθη που έκαναν ως προς την απόσταση, τις υφές και τις στροφές στο 

σύνολο των διαδρομών 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Βρήκε .0 1,0 0,667 0,2746 

Λάθη στην απόσταση .0 5,2 1,213 1,4687 

Λάθη στις υφές .0 1,6 0,367 0,4237 

Λάθη στις στροφές .0 2,2 0,493 0,6051 

 

Στον πίνακα 17 φαίνονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων που σημείωσαν οι 

συμμετέχοντες στις επιμέρους διαδρομές που τους ζητήθηκε να βρουν. Από τις αναλύσεις 

προκύπτει ότι η διαδρομή Γ1 είναι αυτή που σημείωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο (0.93) και 

άρα, φάνηκε ποιο εύκολη στους συμμετέχοντες. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται 

δεδομένου ότι η Γ1 ήταν η μοναδική διαδρομή που δεν περιλάμβανε στροφές. Έπεται η 

διαδρομή Γ2 (0.77), την οποία οι συμμετέχοντες βρήκαν λιγότερο εύκολη συγκριτικά με 

την πρώτη και ακολουθούν με τη σειρά οι διαδρομές Γ5 και Γ4 (0.60 και 0.57 αντίστοιχα) 

στις οποίες οι συμμετέχοντες σημείωσαν σχεδόν τις ίδιες επιδόσεις, αφού η διαφορά 

έγκειται στις 3 μονάδες. Τελευταία θέση καταλαμβάνει η διαδρομή Γ3, στην οποία 
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εμφανίζονται οι μικρότερες επιδόσεις (0.47) και άρα, είναι αυτή που δυσκόλεψε 

περισσότερο τους συμμετέχοντες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, όπως φαίνεται από τους 

μέσους όρους, το γεγονός ότι σε όλες τις διαδρομές, εκτός από τη Γ3, πάνω από τους 

μισούς συμμετέχοντες βρήκαν τη σωστή διαδρομή.  

Πίνακας 16. Μέσοι όροι επίδοσης του δείγματος στις επιμέρους διαδρομές που κλήθηκαν να 

βρουν 

 Ελάχιστη τιμή     Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Βρήκε_Γ1 0 1 0,93 0,254 

Βρήκε_Γ2 0 1 0,77 0,430 

Βρήκε_Γ3 0 1 0,47 0,507 

Βρήκε_Γ4 0 1 0,57 0,504 

Βρήκε_Γ5 0 1 0,60 0,498 

 

Όσον αφορά τα λάθη που έκαναν οι συμμετέχοντες ως προς την απόσταση, τις 

υφές και τις στροφές σε κάθε επιμέρους διαδρομή, αυτά παρουσιάζονται στους  πίνακες 

18-20. Όπως αναφέρθηκε σε προγενέστερο κεφάλαιο της εργασίας, τα λάθη που 

παρατηρήθηκαν από τους συμμετέχοντες διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες: αυτά που 

προσέθεσαν παραπάνω, ενώ δεν έπρεπε και αυτά που παρέλειψαν. Επομένως, γίνεται 

λόγος για βήματα (μονάδα μέτρησης της απόστασης), για υφές και στροφές που 

προστέθηκαν ή παραλείφθηκαν. 

Στον πίνακα 18 γίνεται ευδιάκριτο ότι τα περισσότερα λάθη στην απόσταση έγιναν 

στη διαδρομή Γ4, η οποία εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο λαθών (2.13). Τα αμέσως 

επόμενα περισσότερα λάθη ως προς την απόσταση παρουσιάζει η διαδρομή Γ3 (1.73), στη 

συνέχεια η διαδρομή Γ5 (1.37), ενώ λιγότερα λάθη παρατηρούνται ως προς την απόσταση 

στη διαδρομή Γ2 (0.70) και κυρίως στη διαδρομή Γ1 (0.13), η οποία ήταν κι αυτή με τα 

λιγότερα βήματα (συνολικά 5). 
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Πίνακας 17. Μέσοι όροι λαθών που έκαναν οι συμμετέχοντες ως προς την απόσταση σε 

κάθε επιμέρους διαδρομή 

 Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος  

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάθη στην απόσταση_Γ1 0 3 0,13 0,571 

Λάθη στην απόσταση_Γ2 0 6 0,70 1,579 

Λάθη στην απόσταση_Γ3 0 7 1,73 2,033 

Λάθη στην απόσταση_Γ4 0 10 2,13 3,246 

Λάθη στην απόσταση_Γ5 0 9 1,37 2,526 

 

Στον πίνακα 19 καθίσταται εμφανές ότι η διαδρομή Γ1 ήταν αυτή στην οποία οι 

συμμετέχοντες έκαναν τα λιγότερα λάθη ως προς τις υφές (0.07). Ακολουθούν οι 

διαδρομές Γ2 και Γ5 (0.30 και 0.43), με ενδιάμεσες επιδόσεις στα λάθη ως προς τις υφές 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαδρομές, ενώ τα περισσότερα λάθη ως προς τις υφές 

εμφάνισαν οι διαδρομές Γ4 (0.50) και Γ3 (0.53) με την ελάχιστη διαφορά των 3 μονάδων 

ανάμεσα τους. 

Πίνακας 18. Μέσοι όροι λαθών που έκαναν οι συμμετέχοντες ως προς τις υφές σε κάθε 

επιμέρους διαδρομή 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Λάθη στις υφές_Γ1 0 1 0,07 0,254 

Λάθη στις υφές_Γ2 0 2 0,30 0,651 

Λάθη στις υφές_Γ3 0 2 0,53 0,681 

Λάθη στις υφές_Γ4 0 2 0,50 0,731 

Λάθη στις υφές_Γ5 0 3 0,43 0,817 

 

Σχετικά με τα λάθη που έκαναν οι συμμετέχοντες ως προς τις στροφές, 

παρατηρείται ότι η διαδρομή Γ3 είναι αυτή που παρουσιάζει το υψηλότερο επίπεδο λαθών 

(0.87). Στον αντίποδα, η διαδρομή Γ1 είναι αυτή στην οποία δεν έγινε κανένα λάθος, 

γεγονός που οφείλεται λογικά στο ότι η διαδρομή αυτή ήταν και η μοναδική που δεν 

περιλάμβανε στροφές. Η διαδρομή Γ4 εμφάνισε ελάχιστα λιγότερο επίπεδο λαθών ως προς 

τις στροφές (0.80)  συγκριτικά με τη Γ3. Επαρκές επίπεδο λαθών ως προς τις στροφές 

παρατηρείται στις διαδρομές Γ5 και Γ2 (0.47 και 0.33 αντίστοιχα) (πίνακας 20). 
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Πίνακας 19. Μέσοι όροι λαθών που έκαναν οι συμμετέχοντες ως προς τις στροφές σε κάθε 

επιμέρους διαδρομή 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Λάθη στις στροφές_Γ1 0 0 0,00 0,000 

Λάθη στις στροφές_Γ2 0 2 0,33 0,711 

Λάθη στις στροφές_Γ3 0 3 0,87 1,074 

Λάθη στις στροφές_Γ4 0 4 0,80 1,375 

Λάθη στις στροφές_Γ5 0 4 0,47 1,042 

 

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των επιδόσεων 

ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, εφαρμόστηκε έλεγχος t-test των μέσων τιμών για 

ανεξάρτητα δείγματα. Να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι έχει προηγηθεί έλεγχος του p 

στο τεστ του Levene.  

Στον πίνακα 21παρατηρούνται 25 περιπτώσεις αντρών και 5 περιπτώσεις γυναικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο έλεγχος φανέρωσε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες μονάχα ως προς τις επιδόσεις τους στη 

διαδρομή Γ2 (πίνακας 22). Ειδικότερα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες ως προς την εύρεση πορείας (t=-3.005, p<0.05), με τις 

γυναίκες να υπερισχύουν (1.00). Επιπλέον, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ως προς τα λάθη στην απόσταση (t=2.471, p<0.05), ως προς τα λάθη στις υφές (t=2.571, 

p<0.05) και ως προς τα λάθη στις στροφές (t=2.619, p<0.05) με τις γυναίκες να μην 

σημειώνουν κανένα λάθος (μηδενικός μέσος όρος) έναντι των ανδρών. 

Πίνακας 20. Περιπτώσεις, μέσος όρος και τυπική απόκλιση των αντρών-γυναικών ως προς 

τις επιδόσεις τους στη διαδρομή Γ2 

 Άτομα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Βρήκε_Γ2 25 0,72 0,458 

 5 1,00 0,000 

Λάθη στην απόσταση_Γ2 25 0,84 1,700 

 5 0,00 0,000 

Λάθη στις υφές_Γ2 25 0,36 0,700 

 5 0,00 0,000 

Λάθη στις στροφές_Γ2 25 0,40 0,764 

 5 0,00 0,000 
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Πίνακας 21. Περιπτώσεις, μέσος όρος και τυπική απόκλιση των αντρών-γυναικώνως προς 

τις επιδόσεις τους στη διαδρομή Γ2 

 t df Sig 

Βρήκε_Γ2 -3,055 24,000 0,005 

Λάθη στην απόσταση_Γ2 2,471 24,000 0,021 

Λάθη στις υφές_Γ2 2,571 24,000 0,017 

Λάθη στις στροφές_Γ2 2,619 24,000 0,015 

 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξανά έλεγχος t-test των μέσων τιμών για 

ανεξάρτητα δείγματα για να εξετασθεί αυτή τη φορά αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση και στα άτομα 

με μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στις διαδρομές. 

Στον πίνακα 23διακρίνονται 23 περιπτώσεις ατόμων με ολική τύφλωση-σοβαρά 

μειωμένη όραση και 7 περιπτώσεις ατόμων με μειωμένη όραση.Από τον έλεγχο προέκυψε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες ως προς 

τις επιδόσεις τους στη διαδρομή Γ3 (πίνακας 24). Συγκεκριμένα, βρέθηκε οριακά 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα λάθη στην απόσταση (t=-1.974, p≥0.05), όπου 

τα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση φαίνεται να έκαναν τα λιγότερα 

(1.35). Επίσης, ανάμεσα στις ομάδες προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα 

λάθη στις υφές (t=-2.202, p<0.05), με τα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη 

όραση να εμφανίζουν και πάλι τα λιγότερα λάθη (0.39). 

Πίνακας 22. Περιπτώσεις, μέσος όρος και τυπική απόκλιση των aτόμων με ολική τύφλωση-

σοβαρά μειωμένη όραση και των ατόμων με μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στη 

διαδρομή Γ3 

 Άτομα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Λάθη στην απόσταση_Γ3 23 1,35 1,722 

 7 3,00 2,582 

Λάθη στις υφές_Γ3 23 0,39 0,583 

 7 1,00 0,816 
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Πίνακας 23. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά 

μειωμένη όραση και στα άτομα με μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στη διαδρομή 

Γ3 

 t df Sig 

Λάθη στην απόσταση_Γ3 -1,974 28 0,058 

Λάθη στις υφές_Γ3 -2,202 28 0,036 

 

Επιπλέον, όπως φαίνεται στον πίνακα 25, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε 

ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση και στα άτομα με 

μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στη διαδρομή Γ4. Πιο ειδικά, στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει ως προς τα λάθη στις υφές (t=-2.199, p<0.05). Και σε αυτήν 

την περίπτωση τα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση έκαναν λιγότερα 

λάθη, αφού ο μέσος όρος τους είναι χαμηλότερος (0.35) (πίνακας 26). 

 

Πίνακας 24. Περιπτώσεις, μέσος όρος και τυπική απόκλιση των aτόμων με ολική τύφλωση-

σοβαρά μειωμένη όραση και των ατόμων με μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στη 

διαδρομή Γ4 

 Άτομα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Λάθη στις υφές_Γ4 23 0,35 0,647 

 7 1,00 0,816 

 

Πίνακας 25. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά 

μειωμένη όραση και στα άτομα με μειωμένη όραση ως προς τις επιδόσεις τους στη διαδρομή 

Γ4 

 t df Sig. 

Λάθη στις υφές_Γ4 -2,199 28 0,036 

    

 

Έλεγχος t-test των μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα εφαρμόστηκε και μεταξύ 

των ομάδων α) άτομα που έχουν κάνει εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό και άτομα που δεν έχουν κάνει και β) άτομα που μερικές φορές 

μετακινούνται μόνα και άτομα που μετακινούνται με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού, 
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για να διαπιστωθούν τυχόν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις επιδόσεις σους 

στις διαδρομές. Ωστόσο, ο έλεγχος δεν κατέδειξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Με σκοπό να υπολογιστούν οι συσχετίσεις των μέσων όρων των επιδόσεων του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson (πίνακας 27). Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι υψηλός αρνητικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 μεταξύ του μέσου όρου εύρεσης 

των διαδρομών και α) του μέσου όρου λαθών στην απόσταση (r=-0.885**,p<0.05), β) του 

μέσου όρου λαθών στις υφές (r=-0.893**, p<0.05) και γ) του μέσου όρου λαθών στις 

στροφές (r=-0.827**,p<0.05). Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, ευλόγως εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι όσα περισσότερα λάθη γίνουν ως προς την απόσταση, τις υφές και τις 

στροφές τόσο περισσότερο θα μειωθεί ο μέσος όρος του σκορ στην εύρεση της διαδρομής 

και αντίστροφα, δηλαδή όσο λιγότερα λάθη σημειωθούν τόσο θα αυξηθεί ο μέσος όρος 

του σκορ στην εύρεση της διαδρομής. 

Από τον ίδιο πίνακα (πίνακας 27) προκύπτει υψηλός θετικός συντελεστής 

συσχέτισης και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 μεταξύ του μέσου 

όρου λαθών στις στροφές  και α) του μέσου όρου λαθών στην απόσταση (r=0.934**, 

p<0.05) και β) του μέσου όρου λαθών στις υφές (r=0.900**, p<0.05), όπως επίσης, και 

μεταξύ του μέσου όρου λαθών στην απόσταση και του μέσου όρου λαθών στις υφές 

(r=0.967**, p<0.05). Αναμενόμενο είναι η αύξηση του μέσου όρου λαθών σε μία 

κατηγορία να επιφέρει και ανάλογη αύξηση του μέσου όρου λαθών στις υπόλοιπες 

κατηγορίες λαθών. 

Στον ίδιο πίνακα (πίνακας 27) διακρίνονται οι συσχετίσεις των μέσων όρων των 

επιδόσεων του δείγματος με τις μεταβλητές ηλικία, ηλικία εμφάνισης προβλημάτων 

όρασης, ηλικία απώλειας της όρασης, συχνότητα αυτόνομης κίνησης και χρόνος 

εκμάθησης του απτικού χάρτη. Καθίσταται εμφανής η χαμηλή θετική συσχέτιση χωρίς 
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όμως, να υπάρχει στατιστική σημαντικότητα μεταξύ της ηλικίας και του μέσου όρου 

εύρεσης των διαδρομών (r=0.265, p>0.05). Επιπλέον, πολύ χαμηλή αρνητική έως 

μηδενική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της ηλικίας απώλειας της όρασης και α) του 

μέσου όρου λαθών στην απόσταση (r=-0.213, p>0.05) και β) του μέσου όρου λαθών στις 

στροφές (r=-0.200, p>0.05), όπως επίσης, και ανάμεσα στην ηλικία εμφάνισης της οπτικής 

αναπηρίας και του μέσου όρου λαθών στην απόσταση (r=-0.204, p>0.05). Υπάρχει λοιπόν 

η πιθανότητα όσο αυξάνεται το όριο ηλικίας, τόσο να αυξάνεται και ο μέσος όρος εύρεσης 

των διαδρομών. Από την ανάλυση αυτή δεν προέκυψε κάποια άλλη στατιστική 

σημαντικότητα. 
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Πίνακας 26. Συσχετίσεις των μέσων όρων των  επιδόσεων του δείγματος μεταξύ τους και με 

τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  p<0.05, 

δίπλευρος έλεγχος 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 

Βρήκε 

Μ.Ο. 

Λάθη 

απόστασης 

Μ.Ο. 

Λάθη 

υφών 

Μ.Ο. 

Λάθη 

στροφών 

Μ.Ο. 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015                 

,939                 

30                 

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**               

,029 ,007               

23 23               

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037             

,685 ,656 ,869             

30 30 23             

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115           

,825 ,474 ,563 ,547           

30 30 23 30           

Βρήκε Μ.Ο. 

,265 ,115 ,102 -,031 -,072         

,157 ,544 ,642 ,870 ,705         

30 30 23 30 30         

Λάθη 

απόστασης 

Μ.Ο. 

-,177 -,204 -,213 -,124 ,084 -,885**       

,349 ,279 ,329 ,515 ,661 ,000       

30 30 23 30 30 30       

Λάθη υφών 

Μ.Ο. 

-,148 -,122 -,112 -,051 ,012 -,893** ,967**     

,435 ,519 ,612 ,791 ,950 ,000 ,000     

30 30 23 30 30 30 30     

Λάθη 

στροφών 

Μ.Ο. 

-,122 -,144 -,200 -,190 ,135 -,827** ,934** ,900**   

,520 ,448 ,361 ,316 ,476 ,000 ,000 ,000   

30 30 23 30 30 30 30 30   

 

Συνεχίζοντας, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson προκειμένου 

να διαφανούν οι συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ1 

(πίνακας 28). Στον πίνακα γίνεται φανερός ο υψηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης 

και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 ανάμεσα στην εύρεση της 

διαδρομής Γ1 και α) των λαθών στην απόσταση στη διαδρομή Γ1 (r=-0.888**, p<0.05) και 

β) των λαθών στις υφές στη διαδρομή Γ1 (r=-1.000**, p<0.05). Επομένως, το σκορ στην 
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εύρεση της διαδρομής Γ1 αυξάνονταν όσο λιγόστευαν τα λάθη αναφορικά με την 

απόσταση και τις υφές και αντιστρόφως. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι δε 

βρέθηκε συσχέτιση με λάθη στις στροφές καθότι η διαδρομή Γ1 δεν περιλάμβανε στροφές 

και κανένας συμμετέχων δεν έκανε λάθος σε αυτό (πίνακας 28). Επίσης, παρουσιάζεται 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 ο 

συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στα λάθη που έγιναν στις υφές στη διαδρομή Γ1 και στα 

λάθη που έγιναν στην απόσταση στην ίδια διαδρομή (r=0.888**, p<0.05). Δηλαδή, όσο 

περισσότερα λάθη σημειώνονταν σε μία κατηγορίας, τόσο περισσότερα σημειώνονταν και 

στις άλλες και αντίστροφα. Σε αυτήν την περίπτωση εξαιρούνται τα λάθη στις στροφές για 

το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Στον ίδιο πίνακα (πίνακας 28) διακρίνεται επιπλέον, ο χαμηλός θετικός και χωρίς 

στατιστική σημαντικότητα συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην εύρεση της διαδρομής 

Γ1 και την απώλεια της όρασης (r=0.259, p>0.05), καθώς και ανάμεσα στα λάθη που 

έγιναν στις υφές της διαδρομής Γ1 και τον χρόνο εκμάθησης του χάρτη (r=0.283, p>0.05). 

Όσο δηλαδή, αυξάνεται η ηλικία απώλειας της όρασης, τόσο πιθανό είναι να αυξάνεται το 

σκορ ως προς την εύρεση της διαδρομής Γ1 και αντίστροφα. Επίσης, όσο περισσότερο 

χρόνο έκανε ο συμμετέχων να μάθει τον χάρτη, τόσα περισσότερα λάθη έκανε στις υφές 

της διαδρομής Γ1. Επιπροσθέτως, χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης χωρίς 

στατιστική σημαντικότητα προέκυψε α) στην εύρεση της διαδρομής Γ1 και στον χρόνο 

εκμάθησης του χάρτη (r=-0.283, p>0.05), β) των λαθών που έγιναν στην απόσταση της 

διαδρομή Γ1 και την απώλεια όρασης (r=-0.234, p>0.05) και γ) των λαθών που έγιναν στις 

υφές της διαδρομής Γ1 και της απώλειας όρασης (r=-0.259, p>0.05). 
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Πίνακας 27. Συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ1 μεταξύ τους 

και με τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  

p<0.05, δίπλευρος έλεγχος 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 
Βρήκε Γ1 

Λάθη 

απόστασης 

Γ1 

Λάθη 

υφών 

Γ1 

Λάθη 

στροφών 

Γ1 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015                 

,939                 

30                 

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**               

,029 ,007               

23 23               

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037             

,685 ,656 ,869             

30 30 23             

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115           

,825 ,474 ,563 ,547           

30 30 23 30           

Βρήκε Γ1 

,153 ,151 ,259 ,034 -,283         

,420 ,426 ,233 ,860 ,129         

30 30 23 30 30         

Λάθη 

απόστασης 

Γ1 

-,079 -,140 -,234 ,082 ,003 -,888**       

,679 ,460 ,282 ,665 ,988 ,000       

30 30 23 30 30 30       

Λάθη υφών 

Γ1 

-,153 -,151 -,259 -,034 ,283 -1,000** ,888**     

,420 ,426 ,233 ,860 ,129 ,000 ,000     

30 30 23 30 30 30 30     

Λάθη 

στροφών Γ1 

.b .b .b .b .b .b .b .b   

                  

30 30 23 30 30 30 30 30   

 

Στη συνέχεια της στατιστικής ανάλυσης υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r 

του Pearson προκειμένου να διαφανούν οι συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως 

προς τη διαδρομή Γ2 (πίνακας 29). Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, υψηλός 

αρνητικός συντελεστής συσχέτισης και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.01 παρατηρείται μεταξύ της εύρεσης της διαδρομής Γ2 και α) των λαθών στην 

απόσταση στη διαδρομή Γ2 (r=-0.817**, p<0.05) β) των λαθών στις υφές στη διαδρομή Γ2 

(r=-0.849**, p<0.05) και γ) των λαθών στις στροφές στη διαδρομή Γ2 (r=-0.864**, p<0.05). 
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Επομένως, όσο περισσότερα λάθη γίνονταν ως προς την απόσταση, τις υφές και τις 

στροφές τόσο μειωνόταν το σκορ στην εύρεση της διαδρομής Γ2 και αντιστρόφως. 

Ευδιάκριτος γίνεται επιπλέον, ο υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 ανάμεσα στα λάθη απόστασης που έγιναν 

στην εύρεση της διαδρομής Γ2 και α) στα λάθη υφών (r=0.828**, p<0.05) και β) στα λάθη 

στροφών (r=0.860**, p<0.05) που έγιναν στην ίδια διαδρομή. Yψηλός θετικός συντελεστής 

συσχέτισης και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 διακρίνεται 

επίσης, μεταξύ των λαθών στις στροφές που έγιναν στη διαδρομή Γ2 και των λαθών στις 

υφές που έγιναν στην ίδια διαδρομή (r=0.968**, p<0.05). Επομένως, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι όσα περισσότερα λάθη σημείωσε ο συμμετέχων σε μία κατηγορία, τόσα 

περισσότερα λάθη σημείωσε και στις υπόλοιπες ως προς τη διαδρομή Γ2. 

Στον ίδιο πίνακα (πίνακας 29) παρατηρείται ακόμη, ανάμεσα στο χρόνο εκμάθησης 

του απτικού χάρτη και α) τα λάθη στην απόσταση της διαδρομής Γ2 (r= 0.300, p>0.05) και 

β) τα λάθη στις υφές της διαδρομής Γ2 (r=0.238, p>0.05) χαμηλός θετικός συντελεστής 

συσχέτισης, χωρίς στατιστική σημαντικότητα. Είναι πιθανό λοιπόν, οι συμμετέχοντες να 

σημείωσαν περισσότερα λάθη στην απόσταση και τις υφές στη διαδρομή Γ2 αν σημείωσαν 

αντίστοιχα περισσότερο χρόνο στην εκμάθηση του απτικού χάρτη. Επιπλέον, χαμηλός 

θετικός και στατιστικά μη σημαντικός αποκαλύπτεται ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα 

στην εύρεση της διαδρομής Γ2 και την ηλικία (r=0.272, p>0.05). Από την άλλη πλευρά, 

φαίνεται να υπάρχει αρνητική χαμηλή συσχέτιση, χωρίς στατιστική σημαντικότητα 

ανάμεσα στην ίδια μεταβλητή (ηλικία) και α) τα λάθη που έγιναν στις υφές της διαδρομής 

Γ2 (r=-0.222, p>0.05) και β) τα λάθη στροφών που έγιναν στις στροφές της διαδρομής Γ2 

(r=-0.208, p>0.05). 
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Πίνακας 28. Συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ2 μεταξύ τους 

και με τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  

p<0.05, δίπλευρος έλεγχος 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 
Βρήκε Γ2 

Λάθη 

απόστασης 

Γ2 

Λάθη 

υφών 

Γ2 

Λάθη 

στροφών 

Γ2 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015          

,939          

30          

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**         

,029 ,007         

23 23         

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037        

,685 ,656 ,869        

30 30 23        

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115       

,825 ,474 ,563 ,547       

30 30 23 30       

Βρήκε Γ2 

,272 -,116 -,082 -,005 -,085      

,147 ,543 ,709 ,979 ,654      

30 30 23 30 30      

Λάθη 

απόστασης 

Γ2 

-,179 -,086 ,078 ,146 ,300 -,817**     

,344 ,650 ,725 ,440 ,108 ,000     

30 30 23 30 30 30     

Λάθη υφών 

Γ2 

-,222 ,067 ,130 ,039 ,238 -,849** ,828**    

,238 ,726 ,554 ,836 ,205 ,000 ,000    

30 30 23 30 30 30 30    

Λάθη 

στροφών Γ2 

-,208 ,032 ,069 ,075 ,169 -,864** ,860** ,968**   

,270 ,868 ,754 ,693 ,373 ,000 ,000 ,000   

30 30 23 30 30 30 30 30   

 

Ακολούθως, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson προκειμένου 

να διαφανούν οι συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ3 

(πίνακας 30). Από αυτή την ανάλυση προέκυψε υψηλός αρνητικός συντελεστής 

συσχέτισης και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 μεταξύ της 

εύρεσης της διαδρομής Γ3 και α) των λαθών στην απόσταση (r=-0.811**, p<0.05) β) των 

λαθών στις υφές (r=-0.745**, p<0.05)  και γ) των λαθών στις στροφές (r=-0.768** , p<0.05) 

ως προς την ίδια διαδρομή. Εύλογη είναι η κατάληξη ότι όσο λιγότερα τα λάθη στην 
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απόσταση, τις υφές και τις στροφές τόσο μεγαλύτερο το σκορ στην εύρεση της διαδρομής 

Γ3. Ακόμη, στον πίνακα 30 παρατηρείται συντελεστής συσχέτισης υψηλός θετικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 ανάμεσα α) στα λάθη στην 

απόσταση (r=0.853**, p<0.05) και β) στα λάθη στις στροφές (r=0.852**, p<0.05) ως προς 

τη διαδρομή Γ3. Υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.01 φαίνεται επίσης, ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των λαθών στις στροφές και των 

λαθών στις υφές για τη διαδρομή Γ3 (r=0.807**,p<0.05). Ευνόητο είναι ότι όσο 

περισσότερο μειώνονται τα λάθη σε μία κατηγορία, τόσο περισσότερο μειώνονται και στις 

άλλες ως προς τη διαδρομή Γ3 και αντίστροφα. 

Χαμηλή θετική και στατιστικά μη σημαντική αποδεικνύεται στον πίνακα 30 η 

συσχέτιση ανάμεσα στον χρόνο εκμάθησης του απτικού χάρτη και στην εύρεση της 

διαδρομής Γ3 (r=0.208, p>0.05). Απεναντίας, χαμηλή αρνητική και στατιστικά μη 

σημαντική είναι η συσχέτιση του χρόνου εκμάθησης του απτικού χάρτη με τα λάθη στις 

υφές της διαδρομή Γ3 (r=-0.246, p>0.05) . Ακόμη, ο παράγοντας της αυτόνομης κίνησης 

φαίνεται να αποτέλεσε χαμηλό αρνητικό και στατιστικά μη σημαντικό συντελεστή 

συσχέτισης για α) τα λάθη απόστασης (r=-0.331, p>0.05) β) τα λάθη στροφών (r=-0.283, 

p>0.05) και γ) τα λάθη υφών (r=-0.242, p>0.05) της διαδρομής Γ3. 
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Πίνακας 29. Συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ3 μεταξύ τους 

και με τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  

p<0.05, δίπλευρος έλεγχος. 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 
Βρήκε Γ3 

Λάθη 

απόστασης 

Γ3 

Λάθη 

υφών 

Γ3 

Λάθη 

στροφών 

Γ3 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015          

,939          

30          

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**         

,029 ,007         

23 23         

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037        

,685 ,656 ,869        

30 30 23        

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115       

,825 ,474 ,563 ,547       

30 30 23 30       

Βρήκε Γ3 

,033 -,008 -,046 ,135 ,208      

,863 ,967 ,834 ,477 ,270      

30 30 23 30 30      

Λάθη 

απόστασης 

Γ3 

-,193 -,158 -,085 -,331 -,117 -,811**     

,308 ,404 ,700 ,074 ,538 ,000     

30 30 23 30 30 30     

Λάθη υφών 

Γ3 

,007 ,011 ,129 -,242 -,246 -,745** ,853**    

,969 ,953 ,556 ,198 ,190 ,000 ,000    

30 30 23 30 30 30 30    

Λάθη 

στροφών Γ3 

-,006 -,181 -,054 -,283 ,012 -,768** ,852** ,807**   

,974 ,338 ,807 ,130 ,950 ,000 ,000 ,000   

30 30 23 30 30 30 30 30   

 

Στην πορεία της στατιστικής ανάλυσης υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r 

του Pearson προκειμένου να διαφανούν οι συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως 

προς τη διαδρομή Γ4 (πίνακας 31). Στον πίνακα 31φαίνεται να υπάρχει υψηλή αρνητική 

συσχέτιση και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 μεταξύ της εύρεσης 

της διαδρομής Γ4 και α) των λαθών στην απόσταση (r=-0.765**,p<0.05), β) των λαθών 

στις υφές (r=-0.795**, p<0.05) και γ) των λαθών στις στροφές (r=-0.677**,p<0.05) στην 

ίδια διαδρομή. Προκύπτει λοιπόν, το εύλογο συμπέρασμα ότι όσα περισσότερα λάθη 
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γίνονταν στην απόσταση, τις υφές και τις στροφές της διαδρομής Γ4 τόσο μειώνονταν το 

σκορ στην εύρεση της διαδρομής. Επίσης, υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0.01 βρέθηκε ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στα λάθη 

απόστασης της διαδρομής Γ4 και α) στα λάθη υφών (r= 0.901**, p<0.05) και β) στα λάθη 

στροφών (r=0.949**, p<0.05) της ίδιας διαδρομής και ανάμεσα στα λάθη στροφών και στα 

λάθη υφών της  διαδρομής Γ4 (r=0.858**, p<0.05). Με άλλα λόγια υπήρχε αναλογία 

ανάμεσα στα λάθη που σημειώθηκαν στην απόσταση, τις υφές και τις στροφές στη 

διαδρομή Γ4. 

Μεταξύ των επιδόσεων το δείγματος και των ατομικών χαρακτηριστικών ως προς 

τη διαδρομή Γ4 παρατηρείται αρνητική χαμηλή συσχέτιση χωρίς στατιστική 

σημαντικότητα ανάμεσα στην ηλικία απώλειας της όρασης και α) τα λάθη στην απόσταση 

(r=-0.214, p>0.05), β) τα λάθη στις υφές (r=-0.281, p>0.05) και γ) τα λάθη στις στροφές 

(r=-0.256, p>0.05) για τη διαδρομή Γ4. Επίσης, γίνεται αντιληπτός ο χαμηλός αρνητικός 

συντελεστής συσχέτισης χωρίς στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στην αυτόνομη κίνηση 

και α) τα λάθη στην απόσταση (r=-0,203,p>0.05) και β) τα λάθη στις στροφές (r-0.215, 

p>0.05) για τη διαδρομή Γ4. Ανάμεσα στην ηλικία και τα λάθη στις υφές ως προς τη 

διαδρομή Γ4 υπάρχει χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης χωρίς όμως, στατιστική 

σημαντικότητα (r= -0.208, p>0.05). 
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Πίνακας 30. Συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ4 μεταξύ τους 

και με τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  

p<0.05, δίπλευρος έλεγχος 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 
Βρήκε Γ4 

Λάθη 

απόστασης 

Γ4 

Λάθη 

υφών 

Γ4 

Λάθη 

στροφών 

Γ4 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015          

,939          

30          

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**         

,029 ,007         

23 23         

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037        

,685 ,656 ,869        

30 30 23        

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115       

,825 ,474 ,563 ,547       

30 30 23 30       

Βρήκε Γ4 

,069 ,151 ,123 ,110 -,193      

,718 ,427 ,575 ,561 ,306      

30 30 23 30 30      

Λάθη 

απόστασης 

Γ4 

-,109 -,117 -,214 -,203 ,103 -,765**     

,565 ,538 ,326 ,282 ,588 ,000     

30 30 23 30 30 30     

Λάθη υφών 

Γ4 

-,208 -,083 -,281 -,088 ,138 -,795** ,901**    

,269 ,663 ,195 ,644 ,468 ,000 ,000    

30 30 23 30 30 30 30    

Λάθη 

στροφών Γ4 

-,180 -,096 -,256 -,215 ,134 -,677** ,949** ,858**   

,340 ,616 ,239 ,254 ,481 ,000 ,000 ,000   

30 30 23 30 30 30 30 30   

 

Τέλος, για να διαφανούν οι συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη 

διαδρομή Γ5 υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson (πίνακας 32). Από 

τον πίνακα προκύπτει υψηλός αρνητικός συντελεστή συσχέτισης και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 μεταξύ της εύρεσης της διαδρομής Γ5 και α) 

των λαθών στην απόσταση (r=-0.674**, p<0.05) β) των λαθών στις υφές (r=-0.661**, 

p<0.05) και γ) των λαθών στις στροφές (r=-0.558**, p<0.05) της ίδιας διαδρομής. Δηλαδή, 

το σκορ στην εύρεση της διαδρομής Γ5 είναι αντιστρόφως ανάλογο του αριθμού  των 
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λαθών που έγιναν. Επιπλέον, παρατηρείται υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στα λάθη 

που έγινε στην απόσταση ως προς τη διαδρομή Γ5 και α) στα λάθη που έγιναν στις υφές 

(r=0.940**, p<0.05) και β) στα λάθη που έγιναν στις στροφές (r=0.798**,  p<0.05) της ίδιας 

διαδρομής, καθώς και μεταξύ των λαθών στις στροφές και των λαθών στις υφές (r=0.726** 

, p<0.05) της διαδρομής Γ5. Επομένως, ο αριθμός των λαθών σε μία κατηγορία επηρεάζει 

τον αριθμό των λαθών σε μία άλλη.  

Σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά, βρέθηκε χαμηλός θετικός συντελεστής 

συσχέτισης, χωρίς ωστόσο στατιστική σημαντικότητα μεταξύ της εύρεσης της διαδρομής 

Γ5 και της ηλικίας (r=0.314, p>0.05). Δηλαδή, μια υποτιθέμενη αύξηση της ηλικίας των 

συμμετεχόντων πιθανόν θα επέφερε, ανάλογη των συσχετίσεων τους, αύξηση του σκορ 

στην εύρεση της διαδρομής Γ5 ή μια υποτιθέμενη μείωση της ηλικίας των συμμετεχόντων 

πιθανός θα επέφερε, ανάλογη των συσχετίσεων τους, μείωση του σκορ στην εύρεση της 

διαδρομής Γ5. Επιπλέον, σημειώνεται χαμηλή αρνητική συσχέτιση χωρίς όμως, 

στατιστική σημαντικότητα μεταξύ της ηλικίας απώλειας της όρασης και α) των λαθών 

στην απόσταση (r=-0.298, p>0.05) και β) των λαθών στις στροφές (r=-0.254, p>0.05) και 

μεταξύ της ηλικίας εμφάνισης της όρασης και α) των λαθών στην απόσταση (r=-0.231, 

p>0.05) και β) των λαθών στις υφές (r=-0.259, p>0.05) για τη διαδρομή Γ5. Χαμηλός 

αρνητικός και στατιστικά μη σημαντικός παρουσιάζεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

της αυτόνομης κίνησης και της εύρεσης της διαδρομής Γ5 (r=-0.348, p>0.05). 
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Πίνακας 31. Συσχετίσεις των  επιδόσεων του δείγματος ως προς τη διαδρομή Γ5 μεταξύ τους 

και με τα ατομικά χαρακτηριστικά (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), ** p<0.01, *  

p<0.05, δίπλευρος έλεγχος 

  
Ηλικία 

Εμφάνιση 

Ο.Α 

Απώλεια 

όρασης 

Αυτόνομη 

κίνηση 

Εκμάθηση 

χάρτη 
Βρήκε Γ5 

Λάθη 

απόστασης 

Γ5 

Λάθη 

υφών 

Γ5 

Λάθη 

στροφών 

Γ5 

Ηλικία 

                  

                  

                  

Εμφάνιση 

Ο.Α 

,015          

,939          

30          

Απώλεια 

όρασης 

,454* ,547**         

,029 ,007         

23 23         

Αυτόνομη 

κίνηση 

-,077 ,085 -,037        

,685 ,656 ,869        

30 30 23        

Εκμάθηση 

χάρτη 

-,042 -,136 -,127 -,115       

,825 ,474 ,563 ,547       

30 30 23 30       

Βρήκε Γ5 

,314 ,196 ,126 -,348 ,003      

,091 ,299 ,567 ,060 ,987      

30 30 23 30 30      

Λάθη 

απόστασης 

Γ5 

-,090 -,231 -,298 ,058 ,017 -,674**     

,637 ,219 ,167 ,762 ,929 ,000     

30 30 23 30 30 30     

Λάθη υφών 

Γ5 

,021 -,259 -,181 ,128 -,164 -,661** ,940**    

,913 ,167 ,407 ,499 ,386 ,000 ,000    

30 30 23 30 30 30 30    

Λάθη 

στροφών Γ5 

,032 -,127 -,254 -,027 ,089 -,558** ,798** ,726**   

,868 ,503 ,242 ,889 ,640 ,001 ,000 ,000   

30 30 23 30 30 30 30 30   
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5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε τους νοητικούς χάρτες των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, έπειτα από πλοήγηση σε ένα χωρικό απτικό μοντέλο με τη χρήση ενός 

ρομποτικού παιχνιδιού. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 30 άτομα, εκ των 

οποίων οι 23 ήταν με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση και οι υπόλοιποι 7 με 

μειωμένη όραση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες 

κατάφεραν να βρουν σωστά όλες τις διαδρομές, εκτός από τη διαδρομή Γ3. Πιο 

συγκεκριμένα, η διαδρομή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο και επομένως, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες κατάφεραν να βρουν είναι η διαδρομή Γ1. Στο αποτέλεσμα 

αυτό μπορεί να δώσει εξήγηση το γεγονός ότι η  συγκεκριμένη διαδρομή διανύονταν με τα 

λιγότερα βήματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες, ενώ ήταν η μοναδική που δεν περιείχε 

στροφές. Η διαδρομή Γ4, ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα δυσκόλευε περισσότερο τους 

συμμετέχοντες, καθώς περιλάμβανε τα περισσότερα βήματα και τις περισσότερες στροφές, 

κατέλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα στις συνολικά πέντε διαδρομές. Με ελάχιστη διαφορά 

ακολούθησε η διαδρομή Γ5, στην οποία παρότι δεν προηγήθηκε εκμάθηση, όπως συνέβη 

με όλες τι υπόλοιπες, δεν ήταν αυτή που σημείωσε το χαμηλότερο μέσο όρο.  

Αναφορικά με τα λάθη που έγιναν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των 

διαδρομών, τα λάθη που αφορούσαν την απόσταση σημείωσαν το μεγαλύτερο μέσο όρο, 

ενώ το μικρότερο μέσο όρο συγκέντρωσαν τα λάθη που έγιναν σχετικά με τις υφές. 

Προηγούμενες έρευνες τόνισαν την αποτελεσματική χρήση των υπολειπόμενων 

αισθήσεων και άρα, και της αφής σαν αποζημίωση για την έλλειψη όρασης (Collignon, et 

al., 2008·Cattaneo & Vecchi, 2011). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Long & Hill, (1997) και 

Hill & Ponder (1976) η ακοή, η αφή και η όσφρηση συνδέουν συγκεκριμένα αισθητηριακά 
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ερεθίσματα και αντιληπτικές εμπειρίες με θέσεις κατά μήκος μιας διαδρομής.  Πιο 

αναλυτικά, όσον αφορά τα λάθη απόστασης, στη διαδρομή Γ4 έγιναν τα περισσότερα και 

στη διαδρομή Γ1 τα λιγότερα. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται αφού η διαδρομή Γ4 

ήταν αυτή που απαιτούσε τα περισσότερα βήματα και η διαδρομή Γ1 τα λιγότερα. 

Επιπλέον, η διαδρομή Γ1 συγκέντρωσε τα λιγότερα λάθη ως προς τις υφές, ίσως επειδή 

ήταν οι μοναδικές δύο υφές σε μία ευθεία, όπως επίσης και ως προς τις στροφές αφού η 

διαδρομή δεν περιείχε καθόλου. Ως προς τα λάθη στις στροφές, μεγάλο μέσο όρο 

σημείωσε η διαδρομή Γ4, η οποία ήταν και εκείνη που είχε τις περισσότερες συγκριτικά με 

τις άλλες.  

Επιπροσθέτως, διαφορές ως προς τις επιδόσεις τους στις διαδρομές στα τρία επίπεδα 

αξιολόγησης (απόσταση, υφές, στροφές) παρατηρήθηκαν μονάχα ανάμεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες και μεταξύ των ατόμων με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση και 

των ατόμων με μειωμένη όραση. Διαφορές μεταξύ των ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί 

στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό και αυτών που δεν έχουν εκπαιδευτεί και των 

ατόμων που μετακινούνται μερικές φορές μόνοι τους και μερικές φορές με τη βοήθεια 

ενός βλέποντα οδηγού και των ατόμων που μετακινούνται μόνοι, χωρίς καμία βοήθεια, δεν 

παρατηρήθηκαν. Ειδικότερα, οι γυναίκες εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

σχέση με τους άντρες ως προς την εύρεση της διαδρομής Γ2 και των λαθών που έγιναν σε 

αυτήν και στα τρία επίπεδα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες εμφάνισαν 

υψηλότερο μέσο όρο ως προς την εύρεση της διαδρομής Γ2 και μικρότερο μέσο όρο ως 

προς τα λάθη της. Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι οι γυναίκες 

ήταν 5 από το συνολικό δείγμα των 30 ατόμων. 

Από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη 

όραση και τα άτομα με μειωμένη όραση, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τα λάθη απόστασης και υφών στη διαδρομή Γ2 και ως προς τα λάθη υφών στη 



79 
 

διαδρομή Γ4. Συγκεκριμένα, τα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά μειωμένη όραση έκαναν 

λιγότερα λάθη στις προαναφερθείσες διαδρομές.  Η παρατήρηση αυτή έρχεται αντίθετη με 

τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα με υπολειπόμενη 

όραση παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση στην κωδικοποίηση και την αναπαράσταση ενός 

κοντινού χώρου σε σύγκριση με τα άτομα με τύφλωση (Blanco & Travieso, 

2003·Papadopoulos, et al., 2011·Papadopoulos, et al., 2012·Papadopoulos & Koustriava 

2011·Pasqualotto & Newell, 2007·Ungar, et al., 1995). Στην έρευνα των Monegato, και 

συν. (2007) η απόδοση σε οπτικοχωρικές διαδικασίες ήταν καλύτερη στα άτομα με εκ 

γενετής τύφλωση σε σχέση με τα άτομα που απέκτησαν  προβλήματα όρασης αργότερα 

στη ζωή τους λόγω των καλύτερα ανεπτυγμένων αντισταθμιστικών μηχανισμών που 

διαθέτουν. Επίσης, η απτική κωδικοποίηση και η αναγνώριση εικόνων με βάση τη μνήμη 

είναι καλύτερη στα άτομα με ολική τύφλωση απ’ ότι στα άτομα με μειωμένη όραση 

(D'Angiulli & Waraich, 2002).  

Στη συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

επιδόσεις των συμμετεχόντων ως προς την εύρεση των διαδρομών τόσο συνολικά όσο και 

επιμέρους, αυξάνονταν όσο μειώνονταν τα λάθη που γινόντουσαν στην απόσταση, τις 

υφές και τις στροφές. Επιπροσθέτως, βρέθηκε ότι τα λάθη σε μία κατηγορία επηρεάζουν 

και συσχετίζονται με τα λάθη σε μία άλλη κατηγορία τόσο στο σύνολο των διαδρομών 

όσο και στην κάθε διαδρομή ξεχωριστά.  

Όσον αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση με την εύρεση όλων των διαδρομών και αρνητική συσχέτιση με λάθη 

που αφορούσαν τις στροφές και τις υφές σε συγκεκριμένες όμως, διαδρομές. Επομένως, 

ενδέχεται όσο πιο μεγάλη να ήταν η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο πιο εύκολα να 

εύρισκαν τις συγκεκριμένες διαδρομές και να έκαναν λιγότερα λάθη. Άλλωστε, σύμφωνα 

με τον Jacobson (1993) τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε χωρικές 
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πληροφορίες και έτσι, χρησιμοποιούν αντισταθμιστικά αντιληπτικά συστήματα και 

εναλλακτικές στρατηγικές εξερεύνησης. Επομένως, όσο μεγαλύτερη η ηλικία τους τόσο 

πιο ανεπτυγμένα εμφανίζονται τα συστήματα αυτά. Ο συντελεστής συσχέτισης ήταν μη 

σημαντικός, οπότε η διαπίστωση γίνεται επιφυλακτικά.  

Ακολούθως, η ηλικία εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας αποδείχτηκε ότι 

συσχετίζεται αρνητικά με το μέσο όρο λαθών  που έγιναν στην απόσταση. Στο ίδιο μήκος 

κύματος, η ηλικία απώλειας της όρασης εμφάνισε αρνητικές συσχετίσεις με το μέσο όρο 

λαθών  που έγιναν στην απόσταση. Ωστόσο, οι συσχετίσεις αυτές επρόκειτο για οριακές 

και στατιστικά μη σημαντικές. Επομένως, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα και να γίνει σύγκριση με άλλες έρευνες.  

Ακόμη, ο χρόνος εκμάθησης του απτικού χάρτη έδειξε θετική συσχέτιση μονάχα 

με μία διαδρομή, ενώ αρνητικές ήταν οι συσχετίσεις με τα λάθη σε κάποιες διαδρομές. 

Επομένως, όση περισσότερη ώρα εξερευνούσε ο συμμετέχων το χωρικό απτικό μοντέλο, 

τόσο καλύτερες επιδόσεις είχε. Παρομοίως, οι Gardiner και Perkins (2005) διαπίστωσαν 

ότι μέσα από την απτική επαφή, τα άτομα με προβλήματα όρασης λαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τη συνοχή, την υφή και το υλικό των επιφανειών, καθώς και για 

την τοπογραφία και τον προσανατολισμό των διαδρομών. Μελέτες που έχουν γίνει 

υποστήριξαν ότι τα απτικά μοντέλα ενισχύουν την οικοδόμηση της χωρικής γνώσης των 

ατόμων με οπτική αναπηρία (Papadopoulos, 2004). Οι παραπάνω συσχετίσεις είναι μη 

σημαντικές, οπότε οι συγκρίσεις γίνονται με κάθε επιφύλαξη.  

Τέλος, ο παράγοντας της αυτόνομης κίνησης επηρεάζει και συσχετίζεται με την 

εύρεση της διαδρομής Γ5. Υπάρχει η τάση δηλαδή, όσο πιο αυτόνομη κίνηση δείχνει ο 

συμμετέχων στην καθημερινότητα του τόσο πιο εύκολα να βρήκε τη συγκεκριμένη 

διαδρομή. Παρομοίως, στην έρευνα των Papadopoulos et., al (2012) αναδείχθηκαν θετικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στην ικανότητα των συμμετεχόντων να κινούνται ανεξάρτητα και να 
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κωδικοποιούν και ν’ αναπαριστούν κοντινά περιβάλλοντα. Η σύγκριση κι εδώ γίνεται με 

κάθε επιφύλαξη γιατί η συσχέτιση αποδείχθηκε στατιστικά μη σημαντική.  

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας, 

τα άτομα με οπτική αναπηρία επειδή ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση σε οπτικά ερεθίσματα, 

παρουσιάζουν δυσκολίες σε καθήκοντα που απαιτούν την ύπαρξη χωρικής γνώσης (Ungar 

et al., 2004·Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες δεν υποδηλώνουν 

μία ανεπιτυχή προσπάθεια για τη μάθηση του χώρου (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). 

Επομένως, η απόκτηση της βασικής χωρικής γνώσης, χωρίς την υποστήριξη της όρασης, 

δεν είναι εντελώς αδύνατη (Cattaneo, et al., 2008). 

Ειδικότερα, τα άτομα με οπτική αναπηρία ενεργοποιούν τους αντισταθμιστικούς 

τους μηχανισμούς για να λάβουν πληροφορίες από το περιβάλλον (Cattaneo et al., 2008)  

και στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη λογική και τη μνήμη για να τις επεξεργαστούν (Long 

& Hill, 1997). Οι Picard και Pry (2009) υποστήριξαν ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις που 

βασίζονται σε διαδρομές περιλαμβάνουν τη μνήμη για την ακολουθία μίας συγκεκριμένης 

διαδρομής ή ενός μονοπατιού. Επιπλέον, όσο περισσότερο επεξεργάζεται το άτομο μία 

πληροφορία και όσο χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές κωδικοποίησης του χώρου, για 

τόσο περισσότερο χρόνο διατηρεί αυτές τις πληροφορίες στη μνήμη του και τις ανακαλεί 

ανά πάσα στιγμή (Craik & Lockhart, 1972)   

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας δε δίνουν τη δυνατότητα για εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που βρέθηκαν δεν 

μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γενικό συμπέρασμα, καθώς αφορούν επιδόσεις σε 

μεμονωμένες διαδρομές και επίπεδα αξιολόγησης. Οι συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν 

ανάμεσα στις επιδόσεις και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φάνηκαν μη σημαντικές.  
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 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους 

εκπαιδευτές  κινητικότητας και προσανατολισμού και τους σχεδιαστές βοηθημάτων 

πλοήγησης για άτομα με οπτική αναπηρία. Η ευαισθητοποίηση για μελλοντική μελέτη της 

ανάπτυξης νοητικών χαρτών από τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι υψίστης σημασίας, 

καθώς μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής τους. Καταλήγοντας 

θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν εργαλεία και να εφαρμοστούν προγράμματα 

παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη νοητικών χαρτών.  

Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση της εργασίας, θα πρότεινα, μελλοντικά, το 

δείγμα να είναι ισάριθμα κατανεμημένο ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση-σοβαρά 

μειωμένη όραση και τα άτομα με μειωμένη όραση, αλλά και προς άλλα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (πχ. ηλικία), ώστε να υπάρχει απόλυτη αποδοχή των αποτελεσμάτων ως 

προς τη γενικευτική τους ιδιότητα. Επιπλέον, προτείνεται η ύπαρξη ομάδας ελέγχου 

αποτελούμενη από άτομα με τυπική όραση για να γίνουν περισσότερες συγκρίσεις. 

Ακόμη, προτείνεται η πραγματοποίηση της έρευνας σε δύο συναντήσεις τουλάχιστον, 

ώστε να υπάρχει χρόνος για περισσότερη πρακτική άσκηση με το Bee-Bot, δεδομένου ότι 

αποτελεί εργαλείο όχι μόνο εκπαίδευσης και προσανατολισμού στο χώρο, αλλά και 

επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση της λογικής σκέψης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του Bee-

Bot σε παιδιά με τυπική όραση έδειξαν ότι βοήθησε πολύ τα παιδιά να κάνουν 

υπολογισμούς και να κατανοήσουν έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό 

(Beraza et al., 2010)Δεδομένου επίσης, ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 

(Pekárová, 2008), κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διεξαγωγή ερευνών-μελετών 

περίπτωσης σε παιδιά με οπτική αναπηρία όσον αφορά την εκπαίδευση τους στην 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό με σκοπό τη βελτίωση των νοητικών χαρτών. 

Θέματα που προτείνονται είναι η σύγκριση του Bee-Bot με άλλα εργαλεία- μεθόδους 
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ανάπτυξης νοητικών χαρτών, όπως χάρτες αφής, πολυαισθητηρικές εφαρμογές-εικονικά 

περιβάλλοντα με τη χρήση απτικών συσκευών σε παιδιά με οπτική αναπηρία. Επιπλέον, 

μπορούν να πραγματοποιηθούν έρευνες εφαρμογής του Bee-Bot στην αναπαράσταση και 

κωδικοποίηση ενός κοντινού χώρου (παρούσα εργασία) συγκριτικά με την αναπαράσταση 

και κωδικοποίηση ενός μακρινού χώρου με στόχο την ανάπτυξη της χωρικής γνώσης. 

Καταλήγοντας, η ανακάλυψη νέων, πρωτοποριακών τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται η χρήση ενός ρομποτικού παιχνιδιού, όπως το Bee-Botσε συνδυασμό με 

απτικά μοντέλα στην προσπάθεια να διεγερθεί το ενδιαφέρον των παιδιών να εμπλακούν 

σε δραστηριότητες με σκοπό  τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

 

5.1. Περιορισμοί 

 

Κατά την ανάγνωση της εργασίας κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν οι 

περιορισμοί της. Αρχικά, το δείγμα δεν ήταν ισάριθμα κατανεμημένο ως προς ορισμένα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και έτσι ορισμένες αναλύσεις δεν μπόρεσαν να εξάγουν 

ασφαλή συμπεράσματα. Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, η 

ερευνητική διαδικασία λάμβανε χώρα σε μία συνάντηση με τον κάθε συμμετέχοντα, ενώ 

θα έπρεπε τουλάχιστον σε δύο, μία για την εξοικείωση με το βασικό εργαλείο BeeBot και 

μία για την εφαρμογή στο χωρικό απτικό μοντέλο. 
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6.1. Πηγές από το διαδίκτυο 

 

Eduk8 (2017). Rechargeable Bee-Bot. Ημερομηνία ανάκτησης 19 Απριλίου 2017, 

από https://www.eduk8.gr/el/products/bee-bot/rechargeable-bee-bot-detail.html 

 

 

 

 

 

https://www.eduk8.gr/el/products/bee-bot/rechargeable-bee-bot-detail.html
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7. Παραρτήματα 

 

7.1. Παράρτημα 1 

 

Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων  

ΈΤΟΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ (συνολικά ένας 6 –

ψήφιος) : 

 

1. Φύλο: 

(1) Άνδρας 

(2) Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: _____ 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο: 

(1) Μαθητής δημοτικού 

(2) Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(3) Μαθητής γυμνασίου 

(4) Απόφοιτος γυμνασίου 

(5) Μαθητής λυκείου 

(6) Απόφοιτος λυκείου 

(7) Φοιτητής 

(8) Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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4. Τόπος κατοικίας: _________________________ 

 

5. Ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης: _____ 

 

6. Ηλικία απώλειας της όρασης: _____ 

 

7. Βαθμός αναπηρίας: 

(1) ολική τύφλωση 

(2) βαριά οπτική αναπηρία 

(3) μέτρια οπτική αναπηρία 

 

8. Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι: 

(1) ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

(2) μόνο αντίληψη του φωτός 

(3) μικρότερη του ενός εικοστού 

(4) καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 

(5) καλύτερη του ενός δεκάτου 

 

9. Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι: 

(1) ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 

(2) μόνο αντίληψη του φωτός 

(3) μικρότερη του ενός εικοστού 

(4) καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου 
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(5) καλύτερη του ενός δεκάτου 

10. Οπτικό πεδίο: 

(1) πλήρες οπτικό πεδίο 

(2) απώλεια κεντρικής όρασης 

(3) απώλεια περιφερειακής όρασης 

 

11. Πάθηση – αίτιο οπτικής αναπηρίας (γράψτε τη πάθηση): 

_________________________ 

 

12. Αναφέρετε τον τρόπο και μέσα που χρησιμοποιείτε για την ανάγνωση (μπορείτε να 

επιλέξετε περισσότερα από ένα): 

(1) μπράιγ 

(2) λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (ηχητική ανάγνωση με screenreader) 

(3) ηχογραφημένο υλικό 

(4) κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (φακοί, κτλ) 

(5) μεγεθυμένες εκτυπώσεις 

 

13. Τι απτικό υλικό έχετε διαβάσει, εκτός της Braille (αναφέρατε αναλυτικά); 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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14. Πόσο συχνά διαβάζετε χάρτες αφής; 

(1) ποτέ 

(2) σπάνια 

(3) μερικές φορές 

(4) πολλές φορές 

(5) καθημερινά 

 

15. Έχετε κάνει εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό;____ Εάν ναι, για 

πόσες ώρες περίπου; _____ Πριν από πόσα έτη; _____ 

 

16.  Με ποιον τρόπο κινείστε καθημερινά σε εξωτερικά περιβάλλοντα; (Διαλέξτε ένα από 

τα παρακάτω): 

(1) με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού 

(2) μερικές φορές μόνος μου και μερικές φορές με τη βοήθεια ενός βλέποντα οδηγού 

(3) μόνος μου, χωρίς καμία βοήθεια 

 

17. Πόσο συχνά κινείστε μόνοι σας, χωρίς καμία βοήθεια; 

(1) πάντα 

(2) συνήθως 

(3) μερικές φορές 

(4) συχνά 

(5) ποτέ 
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7.2. Παράρτημα 2 

 

Απαντητικό για κάθε συμμετέχοντα 

ID συμμετέχοντα 

 

 

 

                                                                       

 Διαδρομή ΚΠΡ                                                                                    Διαδρομή ΚΠκ 

                                      

                                                                                                            

 

 

 

      Διαδρομή ΚΠμ                                                                                  Διαδρομή ΚΠΜ                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                           Διαδρομή ΠκΜ 

K  Π   Ρ 
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  κ    
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K  Π   Ρ 
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     Μ 

K  Π   Ρ 
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  κ    

     Μ 

K  Π   Ρ 

    μ  

  κ    

     Μ 

K  Π   Ρ 

    μ  
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7.3. Παράρτημα 3 

 

Το εργαλείο Bee-Bot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ανάγλυφα πλήκτρα εντολών 

Μπροστά μέρος Bee-Bot 
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Χωρικό απτικό μοντέλο 
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Υφές 

 

Αφρώδες χαρτόνι Αλουμινόχαρτο 

Διχτάκι Γυαλόχαρτο 

Οντουλέ χαρτόνι Τσόχα 
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