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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τομέας της αλληλεπίδρασης υπολογιστή-ανθρώπου (Human-Computer 

Interaction) και της προσβασιμότητας έχουν επιδιώξει έρευνα για τη βελτίωση της 

ποιότητας  ζωής των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα όρασης στον χώρο 

εργασίας τους, στην αυτόνομη κίνηση τους. Ο χώρος της τεχνολογίας ή της άσκησης 

υποστήριξης για άτομα που είναι τυφλά ή με χαμηλή όραση παραμένει ένας νέος 

τομέας και μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί ως επί το πλείστον στις ασκήσεις στο σπίτι. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη χρήση υποστηρικτικών 

τεχνολογιών όπως το Screenreader και το SuperNova Magnifier από άτομα με 

μειωμένη όραση καθώς και να καταγραφεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. 

Επιπλέον, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης υποστηρικτικών 

τεχνολογιών και του επιπέδου της ποιότητας ζωής τους. Για το σκοπό αυτό 

διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε 50 άτομα (30 με 

μειωμένη όραση και 20 με ολική τύφλωση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποιούν σχετικά συχνά τις υποστηρικτικές τεχνολογίες ενώ 

προέκυψε ότι νιώθουν μεγάλη αυτοπεποίθηση χρησιμοποιώντας τες και είναι 

ικανοποιημένοι από τη χρήση τους για σκοπούς εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι το πρόβλημα της όρασης τους επηρεάζει τομείς της ποιότητας ζωής 

όπως ο Σωματικός και Κοινωνικός Ρόλος, η Ψυχική Υγεία και ο Πόνος. Τέλος, 

παρατηρήθηκε ότι η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών μπορούν να επιφέρουν 

καλύτερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με τον Κοινωνικό Ρόλο και την Ψυχική υγεία 

των ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
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Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα όρασης, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Ποιότητα Ζωής 

ABSTRACT 

 Human-Computer Interaction and Accessibility have been pursuing research to 

improve the quality of life of people with disabilities and vision problems in their 

workplace and their autonomous movement. The area of technology or support for 

blind or low-visually impaired people remains a new area and has so far been limited to 

home exercises. The purpose of this research was to investigate the use of supportive 

technologies such as Screen reader and Super Nova Magnifier by people with reduced 

vision as well as to record the level of their quality of life. In addition, the possible 

correlation between the use of supportive technologies and their quality of life was 

investigated. For this purpose a quantitative survey was conducted using a 

questionnaire for 50 people (30 with vision problems and 20 with total blindness). The 

results showed that participants often use assistive technologies and found themselves 

to feel very confident using them and are satisfied with their use for educational 

purposes. It was also observed that the problem of their vision affects areas of quality 

of life such as the Physical and Social Role, Mental Health and Pain. Finally, it has 

been observed that the use of supportive technologies can bring about a better quality of 

life related to the Social Role and Mental Health of blind and visually impaired people. 

 

 

Keywords: Visual Impairment, Supportive Technologies, Quality of Life
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Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

1.1 Εισαγωγή   

 

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 285 εκατομμύρια άνθρωποι με 

προβλήματα όρασης, 39 εκατομμύρια είναι εντελώς τυφλοί και 246 με χαμηλή όραση 

(WHO, 2010). Η οπτική δυσλειτουργία κατανέμεται άνισα στις ηλικιακές ομάδες. 

Περίπου το 82% όλων των τυφλών είναι 50 ετών και άνω και παρόλα αυτά τα άτομα 

ηλικία άνω των 50 ετών αντιπροσωπεύουν μόλις το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Λόγω του αναμενόμενου αριθμού ετών που κάποιος ζει με τύφλωση (τυφλά έτη), η 

τύφλωση κατά την παιδική ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, με 

περίπου 1,4 εκατομμύρια τυφλά παιδιά κάτω των 15 ετών. 

Οι τάσεις της αγοράς (Global shipment forecast for touch-screen displays 

from 2012 to 2016) αποκαλύπτουν ότι οι σύγχρονες συσκευές, όπως τα smartphones 

και τα tablet, γίνονται όλο και φθηνότερες και επομένως είναι προσιτά σε όλους. Στα 

σχολεία αυτές οι συσκευές γίνονται δημοφιλείς και τα εργαλεία διαδραστικής 

μάθησης (Butean, Moldoveanu, & Morar 2015) αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας  

σύγχρονα τεχνολογικά πλεονεκτήματα. 

Λόγω αυτής της τεράστιας αύξησης στην ανάπτυξη και τις πωλήσεις κινητών 

συσκευών, αυτομάτως γίνονται λιγότερο δαπανηρές και, εγγενώς, πιο προσιτές σε 

ένα ευρύτερο κοινό. 

Ένα πολύ δύσκολο πράγμα για τους ανθρώπους με υγιή όραση είναι το πώς οι 

άνθρωποι με προβλήματα όρασης αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους, τα 

χρώματα, τα σχήματα κλπ. Λόγω του γεγονότος ότι ποτέ δεν είδαν πώς μια γραμμή ή 

μια καμπύλη μοιάζει ή ποιο είναι το χρώμα του ουρανού το πρωί , κατ’ επέκταση, δεν 

μπορούν να απεικονίσουν την ομορφιά του κόσμου. 
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Με βάση τις δυνατότητες του εγκεφάλου να επανασυνδέει και να διανέμει 

πόρους από τις πληγείσες περιοχές, το πέρασμα των αισθητήρων από την όραση στην 

αφή και την ακοή, εξισορροπεί την κλίμακα και τη σημασία αυτών των αισθήσεων 

(Klatzky, Golledge, Loomis, Cicinelli & Pellegrino, 1995). Επομένως, η περιοχή του 

εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την επαφή και την ακοή είναι πολύ καλύτερη. Για 

να επωφεληθούν από τη μοναδική τους ευκολία και να επιτύχουν τα μέγιστα 

αποτελέσματα, ολόκληρη η διαδικασία εκμάθησης των ατόμων με προβλήματα 

όρασης θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στους ήχους και τα απτικά ερεθίσματα 

(Picinali, Afonso, Denis & Katz, 2014).  

Ερευνητικές μελέτες δείχνουν, ότι οι άνθρωποι που είναι τυφλοί ή έχουν 

περιορισμένη όραση δεν είναι γενικά τόσο υγιείς όσο οι άνθρωποι χωρίς αναπηρίες. 

Είναι πιθανότερο να είναι παχύσαρκοι (Capella-McDonnall, 2007∙ Weil et  al., 2002) 

και να αναφέρουν κακή, μέτρια ή επιδείνωση της υγείας. Οι νέοι και οι έφηβοι με 

προβλήματα όρασης δεν ασκούν αρκετή σωματική δραστηριότητα για να 

διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης (Capella-McDonnall, 

2007). Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρίες είναι λιγότερο πιθανό να απασχολούνται σε 

μία εργασία  και είναι πιο πιθανό να ζουν στη φτώχεια από ό, τι οι άνθρωποι που δεν 

έχουν αναπηρία (Brault, 2012). Υπάρχουν επίσης, πτυχές του πολιτισμού που δεν 

είναι προσβάσιμες, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων. για παράδειγμα, ένας 

τυφλός μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια διαθέσιμη ξενάγηση τυφλών μόνο μία φορά 

το μήνα . 

Ο τομέας της αλληλεπίδρασης υπολογιστή-ανθρώπου (Human-Computer 

Interaction) και της προσβασιμότητας (Accessibility)  έχουν επιδιώξει έρευνα για τη 

βελτίωση της ποιότητας  ζωής των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα όρασης 

στον χώρο εργασίας τους (Branham  & Kane, 2015∙ Feng, Grabowski, Intrator, Zinn, 
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& Mor, 2008 ∙ Maciuszek, Aberg  & Shahmehri, 2005), στην αυτόνομη πλοήγηση 

τους (Azenkot et  al., 2011∙ Meurer,  Stein, Randall, Rohde & Wulf,  2014 ∙  Sánchez 

& Torre 2010∙ Suku & Folmer, 2014) ή την αυξημένη κοινωνική ευαισθητοποίηση 

(Shinohara & Wobbrock, 2011). Υπάρχουν επίσης αρκετές έρευνες στο χώρο των 

exergames για άτομα που είναι τυφλά ή με χαμηλή όραση (Morelli, Foley, Columna, 

Lieberman & Folmer, 2010a∙ Morelli, Foley & Folmer , 2010b∙ Morelli, Foley,  

Lieberman & Folmer, 2011∙ Rector, Bennett & Kientz, 2013) , αλλά ο χώρος της 

τεχνολογίας ή της άσκησης υποστήριξης για άτομα που είναι τυφλά ή με χαμηλή 

όραση παραμένει ένας νέος τομέας και μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί ως επί το 

πλείστον στις ασκήσεις στο σπίτι. Υπάρχει η πίστη ότι ενδέχεται να υπάρξουν κενά 

στην έρευνα για την επίτευξη πιο ανοικτών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Υπάρχει κίνητρο επίσης για την 

πρόσβαση σε περισσότερες δημόσιες δραστηριότητες, όπως υπαίθριες ασκήσεις ή 

πρόσβαση σε μουσεία. 

Δεδομένης αυτής της εντυπωσιακής πληροφορίας που παρουσιάστηκε 

παραπάνω, η επιλογή του θέματος υποκινείται από τη φιλοδοξία να βελτιώσει και να 

διερευνήσει την διαδικασία εκμάθησης για άτομα με προβλήματα όρασης 

χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά και βοηθητικά εργαλεία που βασίζονται 

στις τελευταίες τεχνολογίες αφής, έξυπνες συσκευές και πληθώρα φουτουριστικών 

συσκευών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης 

υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως το screen reader και το Super Magnifier Nova από 

άτομα με μειωμένη όραση καθώς και να καταγραφεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής 

τους. 
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1.2 Προβλήματα όρασης  

 

 O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 285 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλο τον κόσμο έχουν προβλήματα όρασης (WHO, 2012). Η βελτίωση της 

αυτονομίας και της ποιότητας ζωής για αυτό το τμήμα του πληθυσμού αποτελεί 

συνεπώς σημαντική πρόκληση για την έρευνα στον τομέα της βοηθητικής 

τεχνολογίας. Στο πρώτο τμήμα εξετάζουμε πιο προσεκτικά τον ορισμό της βλάβης 

(impairment), της αναπηρίας (disability) και του μειονεκτήματος (handicap). Στο 

δεύτερο τμήμα, παρουσιάζουμε λεπτομέρειες για την όραση. 

 

1.2.1 Βασικοί ορισμοί 

 

 Η βλάβη (impairment) και η αναπηρία (disability) δεν είναι συνώνυμα, ακόμη 

και αν σε καθημερινή χρήση συχνά αυτές οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται ως 

ταυτόσημες. Οι Cavender, Trewin και Hanson (2008) ορίζουν την «βλάβη» ως 

σωματική, πνευματική ή φυσιολογική απώλεια, ανωμαλία ή τραυματισμό που 

προκαλεί περιορισμό σε μία ή περισσότερες σημαντικές ζωτικές λειτουργίες O 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στην "Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργίας, 

της Αναπηρίας και της Υγείας" (WHO, 2001) ορίζει "Δραστηριότητα" ως εκτέλεση 

ενός έργου ή ενέργειας από ένα άτομο και "συμμετοχή" ως συμμετοχή σε 

καταστάσεις ζωής. Στη συνέχεια, η "αναπηρία" ορίζεται ως ομαδοποίηση βλαβών, 

περιορισμοί δραστηριότητας και περιορισμοί συμμετοχής. Συγκεκριμένα, αφορά την 

αρνητική αλληλεπίδραση της κατάστασης υγείας ενός ατόμου και των 

περιβαλλοντικών και προσωπικών παραγόντων. Το αντίθετο της αναπηρίας είναι η 

"λειτουργικότητα" που υποδηλώνει τη θετική αλληλεπίδραση της κατάστασης της 

υγείας ενός ατόμου και των περιβαλλοντικών και προσωπικών παραγόντων. Σε 
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άλλους ορισμούς ο όρος «εμπόδιο» (handicap) χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της 

αναπηρίας (APA , 1992). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ,κάθε άνθρωπος μπορεί 

να έχει ένα βίωμα στην υγεία του ή μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει ως 

αποτέλεσμα κάποιον βαθμό αναπηρίας (WHO, 2001). Για παράδειγμα, ένα άτομο σε 

μια αναπηρική καρέκλα και ένας γονιός με ένα καρότσι βιώνουν το ίδιο μειονέκτημα, 

όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα κτίριο που περιβάλλεται από 

σκάλες. Ο Vanderheiden (2012) ορίζει μια λογική αλυσίδα: η αναπηρία μπορεί να 

οδηγήσει σε αδυναμία πρόσβασης σε τυποποιημένα προϊόντα, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε μειονέκτημα σε σύγκριση με άλλα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν τον 

ίδιο λειτουργικό περιορισμό. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία βλαβών. Επίσης, ένα 

άτομο μπορεί να έχει περισσότερες από μία ανεπάρκειες. Γενικά, ο κίνδυνος 

εξασθένισης αυξάνεται με την ηλικία (Vanderheiden, 2012). 

 Σε πολλές χώρες εγκρίθηκαν νόμοι για την προώθηση της ανάπτυξης 

προσβάσιμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Στη Γαλλία, ο νόμος 

αριθ. 2005-102 απαιτεί την πληροφόρηση και την τεχνολογία των επικοινωνιών να 

συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα προσβασιμότητας έως το 2015. Για 

παράδειγμα, τα τηλεοπτικά προγράμματα πρέπει να παρέχουν περιγραφή ήχου και οι 

ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να προσφέρουν προσβάσιμες λύσεις. 

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες της Αμερικής, ο νόμος  περί Αμερικανών με Αναπηρίες 

του 1990 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Απαιτεί επίσης τις αμερικανικές 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών να παρέχουν λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες για τους 

καταναλωτές με προβλήματα.  
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1.2.2 Προβλήματα όρασης 

 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 285 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλο τον κόσμο έχουν προβλήματα όρασης (WHO, 2012). Μεταξύ αυτών, τα 39 

εκατομμύρια (περίπου 14%) είναι τυφλά. Στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης ο 

αριθμός των ατόμων με προβλήματα όρασης υπολογίζεται σε πάνω από 30 

εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια από αυτούς είναι τυφλοί.  

 Οι περισσότερες από τις βλάβες θα μπορούσαν να θεραπευτούν ή να 

αποφευχθούν. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 90% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες (WHO, 2012). Ο αριθμός των 

οπτικών βλαβών που προκαλούνται από μολυσματικές ασθένειες έχει μειωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ως αποτέλεσμα της γήρανσης 

του πληθυσμού ο αριθμός των σχετικών με την ηλικία βλαβών έχει αυξηθεί. Στις 

ΗΠΑ, μόνο το 5% του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 45 ετών έχει προβλήματα 

όρασης, ενώ ο αριθμός αυξάνεται σε 20% πάνω από την ηλικία των 75 ετών 

(Vanderheiden, 2009). 

  

1.2.3 Ταξινόμηση προβλημάτων όρασης   

 

Ο όρος «προβλήματα όρασης» περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος καταστάσεων που 

κυμαίνονται από ήπια προβλήματα όρασης έως σοβαρή εξασθένηση, όπως η 

αντίληψη του φωτός μόνο ή η πλήρης απώλεια της όρασης. Οι ήπιες και σοβαρές 

οπτικές διαταραχές περιλαμβάνουν μια ποικιλία προβλημάτων όρασης, όπως μυωπία, 

αστιγματισμός, χρωματική τύφλωση, νυχτερινή τύφλωση, εξαιρετική ευαισθησία στο 

φως, εξασθένιση, ομιχλώδη όραση, σημεία στο οπτικό πεδίο ή μειωμένο οπτικό 

πεδίο. 
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 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2010) προτείνει μια ταξινόμηση σε 

διάφορες κατηγορίες με βάση την οπτική οξύτητα. Η οπτική οξύτητα υπολογίζεται ως 

το πηλίκο της απόστασης από την οποία ένα συγκεκριμένο άτομο βλέπει ένα 

αντικείμενο και την απόσταση στην οποία το ίδιο αντικείμενο φαίνεται από ένα 

άτομο χωρίς όραση. Για παράδειγμα, μια οξύτητα 6/60 σημαίνει ότι το αντικείμενο 

που αντιλαμβάνεται σε απόσταση 60 μέτρων από ένα άτομο με κανονική όραση 

πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από το άτομο με προβλήματα όρασης και 

να το αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, το οπτικό πεδίο μπορεί να ληφθεί 

υπόψη. Το οπτικό πεδίο είναι η συνολική περιοχή στην οποία μπορεί να ανιχνευθεί 

ένα αντικείμενο ενώ το μάτι εστιάζεται σε ένα κεντρικό σημείο. Το κανονικό πεδίο 

εξαπλώνεται 60 μοίρες ρινικά, 100 μοίρες προς τα έξω, 60 μοίρες πάνω και 75 μοίρες 

κάτω από τον οριζόντιο μεσημβρινό (Cattaneo & Vecchi, 2011). Ένα άτομο ορίζεται 

επίσης ως τυφλό (κατηγορία 3) όταν το οπτικό πεδίο δεν είναι μεγαλύτερο από 10° 

γύρω από το κεντρικό σημείο στερέωσης (ακόμα και αν η οξύτητα μπορεί να είναι 

καλύτερη από το επίπεδο 3). Επιπλέον, ο WHO διακρίνει τη διόφθαλμη και 

μονοφθαλμική όραση. Στις Ηνωμένες  Πολιτείες, ο όρος "νομική τύφλωση" ορίζεται 

ως έχουσα οπτική οξύτητα 20/200 ή μικρότερη ή με οπτικό πεδίο 20 βαθμών ή 

λιγότερο (Lévesque, 2005). Είναι επομένως πιθανό ότι οι άνθρωποι που αναφέρονται 

ως τυφλοί εξακολουθούν να έχουν ελαφριά αντίληψη του, δηλ. μπορούν να κάνουν 

διάκριση μεταξύ ενός φωτεινού και ενός σκοτεινού περιβάλλοντος. 
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1.2.4 Άλλοι παράγοντες επιρροής 

 

 Εκτός από τη φύση και τον βαθμό της όρασης, μια άλλη σημαντική πτυχή 

είναι η ηλικία κατά την έναρξη της βλάβης. Σε πολλές μελέτες οι τυφλοί 

συμμετέχοντες ταξινομούνται σε «πρώιμα τυφλά» και «αργά τυφλά» άτομα. Οι 

Thinus-Blanc και Gaunet (1997) παρατήρησαν ότι αυτή η ταξινόμηση δεν ήταν 

συνεπής σε όλες τις μελέτες. Μερικές φορές ένα «πρώιμο τυφλό» άτομο  αναφέρεται 

σε «πριν από την ηλικία των τριών» μερικές φορές αναφέρεται «πριν από την ηλικία 

του ενός». Οι Lebaz, Picard και Jouffrais (2010) πρότειναν το ποσοστό της ζωής 

χωρίς οπτική εμπειρία ως μια ακριβέστερη άποψη των διαπροσωπικών διαφορών. Η 

αναλογία του χρόνου ζωής χωρίς οπτική εμπειρία υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ 

της διάρκειας ζωής με την τύφλωση και της τρέχουσας ηλικίας. Ως παράδειγμα. μια 

αναλογία 0,10 δείχνει ότι το άτομο έχει περάσει το 10% της ζωής του χωρίς οπτική 

εμπειρία. Οι Lebaz et al. (2010) παρατήρησαν μια σημαντική σχέση μεταξύ των 

στρατηγικών για την εξερεύνηση των απεικονιστικών εικόνων και του ποσοστού της 

ζωής χωρίς οπτική εμπειρία. Η στρατηγική, ορίζεται ως ένα σύνολο λειτουργικών 

κανόνων που χρησιμοποιούνται από τον συμμετέχοντα για την επεξεργασία 

πληροφοριών, από την πρώτη συνάντηση με μια νέα κατάσταση ,μέχρι την 

εξωτερικοποίηση της χωρικής γνώσης (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Σε κάθε 

περίπτωση, πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει την επίδραση της ηλικίας στην 

έναρξη της τύφλωσης στις γνωστικές λειτουργίες (Ungar, 2000). Για παράδειγμα, η 

συγγενής τύφλωση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ανάπτυξη του 

αισθητικοκινητικού συντονισμού, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χωρική 

γνωστική λειτουργία (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). 

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αιτία της βλάβης που μπορεί να 

είναι γενετική, που σχετίζεται με μια ασθένεια ή τυχαία. Η αιτία πάλι μπορεί να έχει 
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αντίκτυπο στην συναισθηματική αντίδραση στην βλάβη. Εάν η βλάβη εμφανιστεί 

ξαφνικά, είναι πιθανό να οδηγήσει σε κατάθλιψη (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Η 

συγγενής τύφλωση, θα οδηγήσει πιθανότατα στον αυτισμό ή στις στερεότυπες 

συμπεριφορές. 

1.2.5 Ιδιαιτερότητα ατόμων με προβλήματα όρασης 

 

 Το ενδιαφέρον για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης βασίζεται στο πρόβλημα του Molyneux. Το 1688, ο Ιρλανδός 

φιλόσοφος William Molyneux έστειλε μια επιστολή στον John Locke, στο οποίο 

ρώτησε αν ένα πρόσωπο που έχει γεννηθεί τυφλό και έχει μάθει να διακρίνει μια 

σφαίρα και έναν κύβο με την αφή, θα μπορούσε να τα διακρίνει αυτά τα αντικείμενα 

οπτικά. Πρόσφατα οι Held et al. (2011) έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή. Η 

μελέτη τους έδειξε ότι, οι συγγενείς τυφλοί που κέρδισαν την όραση μετά από 

χειρουργική επέμβαση στα μάτια ,δεν κατάφεραν αμέσως να αναγνωρίσουν οπτικά τα 

σχήματα που είχαν εξερευνήσει από πριν. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα αποκτήθηκε 

μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδηλώνει τη σύζευξη 

μεταξύ των παραστάσεων και των δύο μορφών με βάση την εμπειρία. Όπως 

υποστηρίζουν οι Cattaneo και Vecchi (2011), η όραση δεν απαιτεί μόνο λειτουργικά 

μάτια και οπτικά νεύρα, αλλά και λειτουργικές δομές του εγκεφάλου για να 

δημιουργήσει διανοητικές αναπαραστάσεις. Αρχικά υποτίθεται ότι οι άνθρωποι με 

προβλήματα όρασης ήταν ανίκανοι να δημιουργήσουν διανοητικές αναπαραστάσεις   

( Fletcher, 1980). Σήμερα, είναι γνωστό ότι οι διανοητικές αναπαραστάσεις μπορούν 

να δημιουργηθούν χωρίς θέα, αλλά αυτές οι αναπαραστάσεις θα διαφέρουν από 

εκείνες που αναπτύσσονται από τα άτομα που βλέπουν (θεωρία διαφοράς ή 

αναποτελεσματικότητας). 
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 Είναι ενδιαφέρον, να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις διαφορές για 

κάθε μια από τις αισθήσεις. Όσον αφορά την ακοή, οι μελέτες έχουν αποκαλύψει 

τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα για τους τυφλούς και μερικές 

φορές τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Ωστόσο, υπάρχει μια γενική τάση ότι 

ειδικά οι συγγενείς τυφλοί μπορούν να ξεπεράσουν τους ανθρώπους που βλέπουν σε 

διαφορετικά ακουστικά καθήκοντα (Cattaneo & Vecchi, 2011). Οι τυφλοί άνθρωποι 

θα μπορούσαν να αντιληφθούν εξαιρετικά γρήγορη συνθετική ομιλία και την ψευτο-

ομιλία που είναι αδύνατο να κατανοήσουν όσοι βλέπουν. Έδειξαν επίσης, μια 

βελτιωμένη μνήμη για ακουστικές και λεκτικές πληροφορίες καθώς και μια 

βελτιωμένη σειριακή μνήμη. Αυτή η βελτίωση της μνήμης, φαίνεται να εξαρτάται 

από τη βελτίωση της επεξεργασίας ερεθισμάτων και της κωδικοποίησης. Όσον αφορά 

τον εντοπισμό των ακουστικών συνθηκών, υπάρχουν δύο θεωρίες (Cattaneo & 

Vecchi, 2011). Η θεωρία ελλείψεων υποστηρίζει ότι, η οπτική βαθμονόμηση είναι 

απαραίτητη για να λειτουργήσει σωστά ο ακουστικός εντοπισμός. Η θεωρία των 

αντισταθμίσεων υποστηρίζει ότι οι πολυτροπικοί μηχανισμοί αντισταθμίζουν την 

απώλεια όρασης. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών είναι αμφιλεγόμενα και 

εξαρτώνται από την παρουσίαση του ερεθίσματος και από τη μέθοδο που δείχνει το 

ερέθισμα (Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Για παράδειγμα, οι Macé, Dramas και 

Jouffrais (2012) παρατήρησαν ότι η απόδοση των χρηστών με προβλήματα όρασης 

δεν διαφέρει ως προς την ακρίβεια από την απόδοση των προβληματικών χρηστών σε 

μια εργασία εντοπισμού ακουστικού αντικειμένου. Τέλος, οι πρώιμοι τυφλοί μπορούν 

να αναπτύξουν ηχητική διάσπαση, η οποία απαιτεί μια λεπτή επεξεργασία ήχου 

(Thinus-Blanc & Gaunet, 1997). Η ανάκτηση δεδομένων βασίζεται σε ήχους που 

δημιουργούνται από τον ακροατή, για παράδειγμα κλικ με θόρυβο με τη γλώσσα, οι 

οποίες αντικατοπτρίζονται από αντικείμενα (Stockman, 2010). Το φαινόμενο αυτό 
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μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσθετη αίσθηση προσανατολισμού. Οι άτυπες 

χωρητικότητες μπορούν να αξιολογηθούν με απτικές δοκιμαστικές μπαταρίες 

(Mazella, Picard & Albaret, 2013). Τα ευρήματα των διαφόρων μελετών σχετικά με 

τις ικανότητες αφής, δεν είναι και πάλι συνεπή και εξαρτώνται από τον τύπο 

εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι μπορεί να παρατηρηθούν 

διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι μια δοκιμαστική 

εργασία στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου με προβλήματα όρασης.  

 

1.3 Υποστηρικτικές τεχνολογίες  

 

 Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (assistive technologies) με την ευρύτερη 

έννοια της έννοιας είναι ευρέως διαδεδομένες και τα οφέλη τους είναι καλά 

τεκμηριωμένα (Hersch, 2010∙  Philips  & Zhao, 1993∙ Scherer & Lane, 1997). Οι 

τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των χρόνων, από μια απλή 

γραφομηχανή που χτίστηκε τον 19ο αιώνα για να βοηθήσει τους τυφλούς να γράψουν 

σε μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που βοηθά τα άτομα με προβλήματα όρασης να 

«βλέπουν» και να κατανοούν το περιβάλλον τους (Liu, Doermann, & Li, 2010). Οι 

βοηθητικές τεχνολογίες, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 

ατόμων με προβλήματα όρασης μέσω βελτιωμένης αυτονομίας και ασφάλειας. 

Επιπλέον, ενθαρρύνοντας τους να ταξιδεύουν εκτός του φυσιολογικού τους 

περιβάλλοντος και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να 

μειώσουν τον φόβο τους από την κοινωνική απομόνωση. 

 Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της βοηθητικής τεχνολογίας. Κοινή όμως για όλα 

αυτά, είναι η έννοια ενός αντικειμένου ή ενός εξοπλισμού που επιτρέπει στα άτομα 

με αναπηρίες να απολαμβάνουν την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία 
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(Foley & Ferri, 2012∙ Mountain, 2004∙ Scherer, 2000). Αναφορικά με τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, θεωρείται το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 

την υποστήριξη των τυπικών τους εργασιών. Οι τεχνολογίες αυτές είναι 

σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν στα άτομα με πρόβλημα όρασης να 

πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες εργασίες με άνεση και ευκολία (Belcastro, 2005). 

Οι παραδοσιακές τεχνολογίες υποβοήθησης περιλαμβάνουν τα λευκά μπαστούνια, οι 

αναγνώστες οθόνης (screen reader) κλπ. Οι σύγχρονες τεχνολογίες κινητής 

υποβοήθησης είναι πιο διακριτές και περιλαμβάνουν (ή διατίθενται μέσα από ) ένα 

ευρύ φάσμα κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των πανταχού 

παρόντων τεχνολογιών όπως τα κινητά τηλέφωνα. Τέτοιες διακριτές τεχνολογίες 

μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση του πολιτισμικού στιγματισμού που 

συνδέεται με τις πιο παραδοσιακές (και προφανείς) βοηθητικές συσκευές. 

Χρησιμοποιούμε εναλλακτικά, την «κινητή βοηθητική τεχνολογία» και την 

«βοηθητική τεχνολογία» για να αναφερθούμε σε λύσεις ή βελτιώσεις που βασίζονται 

σε κινητές τεχνολογίες πληροφορικής για τη διευκόλυνση της ανεξαρτησίας, την 

ασφάλεια και τη γενική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με προβλήματα 

όρασης (Mountain, 2004). Με τον καθορισμό της βοηθητικής τεχνολογίας , δεν 

περιορίζουμε με κανένα τρόπο την προσοχή μας στη βοήθεια που παρέχεται μέσω 

μικρών κινητών πλατφορμών - ο ορισμός μας εκτείνεται και στην ρομποτική καθώς 

και στη συσσώρευση - τοποθετημένες και ενσωματωμένες τεχνολογίες για τη 

δημιουργία έξυπνων σπιτιών . 

1.3.1 Κλασσικές τεχνολογίες υποστήριξης 

 

 Η χρήση υπολογιστή με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης μπορεί να δώσει λύση 

στα  άτομα  που αντιμετωπίζουν οπτικά προβλήματα. Ο υπολογιστικός γραμματισμός 
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στην περίπτωση οπτικά αμφισβητούμενων φοιτητών εξυπηρετεί έναν κύριο σκοπό, τα 

καθιστά γλωσσικά αποτελεσματικά και τεχνικά καταρτισμένα. Πρέπει να σημειωθεί 

εδώ, ότι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο λογισμικό είναι διαθέσιμο μόνο για την 

αγγλική γλώσσα. Η χρήση μαυροπίνακα ή Braille από μόνη της ,μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο στους τυφλούς. Πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις 

τελευταίες ΤΠΕ. 

 Τα βοηθητικά προϊόντα με διαφορετικές δυνατότητες είναι διαθέσιμα για να 

εξυπηρετήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Ορισμένα προϊόντα ,παρέχουν 

έναν συνδυασμό δυνατοτήτων που βοηθούν συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχουν 

αυτόνομα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τυφλούς ή άτομα με μειωμένη όραση, 

όπως προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA), ηλεκτρονικό βιβλίο, παίκτες που 

παρέχουν φορητή πρόσβαση σε βιβλία, αριθμούς τηλεφώνου, ημερολόγια ραντεβού 

και πολλά άλλα. Τα οπτικά συστήματα αναγνώρισης χαρακτήρων σαρώνουν έντυπο 

υλικό και μιλούν το κείμενο. Οι εκτυπώσεις τύπου Braille μετατρέπουν τα αρχεία 

κειμένου σε Braille αντίγραφο. Τα βοηθητικά προϊόντα που είναι χρήσιμα σε μαθητές 

με προβλήματα όρασης μπορούν να ταξινομηθούν ως συσκευές ή υλικό και 

λογισμικό. 

Μεγεθυντές (Magnifiers): Οι μεγεθυντικοί φακοί είναι διαθέσιμοι ως συσκευές 

υλικού καθώς και ως λογισμικό. Λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός. Οι 

Λυμωτήρες οθόνης, οι οποίοι είναι κυρίως λογισμικό, μεγεθύνουν ένα τμήμα της 

οθόνης καθώς ο χρήστης μετακινεί την εστίαση από 2 x - 20 x μεγέθυνσης. Αυξάνουν 

την πλήρη οθόνη, τμήματα της οθόνης ή μια μεγεθυντική όψη της περιοχής γύρω από 

τον κέρσορα ή το δείκτη. Π.χ. Magic,  Super Nova κ.λπ. 

Αναγνώστες οθόνης (Screen readers): Οι συσκευές ανάγνωσης οθόνης είναι 

προγράμματα λογισμικού που παρουσιάζουν γραφικά και κείμενο ως ομιλία. 
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Απαγγέλουν τα πάντα στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των 

περιγραφών των κουμπιών ελέγχου, των μενού, του κειμένου και της στίξης. Ο 

χρήστης στέλνει εντολές πατώντας διαφορετικούς συνδυασμούς πλήκτρων στο 

πληκτρολόγιο του υπολογιστή για να δώσει οδηγίες στη συσκευή σύνθεσης ομιλίας. 

Επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν εντοπισμό κειμένου που εμφανίζεται 

σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, διαβάζοντας τα προκαθορισμένα μέρη της οθόνης 

κατόπιν αιτήματος, διαβάζοντας το επισημασμένο κείμενο και προσδιορίζοντας την 

ενεργή επιλογή σε ένα μενού. Οι χρήστες ,μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον 

ορθογραφικό έλεγχο ή να διαβάσουν τα κελιά ενός υπολογιστικού φύλλου με ένα 

πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Οι συσκευές ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιούν 

συσκευές σύνθεσης ομιλίας είναι προς το παρόν διαθέσιμες για χρήση με 

προσωπικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν διαφορετικά Λειτουργικά Συστήματα. 

Π.χ. JAWS  (Πρόσβαση Εργασίας με Ομιλία), NVDA (Μη Πρόσβαση Οπτικής 

Επιφάνειας Εργασίας), Arca, VoiceOver, Thunder κ.α.  

Λογισμικό σάρωσης και ανάγνωσης (Scanning and Reading Devices): Ένα 

λογισμικό σάρωσης και ανάγνωσης σαρώνει πρώτα τα έγγραφα και στη συνέχεια τα 

μεταφράζει σε ψηφιακή μορφή ώστε να μπορούν να διαβαστούν και να 

επεξεργαστούν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 

(OCR). Αποθηκεύει το χρόνο και την προσπάθεια των μαθητών για τη δημιουργία, 

την επεξεργασία, τη μετατροπή, την εξαγωγή και τη χρήση τους με μια ποικιλία 

εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, διάταξης σελίδας και υπολογιστικών φύλλων. Το 

Kurzveil, το ABBYY Fine Reader με το JAWS και το Open Book είναι κάποια 

λογισμικά ανάγνωσης οθόνης που βοηθούν τα άτομα και τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης. 
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1.3.2 Κινητές τεχνολογίες υποστήριξης 

 

 Οι  Billi et al. (2010, σελ. 3) παρατηρούν ότι «οι κινητές συσκευές 

παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και στην 

κοινωνία, όπως η πανταχού παρούσα πρόσβαση και η φορητότητα» . Ένα θεμελιώδες 

πλεονέκτημα της χρήσης κινητών συσκευών για την παροχή υποστηρικτικών 

τεχνολογιών είναι η διακριτική φύση πολλών από τις πλατφόρμες. Οι συσκευές που 

είναι λεπτές ή εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες σε μια κύρια συσκευή, όπως ένα 

κινητό τηλέφωνο, μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αισθάνονται λιγότερο 

στιγματισμένα. Επιπλέον, τα συστήματα υποβοήθησης είναι συνήθως προσαρμόσιμα 

σε πολλές κινητές πλατφόρμες και μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλές αναπηρίες. 

 Η εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων, ειδικά των smartphones, οδήγησε σε 

μια νέα εποχή συνδεσιμότητας, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

«σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος» (Billi et al., 2010). Τέτοιες 

συσκευές δεν είναι πλέον μόνο τα τηλέφωνα, αλλά πλέον προσφέρουν ένα 

εντυπωσιακό σύνολο χαρακτηριστικών σε μια συμπαγή, φορητή μορφή (Liu et al., 

2010). Κατά συνέπεια, ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων με προβλήματα όρασης 

χρησιμοποιούν smartphones στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Fruchterman, 

2003∙ Kientz et al, 2003). Για τους σκοπούς της εργασίας μας, το «κινητό» 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν 

κινήσει (αυτό περιλαμβάνει τα κινητά τηλέφωνα) ή ενσωματωμένο σε ένα 

περιβάλλον το οποίο μπορεί να κινείται (π.χ. μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς) ή 

εντός του οποίου ο χρήστης βρίσκεται σε κίνηση (π.χ. στο σπίτι γύρω από το οποίο 

μετακινείται ο χρήστης). Περιλαμβάνουμε επίσης τη ρομποτική που μπορεί είτε να 

ενισχύσει είτε να υποστηρίξει την κινητικότητα των χρηστών. Εξετάζουμε τις έρευνες 
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που έγιναν για να καταστεί πιο προσιτό το πρότυπο κινητό υλικό σε άτομα με 

απώλεια όρασης (π.χ. κινητά τηλέφωνα) ξεχωριστά από την έρευνα που χρησιμοποιεί 

τις κινητές συσκευές ως πλατφόρμα για την παροχή εξειδικευμένης υποστηρικτικής 

υποστήριξης. Οι κυριότερες κινητές συσκευές, είναι τυπικά οπτικά και σωματικά 

απαιτητικές και ως εκ τούτου δεν είναι ιδιαίτερα προσιτές σε άτομα με προβλήματα 

όρασης . Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε περαιτέρω από την αυξανόμενη πανταχού 

παρουσία κινητών συσκευών με οθόνη αφής που βασίζονται ακόμη περισσότερο σε 

τεχνικές οπτικής αλληλεπίδρασης. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι περιορισμοί των 

μικρών πληκτρολογίων και των οθονών σε κινητές συσκευές καθώς και η 

αναγνωρισμένη ακαταλληλότητα τους για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η οπτική 

προσοχή πρέπει να παραμείνει στο φυσικό περιβάλλον για λόγους ασφαλείας 

οδήγησε σε έρευνα σχετικά με τη χρήση της αφής και ήχου για την ενίσχυση ή την 

αντικατάσταση της παραδοσιακής εξάρτησης από τους πόρους οπτικής προβολής. Η 

καινοτομία σε αυτούς τους τομείς έχει διερευνήσει τη χρήση αισθητηριακών τρόπων 

εκτός από όραμα - για παράδειγμα, αναγνώριση ομιλίας (Paeck & Chickering, 2007), 

ακουστική ανατροφοδότηση (Brewster, 2002), απτική ανατροφοδότηση (Brewster, 

Chohan & Brown, 2007) και πολυτροπική είσοδο (Wall & Brewster, 2006∙ Oviat, 

2000) (που συνδυάζει διαφορετικές αισθητηριακές μεθόδους) - να μειώσουν την 

εξάρτηση από την οπτική αλληλεπίδραση (Brewster, Lumsden, Bell, Hall & Tasker, 

2003∙ Brown, Brewster & Purchase, 2006). Οι πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα 

τύπου vibrotactile, TTS και χειρονομίας αναγνώρισαν, συνεπώς, περιθώρια για 

αυξημένη προσβασιμότητα σε συσκευές για άτομα με προβλήματα όρασης. 

 Η έρευνα που βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, διερευνά όλο και περισσότερο τη δυνατότητα υποστήριξης μεθόδων 

αλληλεπίδρασης πραγματικά ελεύθερων από την οπτική επαφή για τα smartphones 
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και άλλες φορητές συσκευές. Ενώ μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας έχει παρακινηθεί 

από την ανάγκη διαφύλαξης της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών όταν 

βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου δεν μπορούν να αφιερώσουν τον οπτικό τους πόρο 

για να αλληλεπιδράσουν με τη συσκευή, οι ίδιες οι καινοτομίες έχουν προφανές 

όφελος για άτομα με μειωμένη όραση. Το Foogue (Dicke, Wolf &  Tal, 2010)  είναι 

μια διεπαφή που δεν απαιτεί οπτική επαφή και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση και να εισάγουν πληροφορίες σε κινητά τηλέφωνα εκμεταλλευόμενοι τον 

ήχο και χειρονομίες εισόδου. Αντικαθιστά την ανάγκη για οπτική επαφή 

χρησιμοποιώντας τεχνικές αλληλεπίδρασης που βασίζονται σε ηχητικές και απτικές 

πληροφορίες. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία πληροφοριών (π.χ. αρχεία mp3) και 

εφαρμογές λογισμικού (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής mp3) εκπροσωπούνται 

ακουστικά εντός του χώρου 360° γύρω από τον χρήστη. Οι ήχοι που 

αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

παίζονται αυτήν την περίοδο (όπως ένα αρχείο mp3 που φορτώνεται στο mp3 player), 

εμφανίζονται να προέρχονται από συγκεκριμένες τοποθεσίες γύρω από τον χρήστη 

όταν ακούγονται μέσω ακουστικών. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτές τις 

αναπαραστάσεις ήχου για παράδειγμα, δείχνοντας και επιλέγοντας και ανοίγοντας 

αρχεία ή κλείνοντας μια τρέχουσα εφαρμογή μέσω φυσικών κινήσεων βραχίονα / 

χεριών που πραγματοποιούνται ενώ κρατάτε την κινητή συσκευή. Με την υιοθέτηση 

του συνδυασμού ακουστικών και απτικών τρόπων αλληλεπίδρασης, η Foogue 

αποφεύγει οποιαδήποτε απαίτηση για οπτική απεικόνιση και αλληλεπίδραση. 

 Η διασύνδεση Slide Rule (Kane, Bigham & Wobbrock, 2008) ξεπερνά το 

φραγμό προσβασιμότητας των οθονών αφής παρέχοντας μια λεκτική διεπαφή - μια 

διασύνδεση που βασίζεται σε ομιλία και δεν έχει οπτική αναπαράσταση. Οι χρήστες 

περιηγούνται και σαρώνονται λίστες αντικειμένων στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τα 
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δάχτυλά τους στην επιφάνεια της συσκευής και χρησιμοποιώντας χειρονομίες για να 

αλληλεπιδράσουν άμεσα με αντικείμενα στην οθόνη που συναντούν. Μια σειρά από 

τέσσερις χειρονομίες πολλαπλής αφής χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα στην οθόνη: (1) σάρωση με ένα δάκτυλο 

για λίστες περιήγησης (π.χ. "Slide Rule") ορίζει το όνομα και το επώνυμο κάθε 

επαφής σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο ως χρήστης ολισθαίνει το δάχτυλό του πάνω 

από κάθε επαφή από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω για να βρει μια 

συγκεκριμένη επαφή). (2) χρήση δευτέρου δακτύλου για την επιλογή 

αντικειμένων(π.χ., ο χρήστης κρατά ένα δάκτυλο προς τα κάτω πάνω από την 

επιλεγμένη επαφή, η οποία έχει ήδη διαβαστεί δυνατά και στη συνέχεια τοποθετεί 

οπουδήποτε στην οθόνη με ένα δεύτερο δάκτυλο για να επιλέξει τον στόχο κάτω από 

το πρώτο δάκτυλο). (3) μια κίνηση πολλαπλών κατευθύνσεων για την εκτέλεση 

πρόσθετων ενεργειών (π.χ. ο χρήστης κινείται προς τα αριστερά για να απαντήσει σε 

ένα επιλεγμένο μήνυμα). και (4) μια χειρονομία επιλογής για την περιήγηση σε 

ιεραρχικές πληροφορίες (π.χ., σε μια εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, ο χρήστης 

μετακινεί πρώτα ένα δάχτυλο στην οθόνη για να βρει τον επιθυμητό καλλιτέχνη, στη 

συνέχεια δεξιά για να επιλέξει από τα τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη).  

 Το Slide Rule αναπτύχθηκε σύμφωνα με μια μεθοδολογία σχεδίασης με 

επίκεντρο τον χρήστη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνθετικές συνεντεύξεις 

με οχτώ χρήστες με προβλήματα όρασης για την πρόκληση και καταγραφή των 

απαιτήσεων. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε επαναληπτική δοκιμασία του συστήματος 

με τρεις χρήστες με προβλήματα όρασης. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση του 

σχεδιασμού σήμαινε ότι η άμεση εισροή από τους χρήστες-στόχους διαμόρφωσε την 

ανάπτυξη ενός συνεκτικού συνόλου τεχνικών αλληλεπίδρασης βασισμένων σε 

βασικά ζητήματα που έθεσαν οι δυνητικοί χρήστες. Για παράδειγμα, οι χρήστες 
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θέλησαν να ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη αναζήτησης και επιλογής αντικειμένων 

στην οθόνη μέσω δοκιμής και σφάλματος. Κατά συνέπεια, η χειρονομία δευτέρου 

δακτύλου, που περιγράφηκε παραπάνω, αναπτύχθηκε για να μειώσει τις απαιτήσεις 

ακρίβειας κατά την επιλογή αντικειμένων στην οθόνη και την ενεργοποίηση άλλων 

επιλογών. Οι μεταγενέστερες πιλοτικές μελέτες αξιολόγησης έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης απολάμβαναν την αλληλεπίδραση με την 

οθόνη αφής και αναγνώρισαν τις δυνατότητές της. 

 Το AudioBrowser (Chen, Tremaine, Lutz, Chung & Lacsina,  2006) είναι ένα 

παρόμοιο εργαλείο πρόσβασης για τις οθόνες αφής που επιτρέπει στους χρήστες να 

αναζητούν αποθηκευμένες πληροφορίες και εντολές συστήματος μέσω ενός 

συνδυασμού αμφίδρομης ήχου και ομιλίας. Οι χρήστες καθοδηγούνται από ήχο 

ομιλίας και μη ομιλίας καθώς κινούνται γύρω από την οθόνη που χωρίζεται σε δύο 

για να επιτρέπουν στο χρήστη να διαφοροποιήσει την οθόνη πληροφοριών από την 

οθόνη ελέγχου. Καθώς τα δάχτυλα των χρηστών μετακινούνται στην οθόνη, ο ήχος 

μη ομιλίας χρησιμοποιείται για να τους ενημερώσει όταν διασχίζουν ένα όριο. Μέσα 

σε ένα δεδομένο τμήμα της οθόνης, ο ήχος ομιλίας ενημερώνει τον χρήστη για τις 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Ένα βασικό πλεονέκτημα του AudioBrowser 

είναι ότι υποστηρίζει μια ιεραρχική δομή που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες (π.χ. ιστοσελίδες, προσωπικά έγγραφα, αρχεία ήχου κ.λπ.) 

ενώ βρίσκονται σε κίνηση (και δεν μπορούν να δουν την οθόνη της συσκευής τους) 

ακολουθώντας ένα άμεσο, λογικό μονοπάτι. Η προσέγγιση που υιοθετείται στο 

AudioBrowser βασίζεται στα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης που διερευνά 

διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν οι χρήστες με προβλήματα όρασης όταν 

αλληλεπιδρούν με τις διεπαφές χρήστη με οθόνη αφής στα κινητά τηλέφωνα 

(Kulyukin, Crandall & Coster , 2011). Τα σχόλια των συμμετεχόντων υπογράμμισαν 
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τη σημασία της ποιότητας της εμπειρίας για χρήστες με προβλήματα όρασης σε 

σύγκριση για την αποτελεσματική λειτουργία. Παρά το γεγονός ότι είναι ο λιγότερο 

αποδοτικός σχεδιασμός, οι διεπαφές με οθόνη αφής που βασίζονται σε οριζόντια 

δομημένες ιεραρχίες προτιμούνται γενικά από χρήστες με προβλήματα όρασης. Αυτό 

είναι ένα παράδειγμα της σπουδαιότητας της αναζήτησης και της χρήσης ποιοτικών 

πληροφοριών από τους τελικούς χρήστες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

αξιολόγηση τέτοιων τεχνολογιών. 

 Εκτός από τα προβλήματα προσπέλασης των κινητών τηλεφώνων, η οπτική 

δυσλειτουργία παρουσιάζει γενικές προκλήσεις στην καθημερινή ζωή από την άποψη 

της αλληλεπίδρασης με τις καθημερινές συσκευές που υποστηρίζουν διασυνδέσεις 

που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής ή πληροφορικής. Για να ξεπεραστούν 

αυτές οι προκλήσεις, οι Nicolau, Nunes και Jorge (2010), ανέπτυξαν έναν προσωπικό 

φορητό ελεγκτή: πρόκειται για μια βοηθητική εφαρμογή ενσωματωμένη μέσα σε ένα 

κινητό τηλέφωνο που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να 

αλληλεπιδρούν με ευφυή περιβάλλοντα (περιβάλλοντα που αποτελούνται από 

τεχνολογία πληροφορικής). Η συσκευή σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

που προέκυψαν μέσω συνεντεύξεων με χρήστες με προβλήματα όρασης για να 

προσδιορίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των πανταχού 

παρόντων τεχνολογιών. Η συσκευή κατεβάζει τις κατάλληλες προδιαγραφές 

διασύνδεσης για την τεχνολογία πληροφορικής σε ένα δεδομένο περιβάλλον και 

παράγει ένα ενιαίο, συνεκτικό, χρησιμοποιήσιμο περιβάλλον εργασίας σε ένα κινητό 

τηλέφωνο που λειτουργεί ως μια διεπαφή ελέγχου για όλες τις μηχανογραφικές 

συσκευές της γύρω περιοχής, καθιστώντας έτσι το περιβάλλον προσβάσιμο μέσω 

ενός ενιαίου διαδραστικού ελεγκτή για χρήση από ένα άτομο. 
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1.3.3 Σπουδαιότητα Υποβοηθητικής Τεχνολογίας και Οπτική Βλάβη  

 

 Τα προβλήματα όρασης μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αυτονομίας στην 

καθημερινή ζωή. Πολύ συχνά οι πληροφορίες  παρουσιάζονται μόνο σε οπτική 

μορφή και έτσι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης αποκλείονται από την πρόσβαση 

σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό αφορά σημαντικούς τομείς, όπως τα διοικητικά 

καθήκοντα και την εκπαίδευση. Οι προκλήσεις σχετίζονται επίσης με την 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό. Σε μια έκθεση σχετικά με άτομα με 

προβλήματα όρασης στη Γαλλία, το 56% δήλωσε ότι έχει προβλήματα κινητικότητας 

και προσανατολισμού (C2RP, 2005). Αυτά τα προβλήματα συχνά σημαίνουν ότι τα 

άτομα με προβλήματα όρασης ταξιδεύουν λιγότερο, γεγονός που επηρεάζει την 

προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από 

την κοινωνία (Passini & Proulx, 1988). Ως εκ τούτου, το ζήτημα αυτό παρουσιάζει 

μια κοινωνική πρόκληση καθώς και έναν σημαντικό τομέα έρευνας. Στόχος των 

Υποστηρικτικών Τεχνολογιών είναι να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς. Ο 

Vanderheiden  (2012) παρουσίασε έναν κατάλογο βοηθητικών τεχνολογιών για τους 

τυφλούς. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως μπράιγ, απτικά 

σύμβολα, σχέδια ανυψωμένης γραμμής ή συνθετική ομιλία. Περιλαμβάνει επίσης 

συσκευές που βασίζονται σε αυτούς τους τρόπους, όπως οθόνες braille, ρολόγια 

ομιλίας και αριθμομηχανές, συσκευές ανάγνωσης οθόνης ή περιγραφή ήχου για την 

τηλεόραση. Η λίστα παρουσιάζει επίσης τεχνολογία που είναι χρήσιμη για την 

απομνημόνευση πληροφοριών, όπως καταγραφείς ομιλίας ή φορητές σημειώσεις με 

βάση το Braille. Τέλος, βοηθήματα κινητικότητας περιλαμβάνουν συστήματα 

πλοήγησης ή σημάδια ομιλίας. Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι προσιτές σε 

όλους, καθώς το κόστος μπορεί να είναι σημαντικό. Επίσης, μπορεί να είναι δύσκολο 

να μάθουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε την κάθε τεχνολογία (C2RP, 2005). 
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1.4 Ποιότητα ζωής ατόμων με προβλήματα όρασης  

 

1.4.1 Ορισμός ποιότητας ζωής  

 

 Είναι σημαντικό να οριστεί η Ποιότητα της Ζωής ως θεμέλιο της 

συγκεκριμένης διατριβής. Σύμφωνα με το Κέντρο για την Προαγωγή της Υγείας του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο, η Ποιότητα Ζωής είναι "Ο βαθμός στον οποίο ένα 

άτομο απολαμβάνει τις σημαντικές δυνατότητες της ζωής του" (Quality of Life 

Research Unit, 2016). Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η ποιότητα ζωής είναι ένας 

σημαντικός στόχος και υπάρχουν ερευνητικές προσπάθειες σε χώρους όπως η 

συμμετοχή στο χώρο εργασίας (Branham & Kane 2015∙ Feng, Lazar,  Kumin & 

Ozok,  2008.) ή αυτόνομη κίνηση (Meurer et  al., 2014∙ Sánchez & Torre, 2010∙ Sucu 

& Folmer, 2014). Η ποιότητα ζωής ορίζεται περαιτέρω ως τρεις 

αλληλοεπικαλυπτόμενες περιοχές: 

 Ύπαρξη (Being): Αυτή η πτυχή σχετίζεται με τη σωματική, πνευματική και 

συναισθηματική ευεξία ενός ατόμου. Υπάρχει προτεραιότητα για τα άτομα με 

αναπηρίες να προωθήσουν τη δική τους υγεία 

 Επίτευξη: Αυτή η πτυχή σχετίζεται με ένα άτομο που προσπαθεί να επιτύχει 

στόχους και να γίνει καλύτερος άνθρωπος με πρακτικούς στόχους (π.χ. 

απασχόληση), ψυχαγωγία (π.χ. χαλάρωση) και ανάπτυξη (π.χ. εκπαίδευση).  

 Συμμετοχή: Αυτή η πτυχή σχετίζεται με τη σωματική, κοινωνική και 

κοινοτική ένταξη ενός ατόμου σε ένα σύνολο Σκοπός της έρευνας σε αυτόν 

τον χώρο είναι να επιτρέψει σε άτομα που είναι τυφλά ή με χαμηλή όραση να 

συμμετέχουν σε περισσότερους δημόσιους χώρους με άλλους. 
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1.4.2 Υποβοηθητική Τεχνολογία και ποιότητα ζωής  

 

 

 Οι επιπτώσεις των προβλημάτων όρασης στη μείωση της ικανότητας ενός 

ατόμου να διαβάζει, να οδηγεί και να ταξιδεύει ανεξάρτητα αναγνωρίζονται ευρέως. 

Τα διαχρονικά χόμπι όπως η συλλογή γραμματοσήμων, η ανάγνωση ή το γκολφ 

εγκαταλείπονται συχνά από άτομα που έχουν αναπτύξει προβλήματα όρασης. Αυτά 

τα άτομα σημειώνουν επίσης ότι δεν είναι πλέον σε θέση να δουν οικογενειακές 

φωτογραφίες ή να αναγνωρίσουν φίλους που συναντούν σε κοινωνικές καταστάσεις ή 

να περάσουν στο δρόμο. Είναι σύνηθες για κάποτε ανεξάρτητα άτομα να 

μεταβιβάζουν τις ευθύνες για τα προσωπικά ,οικονομικά, την αλληλογραφία και 

άλλες σημαντικές δραστηριότητες σε άλλους, διότι η οπτική δυσλειτουργία, κατά 

λάθος, θεωρείται ότι εμποδίζει το άτομο να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα. Στην 

πραγματικότητα, οι κατάλληλες, έγκαιρες υπηρεσίες αποκατάστασης μπορούν 

συνήθως να επιτρέπουν στα άτομα με προβλήματα όρασης να ακολουθούν τα χόμπι, 

να διατηρούν τον έλεγχο των προσωπικών οικονομικών τους και να παραμένουν 

ανεξάρτητα στα σπίτια τους. 

 Ενώ οι οπτικές διαταραχές δεν πρέπει να περιορίζουν τον τρόπο ζωής ενός 

ατόμου, συχνά το κάνουν επειδή οι οπτικές βλάβες είναι διαδεδομένες για την 

επίδρασή τους στην ολόκληρη ζωή του ατόμου: κοινωνική, επαγγελματική, 

ψυχαγωγική και οικογενειακή. Η τύφλωση, όλων των χρόνιων ασθενειών και 

αναπηριών, είναι η δεύτερη κύρια αιτία της ανικανότητας προς εργασία (LaPlante, 

1988), με προβλήματα όρασης που ιστορικά συσχετίζονται με την υποαπασχόληση, 

την ανεργία και τη φτώχεια (Kirchner, 1988). Λιγότερο δραματικά, αλλά όχι λιγότερο 

σημαντικά, είναι οι δυσκολίες στην καθημερινή ζωή που συνοδεύουν την απώλεια 

της όρασης. Η απλή πράξη ανάγνωσης ενός απλού κειμένου είναι πέρα από την 
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ικανότητα πολλών ατόμων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Τα άτομα με προβλήματα 

όρασης, λόγω των δυσκολιών αλληλογραφίας και κινητικότητας, μπορεί επίσης να 

απομονωθούν και να αποκοπούν από την οικογένεια και τους φίλους. Οι φίλοι και η 

οικογένεια που είναι απομακρυσμένοι από ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί 

να ενθαρρύνουν την απομόνωση. 

 Κάποιες παλιότερες μελέτες έχουν επίσης προτείνει ότι τα προβλήματα 

όρασης αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας στους ηλικιωμένους. Οι περισσότερες 

από αυτές τις μελέτες υποδεικνύουν ότι για τα ηλικιωμένα άτομα που έχουν είτε 

μειωμένη όραση είτε ακοή, το άτομο φέρει αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας 

(Thompson, Gibson & Jagger, 1989). Οι μελέτες που έχουν εξετάσει τα άτομα που 

έχουν εξασθενήσεις τόσο στην όραση όσο και στην ακοή υποδεικνύουν ότι για τα 

ηλικιωμένα άτομα οι διπλές βλάβες μπορεί να παρουσιάζουν περισσότερο κίνδυνο 

θνησιμότητας από ό, τι συμβαίνει μόνο με την ύπαρξη μιας βλάβης (Laforge, Spector, 

& Sternberg, 1992).Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι η όραση έχει έναν από τους 

κύριους παράγοντες κινδύνου στους ηλικιωμένους για πτώσεις που οδηγούν σε 

κάταγμα ισχίου (Dargent-Molina et al., 1996). Τα ορατά κατάγματα του ισχίου είναι 

επίσης ιατρικά δαπανηρά και αντιπροσωπεύουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως σε άμεσο ιατρικό κόστος. Η περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της 

μειωμένης όρασης και του κατάγματος του ισχίου ήταν το συμπέρασμα ότι τα δύο 

τρίτα των τυφλών βετεράνων που εισέρχονταν σε κέντρο αποκατάστασης δεν 

μπόρεσαν να ανιχνεύσουν οπτικά ένα ύψος 5 ιντσών σε απόσταση 3 ποδιών ή 

λιγότερο, (Goodrich et al., 2000). 

 H εμφάνιση ενός προβλήματος όρασης ενδέχεται να παρουσιάσει κινδύνους 

στους νέους ενήλικες, που μπορεί να αφορούν τη μειωμένη συμμετοχή και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, οι νέοι ενήλικες με χαμηλή όραση αντιμετωπίζουν 
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περισσότερες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την έναρξη και τη 

διατήρηση σχέσεων (Kef, 2002∙ Kef & Bos, 2006∙ Pfeiffer & Pinquart, 2011). Όπως 

άλλα άτομα με αναπηρία, οι νεαροί ενήλικες με μειωμένη όραση έχουν λιγότερους 

φίλους και είναι πιο πιθανό να αισθάνονται (Huurre & Aro, 2015∙ Koster, Pijl, 

Nakken & Houten, 2010∙ Pijl,  Frostad & Flem, 2008).Επιπλέον, οι νεαροί ενήλικες 

με μειωμένη όραση έχουν σε λιγότερη συχνότητα (αμειβόμενη) εργασία σε σύγκριση 

με νεαρούς ενήλικες χωρίς οπτικές αναπηρίες (Capella-McDonnall, 2011∙ Shaw, Gold 

& Wolffe, 2007). Αν και δεν υπάρχει κενό μεταξύ των ενηλίκων χωρίς αναπηρία. την 

απόσυρση από την εκπαίδευση και τα ποσοστά αποφοίτησης για να εξηγήσει αυτή τη 

διαφορά (Shaw et al., 2007), εξωτερικοί παράγοντες όπως οι αρνητικές στάσεις των 

εργοδοτών και το μη προσβάσιμο περιβάλλον εργασίας έχουν επίσης αποδειχθεί ότι 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην απασχόληση (McDonnall, O'Mally & Crudden, 

2014∙  Crudden & McBroom, 1999). 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή, οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν συχνότερα τις 

προκλήσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα, την επικοινωνία, τη διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση και τις σχέσεις, τα γενικά καθήκοντα και απαιτήσεις και τις 

δραστηριότητες αναψυχής (Saminen & Karhula, 2014∙ Van Leeuwen, Rainey, Kef, 

Van Rens & Van Nispen, 2015). Ωστόσο, οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώθηκαν 

μόνο στην επίδραση της οπτικής εξασθένησης σε συγκεκριμένες πτυχές της ζωής, 

όπως κοινωνικές σχέσεις, στενές σχέσεις, μελέτη ή εργασία. Με εξαίρεση την έρευνα 

των Van Leeuwen et al. (2015), η γνώση μας δεν έχει επικεντρωθεί στην επίδραση 

μιας οπτικής εξασθένησης στη ζωή των νέων ενηλίκων στο σύνολό τους. Ωστόσο, η 

μελέτη των Van Leeuwen et al. (2015) ήταν μια μελέτη αρχείων ασθενών και δεν 

επικεντρώθηκε στην επίδραση της οπτικής εξασθένησης στη ζωή των νεαρών 
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ενηλίκων, σύμφωνα με τους σημαντικούς ενδιαφερομένους, δηλαδή τους νέους 

ενήλικες και τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους.  
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Β ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΡΟΣ  

 

2.1 Σκοπός έρευνας  

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τόσο την άποψη των 

ατόμων με προβλήματα όρασης για δύο βασικές υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως το 

screen reader και το SuperΝοva Magnifier. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να 

καταγραφούν τα επίπεδα της ποιότητας ζωής των ατόμων με προβλήματα όρασης και 

να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών και της ποιότητας ζωής. Επιμέρους στόχοι της μελέτης: 

 Διερεύνηση του κατά πόσο η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας που 

διαφοροποιεί τόσο την χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών όσον και την 

ποιότητα ζωή των ατόμων με προβλήματα όρασης 

 Διερεύνηση του κατά πόσο το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας που 

διαφοροποιεί τόσο την χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών όσον και την 

ποιότητα ζωή των ατόμων με προβλήματα όρασης 

 Διερεύνηση του κατά πόσο η χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών σχετίζεται 

σε σημαντικό βαθμό  με την ποιότητα ζωής των ατόμων με προβλήματα όρασης 
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2.2 Συμβολή στην επιστήμη και στην ήδη κεκτημένη γνώση  

 

 Η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σημαντικότητα των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στην καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης καθώς και να καταγράψει την ποιότητα ζωής των ατόμων με προβλήματα 

όρασης. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι στον Ελληνικό πληθυσμό 

των ατόμων με προβλήματα όρασης δεν έχει διερευνηθεί η χρήση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών καθώς και τα επίπεδα της ποιότητας ζωής τους καθώς 

και η διερεύνηση της σχέση μεταξύ τους. 

 

2.3 Υλικά-Μέθοδοι 

 

 H ερευνητική μεθοδολογία μιας μελέτης περιλαμβάνει μια σειρά από 

επιμέρους μεθοδολογικές επιλογές, ενώ πιο συγκεκριμένα οι επιλογές αυτές αφορούν: 

την επιλογή ανάμεσα στην ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση, την επιλογή 

μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και την επιλογή 

μεθόδου/εργαλείου συλλογής των δεδομένων αυτών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται 

και επεξηγούνται οι μεθοδολογικές επιλογές της παρούσας μελέτης. 

 

2.3.1 Ποσοτική Έναντι Ποιοτικής Έρευνας 

 

 Οι βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις στις κοινωνικές επιστήμες, είναι δύο η 

ποσοτική και η ποιοτική. Η πρώτη και βασικότερη μεθοδολογική επιλογή που 

καλείται να κάνει κάθε μελετητής είναι το ποια από αυτές τις δύο μεθόδους ή ποιο 

συνδυασμό τους προτίθεται να ακολουθήσει (Robson, 2002). Η επιλογή αυτή 
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συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες μιας εμπειρικής έρευνας 

μια και οι δύο έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα . 

 Η εκάστοτε μεθοδολογική προσέγγιση περιέχει μια σειρά από ερευνητικά 

εργαλεία τα οποία μπορεί να είναι είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά. Η βασική διαφορά 

μεταξύ των δύο προσεγγίσεων έχει να κάνει με το είδος πληροφορίας και τον τρόπο 

με τον οποίο συλλέγεται. Σύμφωνα με τον Kvale (1996, σελ.67) «η ποσοτική 

προσέγγιση αναλύει την ποσότητα εμφάνισης ενός γεγονότος ή φαινομένου το οποίο 

μελετάται ενώ η ποιοτική προσέγγιση αναφέρεται στο είδος και στον χαρακτήρα του 

φαινομένου».  

 Για το σκοπό της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η 

ποσοτική προσέγγιση, βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται αριθμητικά δεδομένα  με 

σκοπό την στατιστική επεξεργασία μέσω κατάλληλου λογισμικού. Ο Grover (2000) 

υποστήριξε ότι η ποσοτική προσέγγιση είναι μια μορφή κοινωνικής έρευνας κατά την 

οποία ο εκάστοτε ερευνητής αρχικά αποφασίζει το θέμα και στη συνέχεια θέτει 

κάποια ερωτήματα περιορισμένου εύρους και συλλέγει τα δεδομένα από τους 

συμμετέχοντες τα οποία μπορούν να εκφρασθούν ή να κωδικοποιηθούν αριθμητικά. 

Στη συνέχεια αναλύει τα αριθμητικά αυτά δεδομένα με κατάλληλες τεχνικές της 

στατιστικής. Επίσης, αναφέρει ότι η έρευνα διεξάγεται σε ένα αντικειμενικό και 

αμερόληπτο περιβάλλον. Στην ποσοτική προσέγγιση ο/η ερευνητής/τρια καθορίζει 

μία ή περισσότερες υποθέσεις (hypothesis) και στη συνέχεια προσπαθεί είτε να τις 

επαληθεύσει ή απορρίψει. Επίσης, βάση της ποσοτικής προσέγγισης μπορούμε να 

ελέγξουμε μια σχέση αιτίου και αιτιατού. Το κύριο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα 

της ποσοτικής προσέγγισης έναντι της ποιοτικής είναι η αντικειμενικότητα της  

(Singh, 2007). 
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 Το πιο αναγνωρίσιμο εργαλείο ποσοτικής έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο 

βάση του οποίου τα δεδομένα τυποποιούνται, οι υπό μελέτη μεταβλητές παίρνουν 

αριθμητικές τιμές και στη συνέχεια μπορούν να ελεγχθούν τυχόν συσχετίσεις και να 

βγουν κάποια γενικά συμπεράσματα για τον υπό μελέτη πληθυσμό. 

 

2.3.2 Πρωτογενή Έναντι Δευτερογενών Δεδομένων 

 

 Τα ποσοτικά ερευνητικά δεδομένα διακρίνονται σε πρωτογενή και 

δευτερογενή. Με τον όρο δευτερογενή περιγράφονται δεδομένα τα οποία έχουν 

συλλεχθεί για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της έρευνας και συνήθως βρίσκονται σε 

έντυπες ή ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Γναρδέλλης, 2003). Ο όρος πρωτογενή 

δεδομένα αναφέρεται σε εκείνα τα οποία δεν προϋπάρχουν της ερευνητικής 

προσπάθειας, αντιθέτως συλλέγονται κατά την διάρκειά της και αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της. Τα πρωτογενή δεδομένα παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα δευτερογενή (Γναρδέλλης, 2003): 

 Ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της έρευνας. 

 Συλλέγονται σε χρονική στιγμή η οποία δεν απέχει σημαντικά χρονικά από 

την διενέργεια της έρευνας. 

 Μπορεί να ελεγχθεί το αν συλλέγονται με σωστό και αντικειμενικό τρόπο. 

 Είναι ομοειδή και ομοιογενή. 

Από την άλλη πλευρά τα δευτερογενή δεδομένα παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα: 

 Απαιτούν λιγότερο χρόνο και κόπο για την συλλογή τους. 

 Μπορούν ευκολότερα να συλλεχτούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος και μπορεί να 

καταβληθεί η απαραίτητη προσπάθεια τα πρωτογενή δεδομένα πλεονεκτούν έναντι 

των δευτερογενών. Κατά συνέπεια επιλέχθηκε η συλλογή πρωτογενών δεδομένων για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

 

2.3.3 Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων και ερευνητικό εργαλείο 

 

 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πιο ευρέως διαδεδομένο 

εργαλείο ποσοτικής έρευνας, το οποίο είναι το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον 

Singh (2007) το βασικό πλεονέκτημα που παρέχει το ερωτηματολόγιο είναι η ευκολία 

που παρέχει τόσο στην ταχύτητα διανομής και συλλογής δεδομένων όσο και στην 

επιλογή ικανοποιητικού μεγέθους δείγματος σε διαφορετικές περιοχές την ίδια 

χρονική στιγμή. Επίσης, ένα πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το 

μικρό κόστος που παρέχεται από την χρήση ερωτηματολογίου. Επίσης, ένα 

σημαντικό στοιχείο είναι η ευκολία που μας παρέχει στην κωδικοποίηση αλλά και 

στην ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων (Singh, 2007). Το 

ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα είναι δομημένο. Δηλαδή οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις καθώς και στην ίδια 

σειρά. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει δειχθεί ότι εξασφαλίζει υψηλότερη αξιοπιστία 

γιατί αν χρησιμοποιούταν διαφορετικές ερωτήσεις θα υπήρχε δυσκολία στην 

κωδικοποίηση των απαντήσεων και κατ’ επέκταση στην αξιοπιστία της ανάλυσης των 

δεδομένων (Clark-Carter, 2004). 

 Επιπρόσθετα, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν μόνο ερωτήσεις κλειστού 

τύπου καθώς σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2008, σελ. 417), 

«εξαιρετικά δομημένες, κλειστές ερωτήσεις είναι χρήσιμες, καθώς μπορούν να 
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παράγουν συχνότητες απαντήσεων που επιδέχονται στατιστικούς χειρισμούς και 

ανάλυση. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ ομάδων του δείγματος». 

 Τέλος, με σκοπό να διασφαλίσουμε την  εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες καθορίζονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Ουσιαστικά , μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε κάποιου είδους 

παρέμβαση από την πλευρά του ερευνητή κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες ενώ οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

διατυπώθηκαν έτσι ώστε να  εξασφαλισθεί ότι δεν έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν 

κάποια συγκεκριμένη απάντηση  (Groves et al., 2004∙ Seidman, 2006). Επίσης, η 

αξιοπιστία των μετρήσεων-δεδομένων, μπορεί να αξιολογηθεί με χρήση κατάλληλου 

ελέγχου αξιοπιστίας με το οποίο γίνεται εκτίμηση της εσωτερικής συνέπειας των 

στοιχείων ενός ερωτηματολογίου (Gadermann, Guhn & Zumbo, 2012). Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach (1951) ο οποίος είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένος (Nunnaly, 1978). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα που παρουσιάσθηκαν σε 

προηγούμενη παράγραφο επιλέξαμε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων τα οποία 

συντάχθηκαν αποκλειστικά και μόνο με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

σε προηγούμενη παράγραφο. Συμπληρώθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Το πρώτο 

αφορούσε την καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.  

Στο δεύτερο  ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SF-20. Η κλίμακα SF-20 

βαθμολογείται σε πέντε στάδια: (1) καθαρισμός δεδομένων (π.χ., αλλαγή τιμών εκτός 

εύρους τιμών που λείπουν), (2) επαναβαθμολόγηση αντικειμένων και ανασύνταξη 

προτύπου μετάβασης, (3) αντίστροφη βαθμολόγηση αντικειμένων, (4) 

μετασχηματίζοντας τα αποτελέσματα του στοιχείου γραμμικά σε μια κοινή μετρική 

με πιθανό εύρος 0-100. και (5) κατά μέσο όρο μεταξύ των αντικειμένων της ίδιας 
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κλίμακας. Η συγκεκριμένη κλίμακα 20 θέσεων αναπτύχθηκε για τη Μελέτη Ιατρικών 

Αποτελεσμάτων (Medical Outcomes Study-MOS), μια πολυετή μελέτη ασθενών με 

χρόνιες παθήσεις. Το προκύπτον μέσο σύντομης έρευνας παρέχει μια λύση στο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί ερευνητές που πρέπει να περιορίσουν το μήκος 

της έρευνας. Το εργαλείο σχεδιάστηκε για να μειώσει την επιβάρυνση των 

ερωτηθέντων, επιτυγχάνοντας παράλληλα ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας για σκοπούς 

σύγκρισης ομάδων που περιλαμβάνουν πολλαπλές διαστάσεις υγείας. Από τις 20 

ερωτήσεις δημιουργούνται συνολικά 6 διαστάσεις της ποιότητας ζωής: 

 (1) Σωματική λειτουργικότητα 

 (2) Σωματικός ρόλος 

 (3) Κοινωνικός ρόλος 

 (4) Ψυχική υγεία 

 (5) γενική αντίληψη της υγείας 

 (6) Πόνος 

Η κάθε διάσταση μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 100 με υψηλότερα σκόρ μιας 

κλίμακας να δείχνουν καλύτερη ποιότητα ζωής στον συγκεκριμένο τομέα.  

 Στο τρίτο μέρος της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια σχετικά με την διερεύνηση των απόψεων 

των συμμετεχόντων σχετικά με τις δύο υποστηρικτικές τεχνολογίες, Screen reader και 

SuperNova Magnifier. 

2.4 Δείγμα 

 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 50 άτομα με πρόβλημα όρασης εκ των  

οποίων οι 30 ήταν άτομα με μειωμένη όραση και οι 20 είχαν ολική τύφλωση. Όσον 

αφορά στην διαδικασία επιλογής δείγματος στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να γίνει 
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επιλογή με βάση τη δειγματοληψία των μη πιθανοτήτων (βολική δειγματοληψία). Το 

δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης. Αυτός ο τύπος δείγματος χρησιμοποιείται σε έρευνες μικρής 

κλίμακας, για παράδειγμα, σε έρευνες που επικεντρώνονται σε μια ή δύο περιοχές 

(Cohen & Manion, 2008). Συγκεκριμένα έγινε επιλογή "βολικού" δείγματος καθώς 

αυτό έχει τα πολύ βασικά πλεονεκτήματα του μικρού κόστους και της γρήγορης 

διεξαγωγής της έρευνας. Με αυτού του είδους δειγματοληψία ουσιαστικά το δείγμα 

απαρτίζεται από άτομα που είναι εύκολα προσβάσιμα και έχουν το πλεονέκτημα της 

άμεσης συμμετοχής (Visser, Krosnick, & Lavrakas, 2000).   Βέβαια αυτή η τεχνική 

επιλογής δείγματος εγείρει κινδύνους ως προς την αντικειμενικότητα της έρευνας και 

το κατά πόσο τα συμπεράσματα είναι γενικεύσιμα σε όλον τον πληθυσμό. Παρόλο 

που η αντιπροσωπευτικότητα μιας τέτοιας τεχνικής μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση 

η συγκεκριμένη τεχνική έχει μεγάλη απήχηση στις κοινωνικές επιστήμες (Kingery,  

Bryant, Palmer & Araghi, 1989). Τέλος, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 

έρευνα που βασίζεται σε "βολικό" δείγμα μπορούν να γενικευθούν σε αντίστοιχους 

πληθυσμούς που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά του δείγματος. 

 

 Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είτε δια ζώσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Google. Αναλυτικότερα, αρχικά όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό 

της έρευνας και τους δόθηκαν κάποιες αρχικές εξηγήσεις για το ερωτηματολόγιο και 

το πως πρέπει να συμπληρωθεί. Επιπλέον, η ερευνήτρια τους ενημέρωσε για τα 

θέματα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας και τους διασφάλισε ότι τα δεδομένα 

είναι άκρως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρούσα έρευνα και 

θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες με ολική τύφλωση 
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συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια δια ζώσης με την βοήθεια της ερευνήτριας. Η 

παρέμβαση της ερευνήτριας αφορούσε μόνο την διαδικασία συμπλήρωσης και τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα άτομα με ολική τύφλωση χωρίς να υπάρχει 

παρέμβαση στο είδος της απάντησης. Αντίθετα, τα άτομα με μειωμένη όραση 

κλήθηκαν να δώσουν τις απαντήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Google όπου είχε δημιουργηθεί η κατάλληλη φόρμα για την συλλογή των δεδομένων. 

Τα δεδομένα στην συνέχεια συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν στο λογισμικό SPSS 

v22 με κατάλληλη κωδικοποίηση.  

2.4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 

  Στον Πίνακα 1 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα δημογραφικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στην έρευνα συμμετείχαν 25 (50%) άντρες (50%) και 25 (50%) γυναίκες. Όσον 

αφορά την ηλικιακή ομάδα των ατόμων προέκυψε ότι το 24% (n=12) ήταν ηλικίας 46 

έως 55 ετών, το 22% (n=11) ήταν ηλικίας 56 έως 65 ετών, το 10% (n=10) ήταν 

ηλικίας 36 έως 45 ετών, το 16% (n=8) ήταν ηλικίας 26 έως 35 ετών, το 14% (n=7) 

ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών ενώ μόλις το 4% (n=2) ήταν ηλικίας 18 έως 25 ετών.  

 Τα αποτελέσματα για την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

έδειξαν ότι το 40% (n=20) ήταν άγαμοι, το 30% (n=15) ήταν έγγαμοι, το 24% (n=12) 

ήταν διαζευγμένοι και το 6% (n=3) ήταν χήροι.  

 Τέλος, όσον αφορά το επίπεδο σπουδών τους παρατηρήθηκε ότι το 34% 

(n=17) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 28% (n=14) ήταν απόφοιτοι Λυκείου, το 22% 

(n=11) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου, το 14% (n=7) ήταν απόφοιτοι Δημοτικού και 1% 

(n=2) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.   
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Πίνακας 1. Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος  

 n  % 

Φύλο Άντρας 25 50.0% 

Γυναίκα 25 50.0% 

Ηλικιακή ομάδα 18-25 2 4.0% 

26-35 8 16.0% 

36-45 10 20.0% 

46-55 12 24.0% 

56-65 11 22.0% 

66 και άνω 7 14.0% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 20 40.0% 

Έγγαμος 15 30.0% 

Διαζευγμένος 12 24.0% 

Χήρος 3 6.0% 

Επίπεδο σπουδών Απόφοιτος Δημοτικού 7 14.0% 

Απόφοιτος Γυμνασίου 11 22.0% 

Απόφοιτος Λυκείου 14 28.0% 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 17 34.0% 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 1 2.0% 

Άλλο 0 0.0% 

 

 Η τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου αφορούσε 

την οπτική οξύτητα των ματιών των 50 συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Γράφημα 1. Από τους 50 συμμετέχοντες το 40% 

(n=20) είχαν ολική τύφλωση ενώ το 22% (n=11) είχαν μέτρια βλάβη, το 14% (n=7) 

είχαν σοβαρή βλάβη, το 14% (n=7) είχαν ήπια βλάβη και το 10% (n=5) είχαν 

ελάχιστη οπτική βλάβη. Συνολικά είχαμε συμμετοχή από 20 άτομα με ολική τύφλωση 

και 30 άτομα με κάποιου βαθμού οπτική βλάβη που από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρονται ως άτομα με μειωμένη όραση.  
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Γράφημα 1. Αποτελέσματα για οπτική οξύτητα ματιών  

 

 

2.5 Αποτελέσματα 

 

 Στην επόμενη ενότητα του ερευνητικού μέρους δίνονται τα αποτελέσματα 

όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των 50 συμμετεχόντων. 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την άποψη των 

συμμετεχόντων για τη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών Screen Reader και 

SuperNova Magnifier καθώς και τα περιγραφικά αποτελέσματα που αφορούν την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με ολική τύφλωση ή με μειωμένη όραση. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και 

τα αποτελέσματα σχετικά με την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ της χρήσης 

υποστηρικτικών τεχνολογιών και της ποιότητας ζωής των ατόμων με ολική τύφλωση 

ή με μειωμένη όραση. 
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2.5.1 Χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την άποψη των 

συμμετεχόντων σχετικά με τις δύο υποστηρικτικές τεχνολογίες (Screen reader και 

SuperNova Magnifier). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή μέσης τιμής και 

τυπικής απόκλισης για τις 15 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καθώς αυτές ήταν 

βαθμονομημένες σε 4βάθμια κλίμακα Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 4=Συμφωνώ 

Απόλυτα). Οι ερωτήσεις ήταν κοινές τόσο για τα άτομα με ολική τύφλωση όσο και 

για τα άτομα με μειωμένη όραση. Η μόνη διαφοροποίηση ήταν στο ότι στα άτομα με 

ολική τύφλωση η διατύπωση αφορούσε το Screen reader ενώ στα τα άτομα με 

μειωμένη όραση η διατύπωση αφορούσε το SuperNova Magnifier. 

 Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν πάρα πολύ με 

το ότι οι περισσότεροι χρήστες θα μάθουν να χρησιμοποιούν το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier πολύ γρήγορα (ΜΤ=3.5, ΤΑ=0.51) και αρκετά με το ότι 

χρησιμοποιούν το Screen Reader/SuperNova Magnifier πολύ συχνά (ΜΤ=3.10, 

ΤΑ=0.81). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με το ότι 

νιώθουν μεγάλη αυτοπεποίθηση χρησιμοποιώντας το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier (ΜΤ=2.88, ΤΑ=0.85), με ότι είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση του για 

σκοπούς εκπαιδευτικούς (ΜΤ=2.96, ΤΑ=0.83) και με το ότι θεωρούν πως είναι πολύ 

εύκολο στη χρήση ακόμη και για τον πιο αρχάριο χρήστη (ΜΤ=3.06, ΤΑ=0.82).   

 Επίσης, από τις υπόλοιπες απαντήσεις προκύπτει ότι συμφωνούν σε κάποιο 

βαθμό με το ότι είναι σχετικά ικανοποιημένοι από τη χρήση του για σκοπούς 

ενημερωτικούς (ΜΤ=2.64, ΤΑ=1.06), με το ότι η χρήση του Screen 
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Reader/SuperNova Magnifier γίνεται για σκοπούς εκπαιδευτικούς (ΜΤ=2.48, 

ΤΑ=1.11).  

 Τέλος, οι συμμετέχοντες φαίνεται να διαφωνούν έντονα με το ότι η χρήση του 

Screen Reader/SuperNova Magnifier γίνεται για την προσωπική τους ψυχαγωγία 

(ΜΤ=1.44, ΤΑ=0.50), με το ότι θεωρούν πως υπάρχει ασυνέπεια με αυτά που 

υπόσχεται πως προσφέρει στο χρήστη με αυτά που προσφέρει στην πραγματικότητα 

(ΜΤ=3.54, ΤΑ=0.50), με το ότι νομίζουν πως θα χρειαζόντουσαν βοήθεια για να 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό (ΜΤ=2.48, ΤΑ=0.54). Ενώ σε 

μικρότερο βαθμό διαφωνούν με το ότι βρίσκουν το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier περίπλοκο στη χρήση του (ΜΤ=2.06, ΤΑ=0.82), με το ότι η χρήση του 

Screen Reader/SuperNova Magnifier γίνεται για σκοπούς επαγγελματικούς 

(ΜΤ=1.98, ΤΑ=0.80) ή για σκοπούς ενημερωτικούς (ΜΤ=2.00, ΤΑ=0.78). 

 

Πίνακας 2. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 4=Συμφωνώ Απόλυτα) 

 Μέση 

Τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(ΤΑ) 

1. Χρησιμοποιώ το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier πολύ συχνά 

3.10 .81 

2. Βρίσκω το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier περίπλοκο στη χρήση του 

2.06 .82 

3. Θεωρώ πως είναι πολύ εύκολο στη χρήση 

ακόμη και για τον πιο αρχάριο χρήστη 

3.06 .82 

4. Νομίζω πως θα χρειαζόμουν βοήθεια για 

να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το λογισμικό 

2.48 .54 

5. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

εκπαιδευτικούς 

2.48 1.11 

6. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς εκπαιδευτικούς 

2.96 .83 

7. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς ενημερωτικούς 

2.00 .78 
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8. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς ενημερωτικούς 

2.64 1.06 

9. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

επαγγελματικούς 

1.98 .80 

10. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς επαγγελματικούς 

2.20 .78 

11. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για την προσωπική μου 

ψυχαγωγία 

1.44 .50 

12. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για την 

προσωπική σας ψυχαγωγία 

2.06 .87 

13. Nιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier 

2.88 .85 

14. Θεωρώ πως υπάρχει ασυνέπεια με αυτά 

που υπόσχεται πως προσφέρει στο χρήστη με 

αυτά που προσφέρει στην πραγματικότητα 

3.54 .50 

15. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι χρήστες θα 

μάθουν να χρησιμοποιούν το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier πολύ γρήγορα 

3.50 .51 

 

2.5.2 Χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών στα άτομα με ολική τύφλωση και στα 

άτομα με μειωμένη όραση. 

  

 Στην συνέχεια με χρήση του ελέγχου t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

ελέγχθηκε κατά πόσο οι απόψεις των ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με 

μειωμένη όραση διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 3 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ν ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με προβλήματα 

όρασης σε καμία από τις 15 ερωτήσεις (p>0.05 σε όλες τις ερωτήσεις).   

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τόσο τα άτομα με ολική τύφλωση 

όσο και τα άτομα με μειωμένη όραση έχουν τις ίδιες απόψεις για τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, screen reader και SuperNova Magnifier αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για την χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών 

ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση και στα άτομα με μειωμένη όραση 

 Ομάδα 

p 
Μειωμένη 

όραση 

Ολική 

τύφλωση 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Χρησιμοποιώ το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier πολύ συχνά 

3.03 .81 3.20 .83 0.484 

2. Βρίσκω το Screen Reader/SuperNova 

Magnifier περίπλοκο στη χρήση του 

1.90 .88 2.00 .73 0.677 

3. Θεωρώ πως είναι πολύ εύκολο στη χρήση 

ακόμη και για τον πιο αρχάριο χρήστη 

3.13 .82 2.95 .83 0.443 

4. Νομίζω πως θα χρειαζόμουν βοήθεια για να 

μπορέσω να χρησιμοποιήσω το λογισμικό 

1.47 .51 1.60 .50 0.365 

5. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς εκπαιδευτικούς 

2.60 1.07 2.30 1.17 0.355 

6. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς εκπαιδευτικούς 

2.97 .81 2.95 .89 0.946 

7. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς ενημερωτικούς 

2.00 .83 2.00 .73 0.989 

8. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς ενημερωτικούς 

2.73 .98 2.50 1.19 0.453 

9. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

επαγγελματικούς 

1.97 .76 2.00 .86 0.886 

10. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

σκοπούς επαγγελματικούς 

2.17 .87 2.25 .64 0.716 

11. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για την προσωπική μου 

ψυχαγωγία 

1.47 .51 1.40 .50 0.650 

12. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για την 

προσωπική σας ψυχαγωγία 

2.17 .91 1.90 .79 0.291 

13. Nιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier 

2.90 .84 2.85 .88 0.841 

14. Θεωρώ πως υπάρχει ασυνέπεια με αυτά 

που υπόσχεται πως προσφέρει στο χρήστη με 

αυτά που προσφέρει στην πραγματικότητα 

1.47 .51 1.45 .51 0.910 

15. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι χρήστες θα 

μάθουν να χρησιμοποιούν το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier πολύ γρήγορα 

3.53 .51 3.45 .51 0.573 

 

2.5.3 Ποιότητα ζωής 
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 Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 6 διαστάσεων 

του εργαλείου SF-20 σχετικά με την ποιότητα ζωής των ατόμων με ολική τύφλωση 

και των ατόμων με μειωμένη όραση.  

 Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης της Σωματικής 

Λειτουργικότητας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της 

Σωματικής Λειτουργικότητας είναι ίση με 65.04 (ΤΑ=15.1). Αυτό το αποτέλεσμα μας 

δείχνει ότι οι συμμετέχοντες είχαν μετρίου προς υψηλού βαθμού σωματική 

λειτουργικότητα. Επιπλέον, από την μορφή του ιστογράμματος μπορούμε να πούμε 

ότι η διάσταση της Σωματικής Λειτουργικότητας κατανέμεται κανονικά. 

 
Γράφημα 2. Κατανομή Σωματικής Λειτουργικότητας  

 

 

 Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης του Σωματικού 

Ρόλου. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του Σωματικού Ρόλου 
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είναι ίση με 44.94 (ΤΑ=13.22). Αυτό το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι οι συμμετέχοντες 

είχαν μετρίου προς χαμηλού βαθμού σωματικό ρόλο. Επιπλέον, από την μορφή του 

ιστογράμματος μπορούμε να πούμε ότι η διάσταση του Σωματικού Ρόλου 

κατανέμεται κανονικά. 

 

 
Γράφημα 3. Κατανομή Σωματικού Ρόλου  

 

 

 Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης του Κοινωνικού 

Ρόλου. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του Κοινωνικού Ρόλου 

είναι ίση με 40.13 (ΤΑ=16.78). Αυτό το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι οι συμμετέχοντες 

είχαν μετρίου προς χαμηλού βαθμού κοινωνικό ρόλο. Επιπλέον, από την μορφή του 
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ιστογράμματος μπορούμε να πούμε ότι η διάσταση του Κοινωνικού Ρόλου 

κατανέμεται κανονικά. 

 

 
Γράφημα 4. Κατανομή Κοινωνικού Ρόλου  

 

 

 Στο Γράφημα 5 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης της Ψυχικής 

Υγείας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της Ψυχικής Υγείας 

είναι ίση με 56.17 (ΤΑ=18.01). Αυτό το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι οι συμμετέχοντες 

είχαν μετρίου βαθμού ψυχική υγεία. Επιπλέον, από την μορφή του ιστογράμματος 

μπορούμε να πούμε ότι η διάσταση της Ψυχικής Υγείας κατανέμεται κανονικά. 
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Γράφημα 5. Κατανομή Ψυχικής Υγείας  

 

 Στο Γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης που αφορά τον 

Πόνο. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της διάστασης που αφορά 

τον Πόνο είναι ίση με 41.96 (ΤΑ=12.69). Αυτό το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν μετρίου προς χαμηλού βαθμού πόνο. Επιπλέον, από την μορφή 

του ιστογράμματος μπορούμε να πούμε ότι η διάσταση που αφορά τον Πόνο 

κατανέμεται κανονικά. 
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Γράφημα 6. Κατανομή Πόνου  

 

 

 Τέλος, στο Γράφημα 7 παρουσιάζεται η κατανομή της διάστασης που αφορά 

την Γενική Υγεία. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της διάστασης 

που αφορά την Γενική Υγείας είναι ίση με 56.36 (ΤΑ=17.91). Αυτό το αποτέλεσμα 

μας δείχνει ότι οι συμμετέχοντες είχαν μετρίου βαθμού γενική υγεία. Επιπλέον, από 

την μορφή του ιστογράμματος μπορούμε να πούμε ότι η διάσταση της Γενικής 

Υγείας κατανέμεται κανονικά. 
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Γράφημα 7. Κατανομή Γενικής Υγείας  

 

 

2.5.3.1 Διαφοροποίηση ποιότητας ζωής ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση και στα άτομα με 

μειωμένη όραση 

 

 Στην συνέχεια με χρήση του ελέγχου t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

ελέγχθηκε κατά η ποιότητα ζωής διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των 

ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με μειωμένη όραση. Από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 4 προκύπτει ότι υπάρχουν δύο στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, η πρώτη στην διάσταση του Κοινωνικού Ρόλου (p=0.001<0.05) και η 

δεύτερη στην διάσταση της Ψυχικής Υγείας (p=0.020<0.05). Αναλυτικότερα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα με ολική τύφλωση (ΜΤ=29, ΤΑ=19.09) έχουν χειρότερη 

ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με τον Κοινωνικό Ρόλο σε σύγκριση με τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν μειωμένη όραση (ΜΤ=50.89, ΤΑ=15.35). Επιπλέον, τα άτομα με 
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ολική τύφλωση (ΜΤ=36.41, ΤΑ=16.98) έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη 

με την Ψυχικής Υγείας σε σύγκριση με τα άτομα που αντιμετωπίζουν μειωμένη 

όραση (ΜΤ=76.01, ΤΑ=19.02). 

 Στις υπόλοιπες διαστάσεις της ποιότητας ζωής δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα άτομα με ολική τύφλωση και στα άτομα με μειωμένη όραση 

(p>0.05). 

 
Πίνακας 4. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για την ποιότητα ζωής ανάμεσα στα άτομα με 

ολική τύφλωση και στα άτομα με μειωμένη όραση 

 Ομάδα p 

Μειωμένη όραση Ολική 

τύφλωση 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Σωματική λειτουργικότητα 64.44 15.35 65.94 15.02 0.734 

Σωματικός ρόλος 45.3 14.5 44.3 11.3 0.797 

Κοινωνικός ρόλος 50.89 15.35 29.00 19.09 0.001* 

Ψυχική υγεία 76.01 19.02 36.41 16.98 0.020* 

Πόνος 41.75 12.91 42.28 12.67 0.888 

Γενική υγεία 59.75 16.57 51.27 19.06 0.101 

 

2.5.4 Συσχέτιση ποιότητας ζωής και χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 

 Αρχικά, με χρήση του συντελεστή συσχέτισης του Pearson εξετάσθηκε κατά 

πόσο οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (screen reader και SuperNova Magnifier 

αντίστοιχα) σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ποιότητα ζωής των ατόμων και τα 

αποτελέσματα δίνονται στους Πίνακες 5, 6 και 7. 

 Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5 προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική θετική 

συσχέτιση μετρίου βαθμού μεταξύ της συχνότητας χρήσης Screen Reader ή 

SuperNova Magnifier με την διάσταση του Κοινωνικού Ρόλου (r=0.451, 

p=0.013<0.05) και της Ψυχικής Υγείας (p=0.303, p=0.036<0.05). Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι μια ένδειξη ότι η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών μπορούν 
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να επιφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με τον Κοινωνικό Ρόλο και την 

Ψυχική υγεία των ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με μειωμένη όραση.  

 
Πίνακας 5. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης Pearson για την σχέση μεταξύ της 

ποιότητα ζωής και των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 

Χρησιμοποιώ 

το Screen 

Reader/SuperN

ova Magnifier 

πολύ συχνά 

Βρίσκω 

το 

Screen 

Reader 

περίπλο

κο στη 

χρήση 

του 

Θεωρ

ώ πως 

είναι 

πολύ 

εύκολ

ο στη 

χρήση 

ακόμη 

και για 

τον 

πιο 

αρχάρι

ο 

χρήστ

η 

Νομίζω πως 

θα 

χρειαζόμουν 

βοήθεια για 

να μπορέσω 

να 

χρησιμοποιή

σω το 

λογισμικό 

Ικανοποιούμ

αι από τη 

χρήση του 

για σκοπούς 

εκπαιδευτικο

ύς 

Ικανοποιούμ

αι από τη 

χρήση του 

για σκοπούς 

ενημερωτικο

ύς 

Σωματική 

λειτουργικότη

τα 

r .028 .011 .009 .021 .012 .016 

p .845 .908 .912 .813 .991 .891 

Σωματικός 

ρόλος 

r .156 .152 .151 .159 .101 .157 

p .279 .311 .202 .271 .731 .708 

Κοινωνικός 

ρόλος 

r .451 .051 .121 .158 .091 .088 

p .013* .813 .712 .713 .812 .810 

Ψυχική υγεία 

r .303 .026 .131 .033 .136 .129 

p .036* .879 .467 .943 .701 .774 

Πόνος 

r .102 .192 .012 .134 .112 .129 

p .481 .612 .901 .513 .501 .512 

Γενική υγεία 

r .192 .124 .133 .101 .091 .081 

p .182 .742 .813 .718 .818 .719 

 

 

 Στην συνέχεια, με χρήση του συντελεστή συσχέτισης του Pearson εξετάσθηκε 

κατά πόσο οι λόγοι χρήσης των υποστηρικτικών τεχνολογιών (screen reader και 

SuperNova Magnifier αντίστοιχα) σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με την ποιότητα 

ζωής των ατόμων. 
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 Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική θετική 

συσχέτιση μετρίου βαθμού μεταξύ της χρήσης Screen Reader ή SuperNova Magnifier 

για λόγους εκπαιδευτικούς με την διάστασης της Ψυχικής Υγείας (p=0.413, 

p=0.001<0.05).  

 Επιπλέον, παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μετρίου 

βαθμού μεταξύ της χρήσης Screen Reader ή SuperNova Magnifier για λόγους 

ενημερωτικούς με την διάσταση  του Κοινωνικού Ρόλου (p=0.314, p=0.016<0.05). 

Παρόμοια, υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μετρίου βαθμού μεταξύ της χρήσης 

Screen Reader ή SuperNova Magnifier για λόγους επαγγελματικούς με την διάσταση 

του Κοινωνικού Ρόλου (p=0.394, p=0.007<0.05).  

 Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μετρίου 

βαθμού μεταξύ της χρήσης Screen Reader ή SuperNova Magnifier για λόγους 

ψυχαγωγίας με την διάστασης του Κοινωνικού Ρόλου (p=0.397, p=0.004<0.05) και 

με την διάστασης της Ψυχικής Υγείας (p=0.287, p=0.043<0.05) 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης Pearson για την σχέση μεταξύ της 

ποιότητα ζωής και των λόγων χρήσης των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 Η χρήση του Screen Reader/SuperNova Magnifier γίνεται για: 

 σκοπούς 

εκπαιδευτικούς 

σκοπούς 

ενημερωτικούς 

σκοπούς 

επαγγελματικούς 

για την 

προσωπική 

μου 

ψυχαγωγία 

Σωματική 

λειτουργικότητα 

r .092 .113 -.214 .018 

p .523 .427 .135 .903 

Σωματικός ρόλος r -.127 -.110 .036 -.070 

p .379 .445 .805 .631 

Κοινωνικός 

ρόλος 

r .037 .314 .394 .397 

p .797 .016* .007* .004* 

Ψυχική υγεία r .413 -.017 .029 .287 

p .001* .906 .841 .043* 

Πόνος r .012 -.089 -.200 .177 
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p .932 .537 .163 .219 

Γενική υγεία r .189 -.044 -.275 .030 

p .189 .761 .053 .838 

 

 

 Τέλος, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7 προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των υπόλοιπων ερωτήσεων που αφορούν τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες και της ποιότητας ζωής. 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης Pearson για την σχέση μεταξύ της 

ποιότητα ζωής και των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 

Ικανοποιούμαι  

από τη χρήση 

του για 

σκοπούς 

επαγγελματικο

ύς 

Ικανοποιούμ

αι από τη 

χρήση του 

για την 

προσωπική 

σας 

ψυχαγωγία 

Nιώθω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντ

ας το Screen 

Reader 

Θεωρώ πως 

υπάρχει 

ασυνέπεια με 

αυτά που 

υπόσχεται πως 

προσφέρει στο 

χρήστη με 

αυτά που 

προσφέρει 

στην 

πραγματικότητ

α 

Πιστεύω ότι 

οι 

περισσότεροι 

χρήστες θα 

μάθουν να 

χρησιμοποιού

ν το Screen 

Reader πολύ 

γρήγορα 

Σωματική 

λειτουργικότητ

α 

r .021 .010 .001 .104 .063 

p .801 .909 .935 .846 .817 

Σωματικός 

ρόλος 

r .153 .109 .099 .118 .105 

p .278 .809 .901 .738 .576 

Κοινωνικός 

ρόλος 

r .091 .058 .106 .095 .033 

p .819 .811 .903 .810 .933 

Ψυχική υγεία 

r .019 .029 .107 .133 .131 

p .812 .899 .819 .733 .966 

Πόνος 

r .113 .197 .038 .133 .066 

p .485 .624 .899 .530 .555 

Γενική υγεία 

r .191 .129 .139 .183 .090 

p .179 .709 .768 .833 .871 
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2.5.5 Ποιότητας ζωής και χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών ως προς το φύλο 

και την ηλικία  

 

 Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή 

διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ως προς το φύλο και την ηλικία των ατόμων με 

ολική τύφλωση ή με μειωμένη όραση. 

 Από τον Πίνακα 8 και από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και 

γυναικών ως προς τις 6 διαστάσεις της ποιότητας ζωής (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 

 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για την ποιότητα ζωής ως προς το φύλο 

 Φύλο p 

Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Σωματική λειτουργικότητα 64.80 15.82 65.27 14.63 0.914 

Σωματικός ρόλος 44.8 13.3 45.1 13.4 0.955 

Κοινωνικός ρόλος 43.91 13.57 36.36 19.01 0.113 

Ψυχική υγεία 52.78 18.91 59.56 16.86 0.187 

Πόνος 40.20 12.43 43.73 12.95 0.330 

Γενική υγεία 54.59 17.19 58.14 18.79 0.489 

 

 Στον Πίνακα 9 και από τον έλεγχο ANOVA για 3 ή περισσότερα ανεξάρτητα 

δείγματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς τις 4 από 6 διαστάσεις της ποιότητας ζωής 

(p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις). Αντίθετα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς την σωματική 

λειτουργικότητα (p=0.029<0.05) και ως προς τον κοινωνικό ρόλο (p=0.007<0.05). 

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων (post-hoc) με 

χρήση του ελέγχου Bonferroni. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα άτομα ηλικίας άνω 
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των 56 ετών είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την Σωματική 

Λειτουργικότητα σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών (p=0.021<0.05) και 

σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 36 έως 55 ετών (p=0.038<0.05). Επιπλέον, τα άτομα 

ηλικίας κάτω των 35 ετών είχαν χειρότερο Κοινωνικό Ρόλο σε σχέση με τα άτομα 

ηλικίας 36 έως 55 ετών (p=0.019<0.05) και σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 36 έως 55 

ετών (p=0.028<0.05). 

 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για την ποιότητα ζωής ως προς την ηλικία 

 Ηλικία p 

18-35 36-55 56 και άνω 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Σωματική 

λειτουργικότητα 

69.33 19.41 61.67 14.45 45.78 13.04 0.029* 

Σωματικός ρόλος 43.4 12.6 46.8 14.4 43.5 12.5 0.680 

Κοινωνικός ρόλος 22.77 7.03 41.01 18.76 37.60 19.42 0.007* 

Ψυχική υγεία 54.96 21.65 58.22 19.19 54.33 15.06 0.780 

Πόνος 48.54 8.85 38.78 13.33 42.20 12.82 0.130 

Γενική υγεία 58.39 16.97 55.46 19.12 56.34 17.82 0.916 

 

Από τον Πίνακα 10 και από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς 

την χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις). 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για την χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών ως προς το φύλο 

 Φύλο p 

Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Χρησιμοποιώ το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier πολύ συχνά 

2.88 .83 3.32 .75 0.055 

 5. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

εκπαιδευτικούς 

2.24 1.05 2.72 1.14 0.128 

 7. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

ενημερωτικούς 

2.04 .73 1.96 .84 0.722 
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 9. Η χρήση του Screen Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για σκοπούς 

επαγγελματικούς 

2.00 .76 1.96 .84 0.861 

11. Η χρήση του Screen 

Reader/SuperNova Magnifier γίνεται για 

την προσωπική μου ψυχαγωγία 

1.44 .51 1.44 .51 0.999 

12. Ικανοποιούμαι από τη χρήση του για 

την προσωπική σας ψυχαγωγία 

1.92 .81 2.20 .91 0.258 

 13. Nιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το Screen 

Reader/SuperNova Magnifier 

2.92 .86 2.84 .85 0.743 

 

 Στον Πίνακα 11 και από τον έλεγχο ANOVA για 3 ή περισσότερα ανεξάρτητα 

δείγματα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων ως προς την χρήση των υποστηρικτικών. Αναλυτικότερα 

προέκυψε ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 56 χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά το Screen 

Reader ή το SuperNova Magnifier (p=0.028<0.05), χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά το 

Screen Reader ή το SuperNova Magnifier για εκπαιδευτικούς (p=0.011<0.05) και 

επαγγελματικούς σκοπούς (p=0.020<0.05). 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για την χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών ως προς την ηλικία 

 Ηλικία p 

18-35 36-55 56 και άνω 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Χρησιμοποιώ το Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier πολύ συχνά 

3.00 .82 3.23 .75 2.00 .91 0.028* 

 5. Η χρήση του Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για 

σκοπούς εκπαιδευτικούς 

3.10 1.07 3.05 1.14 2.44 1.15 0.011* 

 7. Η χρήση του Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για 

σκοπούς ενημερωτικούς 

2.10 .88 1.86 .71 2.11 .83 0.560 

 9. Η χρήση του Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για 

σκοπούς επαγγελματικούς 

2.41 .92 2.23 .75 1.78 .73 0.020* 

11. Η χρήση του Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier γίνεται για την 

προσωπική μου ψυχαγωγία 

1.40 .52 1.50 .51 1.39 .50 0.589 
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12. Ικανοποιούμαι από τη 

χρήση του για την 

προσωπική σας ψυχαγωγία 

2.30 .82 1.95 .95 2.06 .80 0.167 

13. Nιώθω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το Screen 

Reader/SuperNova 

Magnifier 

2.70 .82 3.14 .77 2.67 .91 0.167 

 

 

 

 

2.6 Συζήτηση/ Συμπεράσματα 

 

 Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (assistive technologies) με την ευρύτερη 

έννοια της έννοιας είναι ευρέως διαδεδομένες και τα οφέλη τους είναι καλά 

τεκμηριωμένα (Hersch, 2010∙ Philips  & Zhao, 1993∙ Scherer & Lane, 1997). Ο 

χώρος της τεχνολογίας η της άσκησης υποστήριξης για άτομα που είναι τυφλά ή με 

χαμηλή όραση παραμένει ένας νέος τομέας και μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί ως επί 

το πλείστων στις ασκήσεις στο σπίτι. 

 Ο τομέας της αλληλεπίδρασης υπολογιστή-ανθρώπου (Human-Computer 

Interaction) και της προσβασιμότητας έχουν επιδιώξει έρευνα για τη βελτίωση της 

ποιότητας  ζωής των ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα όρασης στον χώρο 

εργασίας τους (Branham  & Kane, 2015∙ Feng et  al., 2008∙ Maciuszek et  al., 2005), 

στην αυτόνομη πλοήγηση τους (Azenkot et  al.,· 2011 Meurer et  al., 2014∙ Sánchez 

& Torre, 2010∙ Suku & Folmer, 2014) ή την αυξημένη κοινωνική ευαισθητοποίηση 

(Shinohara & Wobbrock, 2011). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την χρήση 

υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως το screen reader και το Super Magnifier Nova από 
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άτομα με μειωμένη όραση καθώς και να καταγραφεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής 

τους καθώς και της πιθανής συσχέτισης τους.  

Τα προβλήματα όρασης μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αυτονομίας στην 

καθημερινή ζωή. Πολύ συχνά οι πληροφορίες παρουσιάζονται μόνο σε οπτική μορφή 

και έτσι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης αποκλείονται από την πρόσβαση σε 

αυτές τις πληροφορίες. Αυτό αφορά σημαντικούς τομείς, όπως τα διοικητικά 

καθήκοντα και την εκπαίδευση. Οι προκλήσεις σχετίζονται επίσης με την 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν 

ότι τα άτομα με ολική τύφλωση ή με μειωμένη όραση χρησιμοποιούν σχετικά συχνά 

Screen Reader ή SuperNova Magnifier αντίστοιχα ενώ δήλωσαν ότι νιώθουν μεγάλη 

αυτοπεποίθηση χρησιμοποιώντας το Screen Reader/SuperNova Magnifier και με  ότι 

είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση του για σκοπούς εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα άτομα με ολική τύφλωση ή με μειωμένη όραση 

εξέφρασαν μετρίου προς υψηλού βαθμού Σωματική Λειτουργικότητα, μετρίου προς 

χαμηλού βαθμού Σωματικό Ρόλο και Κοινωνικό Ρόλο, μετρίου βαθμού Ψυχική 

Υγεία, μετρίου προς χαμηλού βαθμού Πόνο και μετρίου βαθμού γενική υγεία. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό ως προς το 

φύλο των ατόμων.  

Επιπλέον, ως προς την ηλικία τους παρατηρήθηκαν κάποιες σημαντικές 

διάφορές. Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 56 

ετών) είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την Σωματική Λειτουργικότητα  

επιβεβαιώνοντας παρόμοια αποτελέσματα ερευνών που έδειξαν ότι η όραση έχει έναν 

από τους κύριους παράγοντες κινδύνου στους ηλικιωμένους για πτώσεις που οδηγούν 

σε κάταγμα ισχίου (Dargent-Molina et al., 1996) που μπορεί να συνδεθεί με την 

διάσταση της  Σωματικής Λειτουργικότητας. 



66 

 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι άτομα νεαρότερης ηλικίας (κάτω των 35 ετών) 

είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με τον Κοινωνικό Ρόλο επιβεβαιώνοντας 

παρόμοια αποτελέσματα ερευνών που έδειξαν ότι (1) οι νέοι ενήλικες με χαμηλή 

όραση αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

την έναρξη και τη διατήρηση σχέσεων (Kef, 2002∙ Kef & Bos, 2006∙ Pfeiffer & 

Pinquart, 2011) και (2) οι νεαροί ενήλικες με μειωμένη όραση έχουν λιγότερους 

φίλους και είναι πιο πιθανό να αισθάνονται απομόνωση (Huurre & Aro, 2015∙ Koster 

et al., 2010∙ Pijl et al., 2008) έννοιες που είναι συνδεδεμένες με την διάσταση του 

Κοινωνικού Ρόλου.  

 Όσον αφορά την χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών παρατηρήθηκε ότι τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 56 ετών) χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά το 

Screen Reader ή το SuperNova Magnifier, για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 

σκοπούς. 

 Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών μπορούν 

να επιφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με τον Κοινωνικό Ρόλο και την 

Ψυχική υγεία των ατόμων με ολική τύφλωση και των ατόμων με προβλήματα 

όρασης.  

 Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τους βασικούς περιορισμούς της παρούσας 

έρευνας. Ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας είναι ότι το επιλεχθέν δείγμα 

είναι δεσμευτικό (από μια συγκεκριμένη περιοχή- βολικό δείγμα). Βέβαια αυτό δεν 

είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα με την έννοια ότι ο σκοπός της έρευνας δεν είναι η 

γενίκευση των συμπερασμάτων σε όλο τον πληθυσμό αλλά η καταγραφή των 

απόψεων μιας μερίδας ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο, είναι εφικτή η εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων στους 

πληθυσμούς οι οποίοι είναι όμοιοι με το δείγμα που μελετάμε. Επίσης, ο Singh 
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(2007) αναφέρει ότι αυτός ο περιορισμός παρότι είναι σημαντικός, μπορεί να 

παρακαμφθεί καθώς τέτοιοί είδους έρευνες  μπορούν να έχουν κάποια χρησιμότητα 

σε έρευνες που θα γίνουν μελλοντικά με παρόμοιο θεματολογία.  Επιπλέον, ο 

δεύτερος σημαντικός περιορισμός της μελέτης αφορά το μέγεθος του δείγματος που                                                           

κρίνεται σχετικά μικρό (50 άτομα).                       .                                                                                                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Φύλο 

□ Γυναίκα 

□ Άνδρας  

 Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε ; 

□ 18-25 

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-55 

□ 56-65 

□ 66 και ανω 

Οπτική οξύτητα ματιών 

□ ελάχιστη βλάβη 

□ ήπια βλάβη 

□ μέτρια βλάβη 

□ σοβαρή βλάβη 

□ τύφλωση 

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

□ Ανύπαντρος –η 

□ Διαζευγμένος 

□ Παντρεμένος-η 

□ Χήρος-α 

Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε συμπληρώσει ; 
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□ Απόφοιτος Δημοτικού 

□ Απόφοιτος Γυμνασίου 

□ Απόφοιτος Λυκείου 

□ Απόφοιτος ΑΕΙ /ΤΕΙ 

□  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

□ άλλο  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 

 

Διάλεξε μία επιλογή για κάθε ερώτηση. 

Αρχή φόρμας 

1. Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτήριζες την κατάσταση της υγείας σου ;: 

 1 - Άριστη 

 2 – Πολύ καλή 

 3 - Καλή 

 4 - Ικανοποιητική 

 5 - Ανεπαρκής 

2. Για πόσο χρονικό διάστημα (εάν υπήρξε) σε περιόρισε η κατάσταση της υγείας σου 

σε καθεμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες; 

  Περιορισμένος 

για πάνω από 3 

μήνες 

Περιορισμένος 

για 3 μήνες ή 

λιγότερο 

Δεν υπήρξε 

περιορισμός 

α. Τα είδη ή η 

ποσότητα έντονων δραστηριοτήτων που 

μπορείς να κάνεις , όπως το σήκωμα 

βαρέων αντικειμένων, τρέξιμο ή  

συμμετοχή  σε απαιτητικά αθλήματα 

 1  2  3 

β. Τα είδη ή η ποσότητα μέτριων  1  2  3 
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δραστηριοτήτων που μπορείς να κάνεις, 

όπως η μετακίνηση ενός τραπεζιού, 

κουβάλημα (ψώνια), ή  bowling 

γ. Περπάτημα στην ανηφόρα ή ανέβασμα 

σε αρκετά σκαλιά 
 1  2  3 

δ. Χαμήλωμα, σήκωμα, ή στροφή   1  2  3 

ε. Περπάτημα έως ένα τετράγωνο  1  2  3 

στ. Λήψη φαγητού, ντύσιμο, μπανιάρισμα, 

ή χρησιμοποίηση της τουαλέτας 
 1  2  3 

3. Πόσο σωματικό πόνο αντιμετώπισες τις τελευταίες 4 εβδομάδες;: 

 1 - Καθόλου 

 2 – Πολύ ήπιο 

 3 - Ήπιο 

 4 - Mέτριο 

 5 - Έντονο 

 6 – Πολύ έντονο 

4. Σε κρατά η υγεία σου μακρυά από το να εργάζεσαι, να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, ή 

να πηγαίνεις στο σχολείο; 

 1 - ΝΑΙ, για πάνω από τρεις μήνες 

 2 - ΝΑΙ για 3 μήνες ή λιγότερο 

 3 - ΟΧΙ 

5. θεωρείς τον εαυτό σου μη ικανό να κάνει συγκεκριμένα είδη εργασίας ή να προσφέρει 

ποσότητα  εργασίας , να κάνει δουλειές του σπιτιού, ή σχολικές εργασίες εξαιτίας της υγείας 

σου; 

 1 - ΝΑΙ, για πάνω από τρεις μήνες 

 2 - ΝΑΙ, για 3 μήνες ή λιγότερο 

 3 - ΟΧΙ 

Για καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις, παρακαλώ σημείωσε μέσα στον κύκλο μία 

απάντηση που πλησιάζει πιο κοντά στο πως νιώθεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

μήνα. 

  Πάντα Τις 

περισσότερες 

φορές 

Aρκετές 

φορές 

Μερικές 

φορές 

Λίγες 

φορές 

Ποτέ 

6. Πόσες φορές, κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου 
 1  2  3  4  5  6 
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μήνα, η υγεία σου περιόρισε 

τις κοινωνικές σου 

δραστηριότητες (όπως π.χ 

επίσκεψη σε φίλους η 

συγγενείς); 

7. Πόσες φορές, κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου 

μήνα, ήσουν ένα πολύ 

νευρικό άτομο; 

 1  2  3  4  5  6 

8 Κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα, πόσες 

φορές  ένιωσες ήρεμος και 

γαλήνιος; 

 1  2  3  4  5  6 

9. Πόσες φορές, κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου 

μήνα, ένιωσες κακόκεφος 

και μελαγχολικός; 

 1  2  3  4  5  6 

10. Κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα, πόσες 

φορές  ένιωσες  

ένας χαρούμενος άνθρωπος;  

 1  2  3  4  5  6 

11. Πόσο συχνά, κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου 

μήνα, ένιωσες τόσο 

δυστυχισμένος που τίποτα 

δεν μπορούσε να σου φτιάξει 

τη διάθεση; 

 1  2  3  4  5  

 

12. Παρακαλώ σημείωσε στον κύκλο αυτό που περιγράφει καλύτερα  ποια από τις 

ακόλουθες δηλώσεις  είναι σωστή ή λάθος για ‘σένα. 

  Σίγουρα 

αλήθεια 

Κυρίως 

αλήθεια 

Δεν είμαι 

σίγουρος-η 

Κυρίως 

λάθος 

Σίγουρα 

λάθος 

α. Είμαι κάπως 

άρρωστος 
 1  2  3  4  5 

β. Είμαι τόσο υγιής όσο 

ο καθένας που γνωρίζω 
 1  2  3  4  5 

γ. Η υγεία μου είναι 

εξαιρετική 
 1  2  3  4  5 

δ. Νιώθω χάλια 

τελευταία. 
 1  2  3  4  5 

Τέλος φόρμας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

1. Χρησιμοποιώ το 

Screen Reader πολύ 

συχνά  
 

 

 
 

2. Βρίσκω το Screen 

Reader περίπλοκο στη 

χρήση του 

 

 
 

3. Θεωρώ πως είναι 

πολύ εύκολο στη 

χρήση ακόμη και για 

τον πιο αρχάριο 

χρήστη 
 

 

 
4. Νομίζω πως θα 

χρειαζόμουν βοήθεια 

για να μπορέσω να 

χρησιμοποιήσω το 

λογισμικό 
  

 

 

5. Η χρήση του Screen 

Reader γίνεται για 

σκοπούς 

εκπαιδευτικούς 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

6. Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για 

σκοπούς 
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εκπαιδευτικούς  
 

 
 

7. Η χρήση του 

Screen Reader 

γίνεται για σκοπούς 

ενημερωτικούς 
 

 

 
8. Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για 

σκοπούς 

ενημερωτικούς 
 

 

 
 

9. Η χρήση του 

Screen Reader 

γίνεται για σκοπούς 

επαγγελματικούς  
 

 
 

 

10. Ικανοποιούμαι  

από τη χρήση του για 

σκοπούς 

επαγγελματικούς 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

11. Η χρήση του Screen 

Reader γίνεται για την 

προσωπική μου 

ψυχαγωγία 
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12. Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για την 

προσωπική σας 

ψυχαγωγία 

 

 
 

13. Nιώθω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το 

Screen Reader 
 

 

 
14. Θεωρώ πως 

υπάρχει ασυνέπεια με 

αυτά που υπόσχεται 

πως προσφέρει στο 

χρήστη με αυτά που 

προσφέρει στην 

πραγματικότητα 

 

 

15. Πιστεύω ότι οι 

περισσότεροι χρήστες 

θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν το 

Screen Reader πολύ 

γρήγορα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

1.Χρησιμοποιώ το 1, 

πολύ συχνά  
 

 
 

 

 

2.Βρίσκω το 

SuperNova Magnifier 

περίπλοκο στη χρήση 

του 
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3.Θεωρώ πως είναι 

πολύ εύκολο στη χρήση 

ακόμη και για τον πιο 

αρχάριο χρήστη 
  

 

 

4.Νομίζω πως θα 

χρειαζόμουν βοήθεια 

για να μπορέσω να 

χρησιμοποιήσω το 

λογισμικό 
 

 

 
5.Η χρήση του 

SuperNova Magnifier 

γίνεται για σκοπούς 

εκπαιδευτικούς 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

6.Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για 

σκοπούς 

εκπαιδευτικούς  
 

 

 
 

7.Η χρήση του 

SuperNova Magnifier 

γίνεται για σκοπούς 

ενημερωτικούς 

 

 
 

8.Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για 

σκοπούς 
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ενημερωτικούς 

 
 

9.Η χρήση του 

SuperNova Magnifier 

γίνεται για σκοπούς 

επαγγελματικούς  
 

 

 
 

10.Ικανοποιούμαι  από 

τη χρήση του για 

σκοπούς 

επαγγελματικούς 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

11. Η χρήση του 

SuperNova Magnifier 

γίνεται για την 

προσωπική μου 

ψυχαγωγία 
 

 

 

12.Ικανοποιούμαι από 

τη χρήση του για την 

προσωπική μου 

ψυχαγωγία 

 

 
 

13. Nιώθω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση 

χρησιμοποιώντας το 

SuperNova Magnifier 
 

 

 
14. Θεωρώ πως υπάρχει 

ασυνέπεια με αυτά που 
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υπόσχεται πως 

προσφέρει στο χρήστη 

με αυτά που προσφέρει 

στην πραγματικότητα 
  
15. Πιστεύω ότι οι 

περισσότεροι χρήστες 

θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν το 

SuperNova Magnifier 

πολύ γρήγορα 
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