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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του 

τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. Οφείλω να ευχαριστήσω θερµά τους ανθρώπους που συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην εκπόνηση και στην ολοκλήρωσή της.  

 Ξεχωριστά και ιδιαίτερα, θα ήθελα να απευθύνω θερµές ευχαριστίες στον 

επιβλέποντα Καθηγητή µου κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ο οποίος µου έδωσε τη 

δυνατότητα υλοποίησης µιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας µελέτης και µου παρείχε 

πολύτιµη βοήθεια και εξαιρετική καθοδήγηση για την επιτυχή διεκπεραίωσή της.  

 Επιπλέον, θα ήθελα να απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους 

ανθρώπους που µε τίµησαν µε τη συµµετοχή τους στην έρευνα, συνεργάστηκαν µαζί 

µου και διέθεσαν τον προσωπικό τους χρόνο για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης 

µελέτης.  

 Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω θερµές ευχαριστίες στην οικογένειά µου και στα 

άτοµα που υπήρξαν δίπλα µου για την αµέριστη συµπαράσταση και την καταλυτική 

τους υποστήριξη σε αυτήν την ερευνητική µου προσπάθεια. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την σύγκριση των απεικονίσεων 

λεκτικών περιγραφών εικόνων ανάµεσα σε βλέποντα άτοµα και σε άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης, προκειµένου να διαπιστωθούν οι διαφορές και οι οµοιότητες, 

που µπορεί να εµφανιστούν. Συγκεκριµένα βαθµολογήθηκαν και συγκρίθηκαν ο 

τρόπος απεικόνισης τεσσάρων κατηγοριών εικόνων, από µια οµάδα βλεπόντων και 

µια οµάδα ατόµων µε προβλήµατα όρασης, µε βάση πέντε κριτήρια 

“Σχεδιαγράµµατα”, “Γενικό Σχέδιο”, “Μέγεθος”, “Λεπτοµέρειες” και “Μεταφορά”. 

Η έρευνα ξεκινά µε εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στα θέµατα της 

αντίληψης και των εννοιών. Στη συνέχεια έγινε πιλοτική έρευνα για να καθοριστεί  

το κατά πόσο οι λεκτικές περιγραφές των εικόνων ήταν ακριβείς και λεπτοµερείς. 

Στην κυρίως έρευνα συµµετείχαν 12 βλέποντα άτοµα και 12 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι απεικονίσεις τόσο της οµάδας των 

βλεπόντων όσο και της οµάδας των ατόµων µε προβλήµατα όρασης συγκέντρωσαν 

πολύ καλές έως και άριστες βαθµολογιές. Η µόνη διαφορά υπήρξε στο κριτήριο της 

λεπτοµέρειας, στο οποίο η οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης συγκέντρωσε 

χαµηλότερες βαθµολογίες. Διαπιστώθηκε εποµένως, πως τα άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο, µπορούν να απεικονίσουν 

λεκτικές περιγραφές εξίσου καλά µε τους βλέποντες, γεγονός που ανοίγει νέους 

ορίζοντες στην εκπαίδευση και την συµπερίληψή τους. 
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ABSTRACT 

 The present research aims to compare drawings of images, which have been 

verbally described, among sighted individuals and visually impaired people, in order 

to identify the differences and the similarities that may occur. In particular, the way in 

which a group of visually impaired and sighted people drew four different images, 

was graded and compared, based on five criteria: “Outlines”, “General Plan”, “Size”, 

“Details” and “Metaphors”. The research begins with an extensive bibliographic 

review on issues of perception and concepts. Then a pilot survey was conducted to 

determine whether the verbal descriptions of the images were accurate and detailed. 

The main survey involved 12 sighted individuals and 12 visually impaired people. 

The results showed that the drawings of both the two groups gained from very well to 

excellent scores. The only difference was spotted in the criterion of “Details”, in 

which the group of the visually impaired scored lower. It was therefore found that 

people with any kind of visual disability, using the appropriate tool can visualise  

verbal descriptions as well as the sighted, which opens up new horizons in their 

education and inclusion. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η διαφορετικότητα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του κόσµου. Όλοι οι 

άνθρωποι είµαστε ίσοι, όµως ταυτόχρονα είµαστε και διαφορετικοί. Η µοναδικότητα 

του καθενός στηρίζεται και στα διαφορετικά ατοµικά γνωρίσµατά του. Ωστόσο, µέσα 

σε αυτή την τόσο ποικιλόµορφη κοινωνία, έχουν δηµιουργηθεί κάποιες οµάδες, που 

µοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μία από αυτές τις οµάδες είναι και η 

οµάδα των ατόµων µε αναπηρίες. 

 Ο ορισµός της αναπηρίας µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, καθώς όπως 

συµβαίνει και µε πολλές έννοιες, έτσι και µε την συγκεκριµένη, ο καθένας µπορεί να 

την εκλάβει µε διαφορετικό τρόπο. Διαφορές σε πολιτικές και πολιτισµικές 

αντιλήψεις, σε προσωπικές εµπειρίες και κοινωνικα ζητήµατα, µπορούν να 

µεταβάλλουν σε µεγάλο βαθµό την έννοια της αναπηρίας. 

 Σύµφωνα ωστόσο µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (W.H.O., 2011), στην 

οµάδα των ατόµων µε αναπηρίες ανήκουν όλα εκέινα τα άτοµα που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες και σοβαρή µειονεξία, λόγω διανοητικών ή φυσικών βλαβών. Ακόµη 

αναφέρεται πως 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσµίως εµφανίζουν κάποιας µορφής 

αναπηρία. 

 Σε σχέση  µε αυτή τη θεώρηση, υιοθετήθηκε η παρακάτω ταξινόµηση : 

•  Το  µειονέκτηµα (déficience), το οποίο o Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει ως 

«κάθε απώλεια ουσίας ή αλλοίωση  µιας δοµής ή  µιας ψυχολογικής, φυσιολογικής 

ή ανατοµικής λειτουργίας». 
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• Η ανικανότητα (incapacité) που αντιστοιχεί σε «κάθε µερική ή ολική ελάττωση 

(αποτέλεσµα του µειονεκτήµατος της ανικανότητας) να επιτελούµε µια 

δραστηριότητα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο ή µέσα στα όρια που θεωρούνται ως 

φυσιολογικά για ένα ανθρώπινο ον». 

• «Το ελάττωµα (desavantage) που έρχεται σε ένα δεδοµένο άτοµο, ως αποτέλεσµα  

µιας ανεπάρκειας ή µιας ανικανότητας, που περιορίζει ή απαγορεύει την 

εκπλήρωση ενός φυσιολογικού ρόλου, που είναι οµαλός (ανάλογα µε την ηλικία, το 

φύλο, τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες) για το άτοµο αυτό». 

 Περνώντας στην ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.

1566/30.9.85, ΦΕΚ 167/30.9.85, τ.Α (1985), «άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρούνται 

τα πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωµατική κατάσταση ή 

στις επιµέρους λειτουργίες τους και σε βαθµό που δυσκολεύεται ή παρεµποδίζεται 

σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η 

δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους µε 

το κοινωνικό σύνολο». 

Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως: 

I.  οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση, 

II. οι κωφοί και βαρήκοοι, 

III.όσοι έχουν κινητικές διαταραχές, 

IV. όσοι έχουν διανοητική καθυστέρηση, 
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V. όσοι εµφανίζουν επιµέρους δυσκολίες στη µάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου 

και άλλα) ή είναι γενικότερα δυσπροσάρµοστοι, 

VI.όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηµατικές αναστολές, 

VII.οι επιληπτικοί, 

VIII.οι χανσενικοί 

IX. όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν µακρόχρονη θεραπεία και παραµονή 

σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές ή πρεβαντόρια και 

X.  κάθε άτοµο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε µία από 

τις προηγούµενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της 

προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία. 

 Μία από τις κατηγορίες αναπηριών λοιπόν είναι και η οπτική αναπηρία. 

Σήµερα υπάρχουν παγκοσµίως 285 εκατοµµύρια άνθρωποι µε οπτική αναπηρία, εκ 

των οποίων τα 39 εκατοµµύρια είναι τυφλοί και τα 246 εκατοµµύρια έχουν µειωµένη 

όραση. Το 90% των ανθρώπων, που έχουν προβλήµατα όρασης, ζουν στις 

αναπτυσσόµενες κοινωνίες. Σε παγκόσµιο επίπεδο η κυριότερη αιτία εµφάνισης  της 

οπτικής αναπηρίας είναι η µη διορθωµένη διαθλαστική ανωµαλία, ενώ ο 

καταρράκτης είναι η κύρια αιτία τύφλωσης σε χώρες µε µεσαία ή µικρότερη 

ανάπτυξη (W.H.O.,2011).  

 Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ατόµων είναι η απουσία ή η έλλειψη 

όρασης. Φυσικά, τα άτοµα, που ανήκουν στην συγκεκριµένη κατηγορία, παρά το 

κοινό  τους χαρακτηριστικό ως προς την απώλεια της όρασης, διαφέρουν µεταξύ  
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τους. Διαφέρουν ως προς την φύση της οπτικής αναπηρίας, το µέγεθός της και την 

ικανότητά τους να χρησιµοποιήσουν την υπολειπόµενή τους όραση. Αυτό σηµαίνει 

πως η υπολειπόµενη όραση µπορεί να επηρεάσει την καθηµερινότητά τους, αλλά και 

την εκπαίδευσή τους. Ακόµα και οι προσωπικότητές τους, τα κίνητρά τους και η 

γνωστική τους ικανότητα επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να µάθουν να 

χρησιµοποιούν την υπολειπόµενη όρασή τους (Koenig & Holbrook,2000).  

 Ως γενικός όρος τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης είναι όλα εκείνα τα άτοµα 

που έχουν απώλεια ενός µέρους ή και ολόκληρης της όρασής τους. Ωστόσο, πολύ 

συχνά γίνονται αναφορές µε τον όρο “τύφλωση”, ο οποίος αναφέρεται στα άτοµα 

που έχουν ολική απώλεια της όρασης και χρησιµοποιούν κυρίως απτικές µεθόδους 

για να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους, και στον όρο “µειωµένη όραση”, για τα 

άτοµα που µαθαίνουν να χρησιµοποιούν την υπολειπόµενη όρασή τους. 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (W.H.O., 2011), η λειτουργία 

της όρασης µπορεί να χωριστεί σε τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, όπου και δεν 

συναντάται κανένα πρόβληµα µε την όραση είναι η φυσιολογική όραση. Το δεύτερο 

επίπεδο είναι η όραση µε µέτρια προβλήµα, το οποίο σε συνδυασµό µε το τρίτο 

επίπεδο, το οποίο είναι η σοβαρή απώλεια όρασης, δηµιουργούν µια ενιαία οµάδα 

που ονοµάζεται “Μειωµένη όραση”. Τέλος, υπάρχει και το τέταρτο επίπεδο, η 

τύφλωση, όπου η απώλεια της όρασης είναι ολική. 

 Ένα σηµαντικό στοιχείο κατά τον χαρακτηρισµό και την γνωστοποίηση του 

είδους της οπτικής αναπηρίας είναι ο χρόνος απόκτησής της, καθώς ο ρόλος του για 

οποιαδήποτε µορφή οπτικής αναπηρίας είναι καταλυτικός στην απουσία, την 
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δηµιουργία ή τον εµπλουτισµό της οπτικής µνήµης. Η οπτική µνήµη αναφέρεται 

στην ικανότητα ενός ανθρώπου να θυµάται και να ανακαλεί στην µνήµη του 

αντικείµενα, µέρη, άτοµα, ζώα, µε τα οποία έχει έρθει σε οπτική επαφή κάποια 

στιγµή στην ζωή του. Η οπτική µνήµη εδραιώνεται στην ηλικία των πέντε ετών 

(Mason & McCall, 2003).

Δύο όροι που χρησιµοποιούνται για τον χαρακτηρισµό της οπτικής αναπηρίας 

ενός ατόµου, και σχετίζονται µε τον χρόνο και τον τρόπο της απόκτησής της είναι ο 

όρος επίκτητη  (adventitious) και εκ γενετής (cognenital).  

 Στην περίπτωση της επίκτητης λοιπόν οπτικής αναπηρίας, το πρόβληµα της 

όρασης εµφανίζεται µετά την γέννηση ενός ατόµου και συνήθως προκαλείται είτε 

λόγω κάποιας ασθένειας είτε κάποιου ατυχήµατος. Οι άνθρωποι µε επίκτητη οπτική 

αναπηρία, συχνά έχουν προλάβει και έχουν αποκτήσει κάποια οπτική µνήµη, την 

οποία συνήθως χρησιµοποιούν κατά την εκµάθηση νέων εννοιών, στρατηγικών, 

δεξιοτήτων, πληροφοριών σε συνδυασµό µε την βοήθεια των άλλων αισθήσεων, 

όπως της αφής, της ακοής και της όσφρησης, καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο 

ευκολότερη την µάθηση.  

 Από την άλλη, ο όρος εκ γενετής (congenital) αναφέρεται στην απώλεια της 

όρασης πριν από την γέννηση του ατόµου και φυσικά πριν την απόκτηση οπτικής 

µνήµης. Τα άτοµα, λοιπόν που δεν είχαν προηγούµενη οπτική εµπειρία, σε αντίθεση 

µε εκείνα που έχουν οπτική µνήµη, µαθαίνουν να στηρίζονται περισσότερο στις 

άλλες αισθήσεις τους και µέσω αυτών να αντιλαµβάνονται και να µαθαίνουν για τον 

κόσµο (Warren,1994). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 Οι άνθρωποι διαθέτουν ένα σύνολο αισθητηριακών συστηµάτων, µέσω των 

οποίων µπορούν να λαµβάνουν διαφορετικά είδη πληροφοριών από τον εξωτερικό 

κόσµο. Αυτές οι εξωτερικές πληροφορίες αποτελούν τα ερεθίσµατα.  

  Τα αισθητηριακά συστήµατα ενός ανθρώπου, όπως για παράδειγµα το 

σύστηµα της όρασης, έχουν µια συγκεκριµένη δοµή λειτουργίας. Αρχικά, το 

ερέθισµα, που προέρχεται από το περιβάλλον, γίνεται αντιληπτό µέσω ενός 

αισθητήριου οργάνου, το οποίο λαµβάνει τα ερεθίσµατα και τα µετατρέπει σε 

ηλεκτρικές ώσεις. Έπειτα τα αισθητηριακά νεύρα οδηγούν τις ηλεκτρικές ώσεις στον 

εγκέφαλο, οπού αναλύονται και επεξεργάζονται. Η διαδικασία λοιπόν, µέσω της 

οποίας οι εξωτερικές πληροφορίες από το περιβάλλον ερµηνεύονται από τον κάθε 

άνθρωπο, ονοµάζεται αντίληψη (Αtkinson, Atkinson, Smith, Bem & el., 2003). 

 Η αντίληψη είναι ίσως η βασικότερη γνωστική λειτουργία του ανθρώπου, υπό 

την έννοια ότι αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις υπόλοιπες διεργασίες του 

γνωστικού συστήµατος. Ένας οργανισµός που στερείται αντίληψης, δεν έχει τη 

δυνατότητα µάθησης και µνήµης. Η αντίληψη είναι ο βασικός τρόπος µε τον οποίο 

λαµβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τον κόσµο, τον περιβάλλοντα χώρο, τα 

αντικείµενα, τα άτοµα και ο,τιδήποτε περιλαµβάνει η καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων.  
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 Ένας από τους πρώτους ορισµούς της αντίληψης έχει δοθεί από τον Thomas 

Reid. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, αντίληψη είναι όλες εκείνες οι εµπειρίες που 

συνδέονται µε εξωτερικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Η αίσθηση αντίθετα, είναι 

η εσωτερική εµπειρία του οργανισµού, η οποία δε συνδέεται µε κάποιο εξωτερικό 

αντικείµενο (Hamilton, 1846). Συνεπώς, η αντίληψη είναι το προϊόν µιας γνωστικής 

διαδικασίας, που συνδέει την εκάστοτε οργανική εµπειρία µε τον εξωτερικό κόσµο. 

Ένα φωτεινό σηµείο στον ορίζοντα είναι µία αίσθηση. Όταν όµως «καταλάβουµε» 

ότι πρόκειται για ένα άστρο ή µια πυγολαµπίδα, τότε γίνεται αντίληψη. 

 Ανάλογα µε τη θεωρητική σχολή του κάθε ερευνητή, έχουµε και 

διαφορετικούς ορισµούς της αντίληψης και της αίσθησης. Οι στρουκτουραλιστές 

θεωρούσαν την αντίληψη ως ένα άθροισµα των επιµέρους αισθήσεων. Οι οπαδοί της 

Γκεστάλτ θεωρίας από την άλλη, πίστευαν πως δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ 

αίσθησης και αντίληψης, και ότι η αντιληπτική διαδικασία είναι ενιαία. Σήµερα, οι 

περισσότεροι ερευνητές τείνουν να υποστηρίζουν ότι  είναι χρήσιµος ο διαχωρισµός 

αίσθησης και αντίληψης. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η αίσθηση είναι απλά η 

επίγνωση εξαιτίας της διέγερσης ενός αισθητήριου οργάνου, ενώ η αντίληψη 

περιλαµβάνει την επεξεργασία, ταυτοποίηση, και ερµηνεία µίας αίσθησης, µε σκοπό 

το σχηµατισµό µιας νοητικής αναπαράστασης (Gordon, 2004). 

 Η αντίληψη είναι µια κατάσταση λοιπόν, που θεωρητικά δηµιουργείται µέσω 

της ακριβής γνώσης του κόσµου. Ωστόσο, η αντίληψη µοιάζει να συνδέεται και µε 

την πράξη, χωρίς την ύπαρξη της οποίας θα φαινόταν παγιδευµένη στο εδώ και τώρα. 
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1.2. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΣΗ 

 Στην περίπτωση των ατόµων µε οποιαδήποτε µορφή οπτικής αναπηρίας, 

αντιλαµβανόµαστε πως ένα σηµαντικό µέσο απόκτησης της αντίληψης οποιουδήποτε 

αντικειµένου, ανθρώπου, γεγονότος, που είναι η όραση, λείπει. Για αυτόν τον λόγο, 

υπάρχουν πολλές έρευνες που µελετούν τις οµοιότητες και τις διαφορές της 

πρόσληψης πληροφοριών και εποµένως της αντίληψης τόσο µε την χρήση της αφής 

(χέρι) όσο και µε την χρήση της όρασης (µάτι). 

 Πολλοί θεωρητικοί έχουν οδηγηθεί στο σηµείο να ονοµάζουν την αφή µια 

“κοντινή” αίσθηση, λόγω της ανάγκης άµεσης επαφής του σώµατος µε το εκάστοτε 

αντικέιµενο προκειµένου να υπάρξει πραγµατική κατανόησή του. Σε αντίθεση, 

θεωρούν την όραση και την ακοή “µακρινές” αισθήσεις, καθώς η κατανόηση ενός 

αντικειµένου µπορεί να γίνει από απόσταση µέσω των αισθητήριων οργάνων τους 

(µάτι και αυτί) (Loomis, Lederman, 1986). 

 Ωστόσο ο Kennedy (1993) σε δική του έρευνα έµεινε έκπλητος, όταν ζήτησε 

από άτοµα µε εκ γενετής τύφλωση, που δεν είχαν ποτέ επαφή µε εικόνες, να 

αναγνωρίσουν απτικές εικόνες (σχεδιασµένες σε µικροκαψουλικό χαρτί µε 

υπερυψωµένο σχεδιάγραµµα) και τα κατάφεραν. Ποιά είναι όµως αυτή η ικανότητα 

που οδηγεί έναν άνθρωπο στην αναγνώριση των εικόνων µόνο µέσω της χρήσης της 

αφής; 

 Η Berla (1982) και ο Οstad (1989), µέσα από έρευνά τους οδηγήθηκαν στο 

συµπέρασµα, ότι µέσω της αφής µπορεί κανείς να αναγνωρίσει µόνο µερικά τµήµατα 

κάποιων αντικειµένων σε µια φορά. Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν την αφή για να 
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αναγνωρίσουν αντικείµενα αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα, όταν χρειαστούν 

πολλά ζεύγη αγγιγµάτων για την αναγνώριση αυτή. 

 Παρόµοια αποτελέσµατα είχαν και άλλες έρευνες, που υποστηρίζουν πως η 

αφή χρειάζεται καθοδήγηση από την όραση για να µπορέσει να οδηγήσει στην 

αντίληψη. Καθώς η αφή δεν παρέχει οργανωµένες πληροφορίες, αποτελεί µια φτωχή 

βάση για την αποµνηµόνευση χωρικών σχηµάτων (Lambert, Hockey, 1986). 

 Ακόµη και για τα πιο πολύπλοκα σχέδια ή τα χωρικά σχήµατα, όπως είναι η 

διαµόρφωση ενός σπιτιού, υποστηρίζεται πως µόνο µέσω της αφής δεν µπορούν να 

γίνουν κατανοητά και αντιληπτά (Lederman, Thorne and Jones, 1986). 

  Στο αντίποδα, υπάρχουν αρκετές έρευνες που στηρίζονται την υπόθεση, πως 

τα συστήµατα αντίληψης, όπως είναι η όραση και η αφή, λειτουργούν σαν ανιχνευτές 

των χρήσιµων πληροφοριών που υπάρχουν γύρω µας (Gibson, 1969). 

 Αντλώντας έµνευση και τοποθετηµένος πάνω σε αυτή την πεποίθηση ο 

Kennedy (1993), πιστεύει πως η αντίληψη σχετίζεται µε την γεωµετρία και 

ακολούθως η γεωµετρία χρειάζεται πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές οδούς 

για να οδηγήσει τελικά στην αντίληψη. 

 Είναι αλήθεια, πως πολλές χωρικές πληροφορίες σε επιφάνειες µπορούν να 

γίνουν αντιληπτές τόσο µέσω της όρασης όσο και µέσω της αφής. Το χέρι µπορεί να 

αισθανθεί γωνίες και ευθείες που και το µάτι µπορεί να δει. Αν πολλές πληροφορίες 

µπορούν να µεταδοθούν τόσο µέσω της οπτικής όσο και µέσω της απτικής οδού, τότε 
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σίγουρα µοιράζονται και παρόµοιες χειριστικές ικανότητες κατανόησης του κόσµου 

γύρω µας. 

 Βασιζόµενοι σε αυτό µπορούµε να πάρουµε σαν παράδειγµα ένα επιπλωµένο 

σπίτι. Ένα τραπέζι ή µια καρέκλα οπτικά µπορούν ταυτόχρονα να είναι ένα τραπέζι 

και µια καρέκλα απτικά. Εποµένως ένα βασικό ερώτηµα που προβληµατίζει είναι: 

 Αν µοιραζόµαστε τον ίδιο τοµέα και ενδιαφερόµαστε για τις ίδιες ιδιότητες - 

αν η αφή και η όραση µοιράζονται τις ίδιες τακτικές για την ανάλυση του κόσµου-, 

τότε δεν είναι πιθανό ότι τα βλέποντα και τα τυφλά άτοµα µπορούν να 

επεξεργάζονται τις απεικονίσεις µε τον ίδιο τρόπο; 

 Η βασικότερη συνιστώσα της συγκεκριµένης έρευνας είναι να γίνει αντιληπτός 

ο τρόπος µε τον όποίο ένα άτοµο µε προβλήµατα όρασης δηµιουργεί νοητικές 

εικόνες εννοιών και αντικειµένων, µε τις οποίες πολλές φορές δεν έχει έρθει ποτέ σε 

άµεση επαφή, και ακολούθως τις αποτυπώνει σε χαρτί. 
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 1.3. ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΦΗ 

 Για την κατανόηση τρισδιάστατων σχηµάτων η αίσθηση της αφής παίζει 

κυρίαρχο ρόλο. 

 Υπάρχουν δύο είδη αφής για την κατανόηση των αντικειµένων: 

• αφηρηµένη αίσθηση (cuteanous sense), όπου γίνεται µε την εισροή πληροφοριών 

µέσω των υποδοχέων του δέρµατος. 

• κιναισθητική αίσθηση (kinesthetic sense), όπου συνεργάζονται οι υποδοχείς στους 

µύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις. 

Αυτή η εισροή πληροφοριών µέσω της αίσθησης της αφής ονοµάζεται απτική 

αντίληψη (Loomis, Lederman, 1986). 

 Όταν άτοµα µε όραση προσπαθούν να αναγνωρίσουν αντικείµενα µέσω της 

αφής, έχει αποδειχθεί πως ενεργοποιούνται τµήµατα του εγκεφαλικού φλοιού που 

σχετίζονται µε την όραση. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην οπτική απεικόνιση των 

αντικειµένων που προκαλείται από την απτική διέγερση.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ακόµη και σε τυφλά άτοµα έχει 

εντοπιστεί η διέγερση τµήµατος του οπτικού φλοιού έπειτα από προσπάθεια απτικής 

αναγνώρισης αντικειµένων, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, σχετίζεται µε την 

λεκτική µνήµη (Goyal, Hansen & Blakemore, 2006). 

 Ακόµη, πρώιµα τυφλά άτοµα, που συµµετείχαν σε παρόµοιες έρευνες, ήταν σε 

θέση να περιγράψουν µε ιδιαίτερη ζωντάνια οπτικές απεικονίσεις, οδηγώντας στο 
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συµπέρασµα οτι περιοχές του εγκεφάλου, που σχετίζονται µε την όραση, µπορούν να 

διατηρήσουν την λειτουργικότητά τους ακόµη και µετά από τύφλωση, αλλά και να 

συµµετάσχουν κατά την απτική αναγνώριση (Goyal, Hansen & Blakemore, 2006). 

L20



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1. ΕΝΝΟΙΕΣ 

 Η απόδοση διάφορων λέξεων, µε τις οποίες έρχεται σε επαφή ένα παιδί από 

την πρώιµη νηπιακή ηλικία, στις αντίστοιχες έννοιες µέσα στο µυαλό του είναι 

βασικό στοιχείο της νοητικής και γνωστικής του ανάπτυξης. Η έννοιες αυτές που 

δηµιουργούνται στο µυαλό ενός ανθρώπου εµφανίζονται µε την µορφή των νοητικών 

εικόνων (Child, 2007).  

 Σε αυτό το σηµείο ωστόσο πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η έννοια δεν είναι 

συνώνυµο της λέξης. Αντίθετα από τις λέξεις που δηµιουργούνται µέσω της 

γλώσσας, οι έννοιες προϋπάρχουν της γλώσσας και αποτελούν την πηγή της. Η 

γλώσσα και οι λέξεις είναι το βοηθητικό µέσο για την επικοινωνία και την µετάδοση 

αυτών των διανοητικών αναπαραστάσεων, δηλαδή των εννοιών. 

 Οι νοητικές αυτές αναπαραστάσεις µπορούν να θεωρηθούν οι αναπαραστάσεις 

τόσο µιας απτής,  όσο και µιας άυλης οντότητας. Απτή είναι η οντότητα που µπορεί 

να γίνει αντιληπτή µέσω των αισθήσεών µας, ενώ οι άυλες οντότητες είναι 

αφηρηµένες (Child, 2007). Ένα παράδειγµα µιας άυλης οντότητας µπορεί να είναι η 

έννοια της δικαιοσύνης. 
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2.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 Η ανάπτυξη των εννοιών στα παιδιά συνήθως ακολουθεί την µορφή από το 

απλό προς το πιο σύνθετο και από το γενικό στο πιο ειδικό. 

 Τα παιδιά έχουν την τάση να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν, 

δηµιουργώντας έτσι τις πρώτες τους νοητικές αναπαραστάσεις. Μια συνιστώσα που 

παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία είναι το περιβάλλον. Ένα 

περιβάλλον που παρέχει µεγαλύτερο αριθµό εν δυνάµει εξερευνήσεων βοηθάει το 

παιδί στην ανάπτυξη των εννοιών (Rosh, 1978). 

 Ο σχηµατισµός των εννοιών στηρίζεται ακόµη και σήµερα στις κλασικές 

θεωρίες. Σύµφωνα µε αυτές, ένα άτοµο καταγράφει αρχικά τα πιο σηµαντικά 

χαρακτηριστικά ενός ερεθίσµατος και τα αποθηκεύει στο µυαλό του. Έπειτα όταν 

έρθει σε επαφή µε ένα ακόµη ερέθισµα βρίσκει και πάλι τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά του και αυτή τη φορά τα συγκρίνει µε τα χαρακτηριστικά των 

προηγούµενων ερεθισµάτων του. Κατηγοριοποιώντας, δηλαδή, και συγκρίνοντας 

κοινά χαρακτηριστικά φτάνει στην δηµιουργία µιας έννοιας. Μια έννοια εποµένως, 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια γενικότερη ιδέα για µια οµάδα ή τάξη πραγµάτων που 

µοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά (Sperber & Wilson, 1986). 

 O Rosh (1978) ανέφερε πρώτος τον όρο “πρωτότυπο”, στον οποίο 

συµπεριλαµβάνονται τα καλύτερα επιµέρους χαρακτηριστικά µιας έννοιας ή το 

καλύτερο παράδειγµα αυτής της έννοιας. Αυτά τα “πρωτότυπα” περιλαµβάνουν τα 

στοιχεία που έµαθε πρώτα ένα άτοµα, τα στοιχεία ή τα αντικείµενα που συναντά πιο 

συχνά ή τα αντικείµενα που για κάποιον λόγω είναι φορτισµένα συναισθηµατικά. 
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Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές άνθρωποι τείνουν να διαφέρουν ως προς 

τις διανοητικές του αναπαραστάσεις, ακριβώς επειδή η αρχική τους δηµιουργία 

στηρίζεται στην εµπειρία. 

 Ανακεφαλειώνοντας λοιπόν φτάνουµε στα εξής συµπεράσµατα: 

I. Οι έννοιες είναι νοητικές αναπαραστάσεις γεγονότων και αντικειµένων. 

II. Οι έννοιες έχουν ασαφή και αδύνατα οριοθετηµένα όρια. 

III. Οι έννοιες δηµιουργούνται ασυνείδητα. 

IV. Οι έννοιες εξαρτώνται από τον πολιτισµό, το περιβάλλον, τη γλώσσα, ενώ 

πολλές φορές µπορεί να αντικατοπτρίζουν στερεότυπα, παρανοήσεις και 

δεισιδαιµονίες. 

V. Τέλος, το νόηµα των εννοιών είναι µοναδικό για κάθε άτοµα, ωστόσο 

χρησιµοποιούνται επεκτατικά, καθώς η σηµασία τους µέσα σε µια κοινωνία 

συµφωνίται και ορίζεται µέσω συµβάσεων. 
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2.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 Τι γίνεται λοιπόν µε τους ανθρώπους µε τύφλωση ή µειωµένη όραση; 

 Καθώς ο ρόλος της όρασης είναι αδιαµφισβήτητος στην γνωστική ανάπτυξη, 

µπορούµε να κατανοήσουµε πως η έλλειψή της µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες. 

Η όραση δίνει την δυνατότητα της παρατήρησης του κόσµου και της 

πραγµατικότητας µε ενα πολύ πιο προσεκτικό τρόπο σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

αισθήσεις. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιλαµβανόµαστε πως τα παιδιά µε 

τύφλωση θα επικεντρώσουν την προσοχή τους σε διαφορετικά χαρακτηριστικά σε 

σχέση µε τα βλέποντα παιδιά. Οι δικές τους έννοιες µπορεί να περιλαµβάνουν κάποια 

απτικά ή οσφρητικά χαρακτηριστικά, που για τους συνοµήλικούς τους µε όραση δεν 

έχουν καµία σηµασία. 

 Έχει παρατηρηθέι πως η γλωσσική ανάπτυξη ενός τυφλού παιδιού µπορεί να 

καθυστερήσει κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Τα τυφλά βρέφη αρχίζουν 

να εµπλουτίζουν τα αρχικά τους λεξικά σε ηλικία 23-24 µηνών, πολύ αργότερα 

δηλαδή από ότι τα βλέποντα βρέφη (Farrenkopf, Howze & Sowell, 1995). 

  Ο Norris (1957), σε δική του έρευνα ανακάλυψε πως τα τυφλά παιδιά αρχίζουν 

να λένε τις πρώτες τους λέξεις σε ηλικία 15 µηνών ενώ τα παιδιά µε όραση  σε ηλικία 

11 µηνών. 

 Ακόµη, ο Cutsford (1951), σε έρευνές του υποστήριξε πως οι λέξεις που 

χρησιµοποιούν τα τυφλά παιδιά είναι πολλές φορές κενές νοήµατος και συνέχισε 
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λέγοντας, πως η γλώσσα των τυφλών δεν µπορεί να περιλαµβάνει νοήµατα λόγω της 

έλλειψης οπτικών ερεθισµάτων για την κατανόηση διάφορων εννοιών. 

 Αυτές όµως οι έρευνες αντιµετωπίζουν αρκετές αντικρουόµενες απόψεις από 

πολλούς ερευνητές. Ο Gleitman (1989), υποστήριξε πως το νόηµα των λέξεων 

εξάγεται µέσα από συντακτικά στοιχεία. Έτσι, η αντίληψη πως η τύφλωση αποκλείει 

την δυνατότητα απόκτησης εννοιών είναι λανθασµένη. 

 Ακόµη, γίνεται αναφορά σε δέκα τρόπους µέσω των οποίων τα τυφλά παιδιά 

µπορούν να σχηµατίσουν ιδέες, χωρίς να χρησιµοποιούν την αίσθηση της όρασης 

(Boldt, 1969). 

• Αισθητηριακά 

• Μαγικά 

• Ανθρωποµορφικά 

• Σκόπιµα 

• Ουσιαστικά 

• Δυναµικά 

• Μη κρίσιµα λειτουργικά 

• Κρίσιµα λειτουργικά 

• Αναλογικά 

• Περιστασιακά 
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 Αν και πιστεύεται πως τα τυφλά παιδιά δεν χρησιµοποιούν άσχετους όρους, 

που βασίζονται αποκλειστικά στην όραση, η κατανόηση αυτών των όρων και οι  

νοητικές τους αναπαραστάσεις µπορούν να διαφέρουν από εκείνες των παιδιών µε 

όραση (Gleitman, 1989). 

 Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από την έλλειψη οπτικής πληροφορίας και την 

εξισορρόπηση αυτής της έλλειψης από πληροφορίες που προέρχονται από άλλες 

αισθήσεις. 

 Τα παιδιά µε τύφλωση, εποµένως, µπορούν να κατανοήσουν µια έννοια, 

ωστόσο λόγω της έλλειψης της όρασης, πολλές φορές εµφανίζουν µια διαφορετική 

κατανόηση. Χρησιµοποιούν κάποια “αντισταθµιστικά” µέσα, τις υπόλοιπες δηλαδή 

αισθήσεις, προκειµένου να αποζηµιωθούν για την έλλειψη στην όραση (Tobin, 

2008). 

 Η Katarzyna (2011) σε συγκριτική έρευνα που πραγµατοποίησε ανάµεσα σε 

παιδιά µε ολική τύφλωση και βλέποντα παιδιά, βρήκε διαφορές στην κατανόηση 

εννοιών. Τα βλέποντα παιδιά απαντούσαν βασιζόµενα σε µεγάλο βαθµό στην όρασή 

τους και σε συµβολισµούς. Ωστόσο, στην περίπτωση των τυφλών παιδιών βρέθηκαν 

εµπόδια στην κατανόηση, που προκύπτουν από την απουσία της όρασης. 

 Τα τυφλά παιδιά παρουσίασαν εγωκεντρισµό στην γλώσσα τους (προσωπική 

εµπειρία), ενώ µε έννοιες που δεν γνώριζαν προσπαθούσαν µέσω αναλογικής σκέψης 

να βρουν οµοιότητες και διαφορές για να απαντήσουν. Ακόµη, η απουσία της 

όρασης, έκανε πολλά παιδιά να απαντούν εκφράζοντας χαρακτηριστικά αντικειµένων 

που γίνονται αντιληπτά µε τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ως αποτέλεσµα καταλήγει στο 
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συµπέρασµα, λοιπόν, πως τα τυφλά παιδιά χρησιµοποιούν άλλα µέσα για να φτάσουν 

στην κατανόηση των εννοιών, χωρίς την χρήση της όρασης. 

 Ένα εξίσου σηµαντικό εύρηµα είναι πως τα παιδιά µε τύφλωση έχουν ένα 

“πλήρες φάσµα γνωστικών ικανοτήτων”, που δεν επιβραδύνεται από την απουσία της 

όρασης. 

2.4. ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 Υπάρχουν έννοιες, αντικείµενα και καταστάσεις που µπορούν να 

αποτυπωθούν ευκολότερα στο χαρτί από ένα άτοµο µε τύφλωση και αυτές είναι όσες 

πιθανότατα θα µπορούσε και να αγγίξει. Δεν είναι λίγα όµως τα αντικείµενα τα οποία 

είναι αδύνατον να έχουµε οποιαδήποτε απτική επαφή µαζί τους. Σπάνια, επικίνδυνα, 

τεράστιου µεγέθους αντικείµενα, εξωτικά ζώα ή ακόµη και ο ουρανός, τα σύννεφα, ο 

ήλιος. Για τον τυπικό πληθυσµό µπορεί να θεωρείται κάτι το απλό. Από την πολύ 

µικρή ηλικία, η ζωγραφία ενός σπιτιού µε ένα δέντρο, τον ουρανό και τον ήλιο µε τις 

ακτίνες του είναι η συχνότερα εµφανιζόµενη. Όµως για έναν άνθρωπο µε τύφλωση 

πόσο έυκολο µπορεί να είναι κάτι τέτοιο; 

 Σε έρευνά του ο Kennedy (1983) παρατήρησε πως άτοµα µε οπτική αναπηρία 

κατάφεραν να απεικόνισουν χρησιµοποιώντας στυλό πάνω σε ειδική ζελατίνα 

διάφορες εικόνες, που τους ζητήθηκαν. Για να το κατορθώσουν αυτό 

χρησιµοποιούσαν γραµµές και έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στα σχεδιαγράµµατα των 

αντικείµενων. 
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 Ακόµη ο Wally (1976), προσπάθησε να εκπαιδεύσει µαθητές του µε 

προβλήµατα όρασης να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν συγκεκριµένα σχέδια, 

χρησιµποιώντας σωστές γραµµές, προοπτική, ακόµη και χρώµατα. Η επιτυχία αυτή 

της προσπάθειάς του είναι εντυπωσιάκη, ιδιαίτερα όταν ένας από τους µαθητές του 

κατόρθωσε τελικά να αναπαραστήσει ένα ακριβές αντίγραφο του διάσηµου πίνακα 

του Leonardo Da Vinci , Last Supper. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

5.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκριθούν οι απεικονίσεις λεκτικών 

περιγραφών εικόνων ανάµεσα σε βλέποντα άτοµα και σε άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης, προκειµένου να διαπιστωθούν οι διαφορές και οι οµοιότητες, που µπορεί να 

εµφανιστούν. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας είναι: 

1. Με ποιον τρόπο  αναπαρηστούν τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης τις λεκτικές 

περιγραφές εικόνων σε πραγµατικές εικόνες; 

2. Με ποιον τρόπο αναπαρηστούν τα βλέποντα άτοµα τις λεκτικές περιγραφές 

εικόνων σε πραγµατικές εικόνες; 

3. Ποιες είναι οι οµοιότητες ανάµεσα στις εικονικές αναπαραστάσεις των 

βλεπόντων και των ατόµων µε προβλήµατα όρασης; 

4. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στις εικονικές αναπαραστάσεις των βλεπόνταν 

και των ατόµων µε προβλήµατα όρασης; 
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5.2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η όλη διαδικασία, που σχεδιάστηκε για την 

κυρίως έρευνα, είναι αξιόπιστη και έγκυρη, έγινε µια πιλοτική έρευνα. Πιο 

αναλυτικά  ελέγχθηκε αν οι λεκτικές περιγραφές των εικόνων, που θα 

χρησιµοποιηθούν, είναι κατάλληλες και κατανοητές, αν τα στάδια της διαδικασίας 

γίνονται κατανοητά από τους συµµετέχοντες και αν µπορούν συλλεχθούν όλα τα 

στοιχεία που διερευνώνται. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

πιλοτική έρευνα έγιναν οι σχετικές διορθώσεις και προσαρµογές των ερευνητικών 

εργαλείων για την κυρίως έρευνα.  

5.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην πιλοτική έρευνα ήταν οι 

λεκτικές περιγραφές των εικόνων, από τις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες που 

δηµιούργησε η ερευνήτρια. 

 Οι περιγραφές είναι οι ακόλουθες: 

Κατηγορία 1η: Αντικείµενα της καθηµερινότητας 

Πρόκεται για ένα γυάλινο ποτήρι, το οποίο έχει κωνικό σχήµα, 

δηλαδή ξεκινάει πιο λεπτό στον πάτο και όσο πλησιάζουµε 

προς το στόµιό του, η διάµετρός του µεγαλώνει. Η βάση του 

είναι ελαφρώς παχιά και είναι µισογεµισµένο µε νερό. 
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Κατηγορία 2η: Ανθρώπινες φιγούρες 

Πρόκειται για µία γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία στέκεται σε 

όρθια στάση. Εµείς την βλέπουµε από τα πλάγια, προφίλ. Έχει 

µακριά µαλλιά, που φτάνουν µέχρι την µέση της. Φοράει σάκάκι 

που φτάνει µέχρι τους γλουτούς και από µέσα µπλούζα. Τέλος 

φοράει φούστα µέχρι τα γόνατα και αθλητικά παπούτσια. 

Κατηγορία 3η: Κινούµενες φιγούρες 

Πρόκειται για µία λεοπάρδαλη, που κινείται. Το έδαφος, 

στο οποίο προχωράει, είναι ξερό χώµα, ενώ από πίσω 

της φαίνονται κάποια ξερά χόρτα. Το σώµα της το 

βλέπουµε από τα πλάγια, καθώς προχωράει, όµως το 

κεφάλι της είναι γυρισµένο και κοιτάζει προς εµάς. Η 

ουρά της είναι πεσµένη προς τα κάτω. 

Κατηγορία 4η: Αντικείµενα µε προοπτική 

Πρόκειται για ένα τραπέζι. Είναι ένα τραπέζι φτιαγµένο 

από ξύλο µε παραλληλόγραµµη επιφάνεια. Είναι σαν 

να το βλέπουµε από µπροστά και πάνω. Είναι δηλαδή 

σαν να έχουµε την µεγάλη πλευρά του 

παραλληλόγραµου µπροστά µας και την κοιτάζουµε 

από ένα υπερυψωµένο λίγο σηµείο. ‘Εχει τέσσερα 

ξύλινα, µακριά πόδια µε τετραγωνικό σχήµα. 
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5.4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Οι συµµετέχοντες της πιλοτικής έρευνας ήταν δέκα άτοµα, που δεν 

αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα όρασης. Κατά την διαδικασία της πιλοτικής έρευνας 

δεν υπήρξε ανάγκη για συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης, καθώς ο σκοπός της 

ήταν ο έλεγχος της ποιότητας, της ακρίβειας και της ορθής λεκτικής περιγραφής των 

εκάστοτε τεσσάρων επιλεγµένων εικόνων. Το ηλικιακό εύρος των συµµετεχόντων 

ήταν 18- 57 ετών. 

5.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την πιλοτική έρευνα είναι παρόµοια µε 

την διαδικασία που ακολουθείται και στην κυρίως έρευνα, µε µόνη διαφορά τους 

συµµετέχοντες. 

 Όλοι οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και τα 

ονόµατά τους παρέµειναν άγνωστα για την τήρηση των προσωπικών δεδοµένων. Η 

ερευνήτρια παρείχε στο κάθε άτοµο ξεχωριστά τέσσερα φύλλα χαρτί (ένα για την 

κάθε εικόνα), ένα µολύβι και µια γόµα.  

 Στο πρώτο στάδιο, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να ακούσουν 

προσεκτικά την λεκτική περιγραφή της πρώτης εικόνας.  Αναγκαίο να τονισθεί είναι 

το γεγονός, πως οι λεκτικές περιγραφές µπορούσαν να επαναληφθούν κατά ανάγκη, 

όποτε κάποιος από τους συµµετέχοντες το χρειαζόνταν και το ζητούσε. Επιπλέον, 

υπήρχε και η δυνατότητα διόρθωσης των σχεδίων σε περίπτωση που κάποιο από τα 

άτοµα το επιθυµούσε. Κατά την διαδικασία της σχεδίασης, η ερευνήτια παρέµενε 
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σιωπηλή, χωρίς να δίνει επιπλέον πληροφορίες, πέραν αυτών που υπήρχαν στην 

λεκτική περιγραφή. 

 Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε ξεχωριστά µε τις τέσσερις εικόνες και τους 

δέκα συµµετέχοντες. 

 Οι εικόνες που σχεδιάσαν οι συµµετέχοντες της πιλοτικής έρευνας 

αναλύθηκαν και συγρίθηκαν µε τις αρχικά επιλεγµένες εικόνες,  µε βάση τα κριτήρια 

που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση και των εικόνων της κυρίως έρευνας. 

Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής(Kennedy, 1993): 

• Πόσο κοντά στην πραγµατική εικόνα έιναι τα σχεδιαγράµµατα των ζωγραφιών. 

• Πόσο κοντά στην πραγµατική εικόνα είναι το γενικότερο σχέδιο. 

• Πόσο κοντά στο πραγµατικό είναι το µέγεθος του απεικονιζόµενου αντικειµένου/ 

φιγούρας. 

• Πόσες λεπτοµέρειες υπάρχουν στην ζωγραφιά. 

• Πόσο καλά µπορούν να απεικονίσουν και να αντιληφθούν την “µεταφορά” (π.χ. 

ένα ζώο που βρίσκεται σε κίνηση).  

  Ωστόσο, όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, αυτό του µεγέθους, δεν 

χρησιµοποιήθηκε µε τον τρόπο που προτείνει ο Kennedy, καθώς οι απεικονήσεις των 

λεκτικών περιγραφών δεν έγιναν σε ένα φύλλο χαρτί για να υπάρξει δυνατότητα 

σύγκρισης του µεγέθους µεταξύ τους. Παρόλα αυτά έγινε µια τρόποποίηση και το 
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κριτήριο του µεγέθους, µελετήθηκε σαν αναλογία των µερών της κάθε απεικόνισης 

(π.χ. αναλογία µήκους χεριών µε µέγεθος σώµατος της γυναίκας). 

5.6.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Οι βαθµολογίες, που δόθηκαν σε κάθε µία εικόνα µε βάση τα πέντε επιµέρους 

κριτήρια είναι: 

0: απουσία κριτηρίου 

1: µικρή εµφάνιση κριτηρίου 

2: µέτρια εµφάνιση κριτηρίου 

3: πλήρης εµφάνιση κριτηρίου 

 Πρέπει ωστόσο να τονισθεί, πως κατά την βαθµολόγηση των  απεικονίσεων 

λήφθηκαν υπόψη και οι λεκτικές περιγραφές και όχι µόνο η εικόνα, που 

χρησιµοποιήθηκε σαν πρώτυπο. 

 Αφού συλλέχθηκαν όλες οι εικόνες από τον κάθε συµµετέχοντα, 

σχηµατίστηκαν οµάδες των ίδιων εικόνων. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει όλες τις 

εικόνες της πρώτης κατηγορίας, η δεύτερη οµάδα µε τις εικόνες της δεύτερης 

κατηγορίας κ.ο.κ.. 

 Οι εικόνες βαθµολογήθηκαν µε βάση τα παραπάνω κριτήρια και έπειτα όλες οι 

βαθµολογίες της κάθε µιας οµάδας προστέθηκαν. Αυτό είχε ως στόχο την εύρεση του  

µέσου όρου εµφάνισης του κάθε χαρακτηριστικου σε κάθε οµάδα εικόνων. 
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 Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1), όλες οι εικόνες σε όλες 

τις κατηγορίες έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία ανώ των 2. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως οι εικόνες όλων των κατηγοριών έχουν από µέτρια εως και πλήρη 

εµφάνιση των επιµέρους κριτηριών.  

 Πιο συγκεκριµένα, τις υψηλότερες βαθµολογίες έχει συγκεντρώσει η πρώτη 

εικόνα, του ποτηριού, ενω τις χαµηλότερες η τέταρτη, το τραπέζι. Η τέταρτη εικόνα 

συγκεντρώνει µόλις 2 βαθµούς στην κατηγορία “Μεταφορά”, αποδεικνύοντας πως η 

αποτύπωση της προοπτικής σε µια εικόνα είναι αρκετά δύσκολη ακόµη και στους 

βλέποντες. 

 Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα της πιλοτική έρευνας είναι ενθαρρυντικά, 

όσον αφορά τις λεκτικές περιγραφές, οι οποίες φάνηκε να λειτουργούν µε τον 

επιθυµητό τρόπο. Συνεπώς οι λεκτικές περιγραφές κρίνονται ορθές και αξιοπίστες 

για την χρήση τους και στην κυρίως έρευνα. 

Πίνακας 1 “Βαθµολογίες πιλοτικής έρευνας”

Σχεδιαγράµµατα Γενικο σχέδιο Μέγεθος Λεπτοµέρειες “Μεταφορά”

Εικόνα 1η 2,7 2,8 3 2,5 3

Εικόνα 2η 2,4 2,5 2,9 2,9 2,4

Εικόνα 3η 2,4 2,5 2,8 2,1 2,4

Εικόνα 4η 2,8 2,7 2,9 2,8 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο- ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑ 

6.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Οι συµµετέχοντες της κυρίως έρευνας είναι 24 άτοµα. Από αυτά τα 12 είναι 

βλέποντα άτοµα και τα υπόλοιπα 12 είναι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Οι 

συµµετέχοντες µε όραση δηµιούργησαν των οµάδα των βλεπόντων ατόµων και οι 

συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης την οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα 

όρασης. 

 Αναλυτικότερα για την οµάδα των βλεπόντων οι συµµετέχοντες ήταν οι εξής: 

Πίνακας 2 “Δηµογραφικά στοιχεία οµάδας βλεπόντων ατόµων”

Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση

1ος Συμμετέχων Άνδρας 57 Τριτο-βάθμια 

2ος Συμμετέχων Άνδρας 26 Δευτερο-βάθμια

3ος Συμμετέχων Γυναίκα 24 Τριτο-βάθμια

4ος Συμμετέχων Άνδρας 27 Δευτερο-βάθμια

5ος Συμμετέχων Γυναίκα 54 Δευτερο-βάθμια

6ος Συμμετέχων Άνδρας 26 Τριτο-βάθμια

7ος Συμμετέχων Γυναίκα 41 Τριτο-βάθμια

8ος Συμμετέχων Γυναίκα 39 Τριτο-βάθμια

9ος Συμμετέχων Γυναίκα 30 Τριτο-βάθμια

10ος Συμμετέχων Άνδρας 29 Τριτο-βάθμια

11ος Συμμετέχων Άνδρας 24 Τριτο-βάθμια

12ος Συμμετέχων Άνδρας 35 Δευτερο-βάθμια
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 Για την οµάδα των βλεπόντων ατόµων, ο µέσος όρος ηλικίας ήταν περίπου τα 

37,4 έτη, ενώ παράλληλα οι περισσότεροι συµµετέχοντες ήταν άνδρες και είχαν 

ολοκληρώσει την τριτο-βάθµια εκπαίδευση. 

Αναλυτικότερα για την οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης οι συµµετέχονες 

ήταν οι εξής: 

Πίνακας 3 “Δηµογραφικά στοιχεία οµάδας ατόµων µε προβλήµατα όρασης”
Φύλο Ηλικία Βαθµός 

αναπηρίας
Αιτία Ηλικία 

εµφάνισης 
προβληµάτων 
όρασης

Οπτική 
οξύτητα 
αριστερό/δεξί 
µάτι

Ανάγνωσ
η

Κίνηση Εκπαίδευση

1ος 
Συµµετέ-
χων

Α 43 Ολική Παραµονή 
πρωτογενούς 
υαλοειδούς 

Εκ Γενετής Ολική/ 
Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

2ος 
Συµµετέ-
χων

Α 51 Ολική Ατροφία 
οπτικού 
νεύρου

Εκ Γενετής Ολική/ 
Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

3ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 64 Βαριά Κεντρικής 
αιτιολογία

Επίκτητη Ολική/ 
Αντίληψη 
φωτός

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

4ος 
Συµµετέ-
χων

Α 40 Μέτρια Συγγενής 
καταρράκτης

Επίκτητη >1/20/>1/20 Βοήθηµα Μόνος Τριτο-
βάθµια

5ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 39 Ολική Ατροφία 
οπτικού 
νεύρου

Εκ Γενετής Ολική/ 
Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Τριτο-
βάθµια

6ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 58 Βαριά Ιριδοκυκλίτιδ
α

Επίκτητη Αντίληψη 
φωτός/ Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

7ος 
Συµµετέ-
χων

Α 68 Μέτρια Διαβήτης Επίκτητη 1/20>1/10/
>1/20

Βοήθηµα Μόνος Δευτερο-
βάθµια

8ος 
Συµµετέ-
χων

Α 55 Βαριά Γλαύκωµα Επίκτητη Αντίληψη 
φωτός/ 
Αντίληψη 
φωτός

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

9ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 44 Ολική Ατύχηµα Επίκτητη Ολική/ 
Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

10ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 42 Ολική Οπισθοφακική 
ινοπλασία

Εκ Γενετής Ολική/ 
Ολική

Ήχος/
Braille

Μόνος Τριτο-
βάθµια

11ος 
Συµµετέ-
χων

Γ 53 Μέτρια Συγγενής 
καταρράκτης

Επίκτητη >1/20/ 
1/20>1/10

Braille/ 
Βοήθηµα

Μόνος Δευτερο-
βάθµια

12ος 
Συµµετέ-
χων

Α 50 Μέτρια Συγγενής 
καταρράκτης

Επίκτητη >1/20/>1/20 Braille/ 
Βοήθηµα

Μόνος Τριτο-
βάθµια
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6.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην κυρίως έρευνα τόσο στην 

οµάδα των βλεπόντων όσο και στην οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης ήταν 

οι λεκτικές περιγραφές των εικόνων, από τις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες που 

δηµιούργησε η ερευνήτρια. 

 Οι περιγραφές είναι οι ακόλουθες: 

Κατηγορία 1η: Αντικείµενα της καθηµερινότητας 

Πρόκεται για ένα γυάλινο ποτήρι, το οποίο έχει κωνικό 

σχήµα, δηλαδή ξεκινάει πιο λεπτό στον πάτο και όσο 

πλησιάζουµε προς το στόµιό του, η διάµετρός του 

µεγαλώνει. Η βάση του είναι ελαφρώς παχιά και είναι 

µισογεµισµένο µε νερό. 

Κατηγορία 2η: Ανθρώπινες φιγούρες 

Πρόκειται για µία γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία στέκεται 

σε όρθια στάση. Εµείς την βλέπουµε από τα πλάγια, προφίλ. 

Έχει µακριά µαλλιά, που φτάνουν µέχρι την µέση της. 

Φοράει σάκάκι που φτάνει µέχρι τους γλουτούς και από µέσα 

µπλούζα. Τέλος φοράει φούστα µέχρι τα γόνατα και 

αθλητικά παπούτσια. 
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Κατηγορία 3η: Κινούµενες φιγούρες 

Πρόκειται για µία λεοπάρδαλη, που κινείται. Το 

έδαφος, στο οποίο προχωράει, είναι ξερό χώµα, ενώ 

από πίσω της φαίνονται κάποια ξερά χόρτα. Το σώµα 

της το βλέπουµε από τα πλάγια, καθώς προχωράει, 

όµως το κεφάλι της είναι γυρισµένο και κοιτάζει προς 

εµάς. Η ουρά της είναι πεσµένη προς τα κάτω. 

Κατηγορία 4η: Αντικείµενα µε προοπτική 

Πρόκειται για ένα τραπέζι. Είναι ένα τραπέζι 

φτιαγµένο από ξύλο µε παραλληλόγραµµη 

επιφάνεια. Είναι σαν να το βλέπουµε από µπροστά 

και πάνω. Είναι δηλαδή σαν να έχουµε την µεγάλη 

πλευρά του παραλληλόγραµου µπροστά µας και την 

κοιτάζουµε από ένα υπερυψωµένο λίγο σηµείο. ‘Εχει 

τέσσερα ξύλινα, µακριά πόδια µε τετραγωνικό σχήµα. 

 Ακόµη στην κυρίως έρευνα χρησιµοποιήθηκαν και κάποιες ερωτήσεις που 

είχαν την µορφή συνέντευξης, για την συλλογή των δηµογραφικών στοιχείων και 

από τις δύο οµάδες. 

 Οι ερωτήσεις που έγιναν στην συγκεκριµένη συνέντευξη είναι οι εξείς: 

• Ποιά είναι η ηλικία σας; 

• Ποιός είναι ο βαθµός της οπτικής σας αναπηρίας; 
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• Ποιά είναι η αιτία της οπτικής σας αναπηρίας; 

• Ποιά είναι η ηλικία εµφάνισης των προβληµάτων όρασής σας; 

• Ποια είναι η οπτική οξύτητα στο δεξί και ποιά στο αριστερό σας µάτι; 

• Χρησιµοποιείται ηχητική ανάγνωση/Braille ή βοηθήµατα χαµηλής όρασης για την 

ανάγνωση; 

• Κινήστε µόνος ή µε συνοδό; 

• Ποιό είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας; 
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6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην κυρίως έρευνα είναι παρόµοια µε αυτή, 

που ακολουθήθηκε και στην πιλοτική έρευνα. 

 Σε πρώτο στάδιο βρέθηκαν οι συµµετέχοντες της οµάδας των βλεπόντων 

ατόµων.  Αρχικά, γνωστοποιήθηκαν στον κάθε συµµετέχοντα ο στόχος και ο σκοπός 

της έρευνας. Έπειτα, προχωρώντας στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

αναγνώστηκαν οι λεκτικές περιγραφές από τις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 

εικόνων στο κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά και τους ζητήθηκε να τις 

αναπαραστήσουν χρησιµοποιώντας µολύβι σε ένα φύλλο χαρτί.  

 Όπως και στην πιλοτική έρευνα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, όποτε 

ζητήθηκε κάποια επιπλέον διευκρίνιση από τους συµµετέχοντες, η ερευνήτρια τους 

επαναλάµβανε την λεκτική περιγραφή της εκάστοτε εικόνας. Μετά την ολοκλήρωση 

αυτού του σταδίου, οι εικόνες χωρίστηκαν και ταξινοµήθηκαν στις τέσσερις 

προϋπάρχουσες κατηγορίες. 

 Μετά την συλλογή των δεδοµένων από την οµάδα των βλεπόντων ατόµων, 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία στην οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση, πριν την φάση της απεικόνισης των λεκτικών περιγραφών, 

υπήρξε ένα διάστηµα εξοικείωσης των συµµετεχόντων µε το εργαλείο σχεδίασης, το 

3D pen.  

 Δόθηκαν δέκα µε δεκαπέντε λεπτά στον καθένα, ανάλογα µε την ηλικία και 

την εξοικείωση που έδειξαν, προκειµένου να βεβαιωθεί ότι θα χρησιµοποιήσουν το 

εργαλείο αυτό µε τη µεγαλύτερη δυνατή άνεση, προσφέροντας αξιόπιστα δεδοµένα.  
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 Έπειτα, η διαδικασία ήταν η ίδια µε αυτή που ακολουθήθηκε και στην οµάδα 

των βλεπόντων. Πιο συγκεκριµένα, η ερευνήτρια διάβαζε την λεκτική περιγραφή της 

εικόνας της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και έπειτα οι συµµετέχοντες 

χρησιµοποιώντας το 3D pen, σχεδίαζαν σε ένα φύλλο χαρτί την εικόνα. Όποτε 

ζητήθηκε βοήθεια για την διόρθωση κάποιου σηµείου στην ζωγραφία τους, η 

ερευνήτρια την προσέφερε, αφαιρώντας το κοµµάτι υλικού σχεδίασης, που της 

υποδείκνυε ο κάθε συµµετέχων. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώχθηκε οι συµµετέχοντες 

να έχουν το απτικό αποτέλεσµα της εικόνας, όπως ακριβώς το είχαν δηµιουργήσει 

νοητικά στο µυαλό τους. 

 Τέλος, οι ζωγραφίες της οµάδας των ατόµων µε προβλήµατα όρασης, 

χωρίστηκαν και ταξινοµήθηκαν, όπως και οι ζωγραφίες των βλεπόντων στις τέσσερις 

κατηγορίες εικόνων της έρευνας. 

 Με το πέρας της διαδικασίας σχεδίασης των εικόνων, η ερευνήτρια 

ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες, που συµµετείχαν στην έρευνα και ακολούθησε η 

δοµηµένη συνέντευξη, για την συλλογή των δηµογραφικών στοιχείων. 
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6.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε πάνω σε τρεις 

άξονες. Ο πρώτος αφορούσε την ανάλυση των εικόνων που σχεδίασε η οµάδα των 

βλεπόντων ατόµων. Η συγκεκριµένη ανάλυση έγινε πάνω στα πέντε κριτήρια, τα 

οποία χρησιµοποιήθηκαν και στην πιλοτική έρευνα.  

Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής(Kennedy, 1993): 

• Πόσο κοντά στην πραγµατική εικόνα έιναι τα σχεδιαγράµµατα των ζωγραφιών. 

• Πόσο κοντά στην πραγµατική εικόνα είναι το γενικότερο σχέδιο. 

• Πόσο κοντά στο πραγµατικό είναι το µέγεθος του απεικονιζόµενου αντικειµένου/ 

φιγούρας. 

• Πόσες λεπτοµέρειες υπάρχουν στην ζωγραφιά. 

• Πόσο καλά µπορούν να απεικονίσουν και να αντιληφθούν την “µεταφορά” (π.χ. 

ένα ζώο που βρίσκεται σε κίνηση).  

 Η ανάλυση των εικόνων περιλαµβάνει την βαθµολόγησή µε βάση τα 

παραπάνω κριτήρια συγκριτικά µε τις αρχικά επιλεγµένες εικόνες. Η βαθµολόγηση 

έγινε ως εξής: 

0: απουσία κριτηρίου 

1: µικρή εµφάνιση κριτηρίου 

2: µέτρια εµφάνιση κριτηρίου 
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3: πλήρης εµγάνιση κριτηρίου 

 Πρέπει ωστόσο να τονισθεί, πως κατά την βαθµολόγηση των  απεικονίσεων 

λήφθηκαν υπόψη και οι λεκτικές περιγραφές και όχι µόνο η εικόνα, που 

χρησιµοποιήθηκε σαν πρώτυπο. 

 Το δέυτερο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσµάτων αφορά την ανάλυση και 

βαθµολόγηση των εικόνων που σχεδίασε η οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα 

όρασης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτό το στάδιο είναι η ίδια µε την 

διαδικασία του πρώτου σταδίου. 

 Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων που συγκέντρωσε η οµάδα των βλεπόντων µε τα αποτελέσµατα που 

συγκέντρωσε η οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. 

 Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν t-tests ανάµεσα στις βαθµολογίες των δύο οµάδων, 

προκειµένου να βρεθούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές, που µπορεί να 

εµφανίζονται. 
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6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση και βαθµολόγηση των εικόνων που 

σχεδιάστηκαν από την οµάδα των βλεπόντων ατόµων και των ατόµων µε 

προβλήµατα όρασης παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4 και 

Πίνακας 5).  

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι εικόνες και τα κριτήρια, στα οποία σηµειώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις βαθµολογίες των δύο οµάδων 

(Πίνακας 6, Πίνακας 7, Πίνακας 8, Πίνακας 9). 

Μέσοι όροι βαθµολογιών 

  

Πίνακας 4 “Μέσοι όροι Βαθµολογιών οµάδας βλεπόντων ατόµων ανά εικόνα”

Σχεδιαγράµµατα Γενικό Σχέδιο Μέγεθος Λεπτοµέρειες Μεταφορά

Εικόνα 1η 2,75 2,83 3 2,5 2,58

Εικόνα 2η 2,75 2,58 2,75 2,08 2,41

Εικόνα 3η 2,58 2,41 2,83 2,08 2,16

Εικόνα 4η 2,41 2,41 2,91 2,75 2,08

Πίνακας 5 “Μέσοι όροι Βαθµολογιών οµάδας ατόµων µε προβλήµατα όρασης ανά εικόνα “

Σχεδιαγράµµατα Γενικό Σχέδιο Μέγεθος Λεπτοµέρειες Μεταφορά

Εικόνα 1η 2,41 2,75 2,91 2,08 2,41

Εικόνα 2η 2,16 2 2,83 1,91 2,16

Εικόνα 3η 2,08 2,33 2,83 1,83 1,91

Εικόνα 4η 2 2,16 2,66 2 1,83
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T- Test ανάµεσα στις βαθµολογίες των δύο οµάδων 

Εικόνα 2η 

Σχεδιαγράµµατα 

t= -2.540, df=22 
p <0,05 

Γενικό Σχέδιο 

t= -2.122, df=22 
p <0,05 

Εικόνα 3η 

Σχεδιαγράµµατα 

t= -2,149, df= 22 
p< 0,05 

Πίνακας 6 “Στατιστικά σημαντικές διαφορές της 2ης εικόνας στο κριτήριο των Σχεδιαγραμμάτων”

Ν Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

Ομάδα Βλεπόντων 12 2,75 0,43

Ομάδα ατόμων με 
προβλήματα όρασης

12 2,16 0,68

Πίνακας 7 “ Στατιστικά σημαντικές διαφορές της 2ης εικόνας στο κριτήριο του Γενικού Σχεδίου”

Ν Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

Ομάδα Βλεπόντων 12 2,58 0,49

Ομάδα ατόμων με 
προβλήματα όρασης

12 2 0,81

Πίνακας 8 “ Στατιστικά σημαντικές διαφορές της 3ης εικόνας στο κριτήριο των Σχεδιαγραμμάτων”

Ν Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

Ομάδα Βλεπόντων 12 2,58 0,49

Ομάδα ατόμων με 
προβλήματα όρασης

12 2,08 0,64
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Εικόνα 4η 
Λεπτοµέρειες 

t= -2.833, df= 22 
p=  < 0,01 

 Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει, οι µέσοι όροι των βαθµολογιών που 

συγκέντρωσαν τα βλέποντα άτοµα είναι ιδιαίτερα υψηλοί και στις τέσσερις 

κατηγορίες εικόνων Οι χαµηλότερες βαθµολογίες εµφανίζονται στο κριτήριο των 

λεπτοµερειών των εικόνων, γεγονός που δεν προκαλέι ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς 

µπορεί να ερµηνευθεί. Είναι σύνηθες φαινόµενο σε διάφορες έρευνες, οι 

συµµετέχοντες να µην είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή ακόµη και βιαστικοί κατά την 

συµπλήρωση των απαιτούµενων απαντήσεων, και στην προκειµένη περίπτωση στην 

απεικόνηση των εικόνων. Αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους, που οι 

λεπτοµέρειες των εικόνων έχουν συγκεντρώσει την χαµηλότερη βαθµολογία. 

 Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο είναι πως τα κριτήρια του µεγέθους, του 

σχεδιαγράµµατος και του γενικού σχεδίου έχουν βαθµολογηθεί µε τις υψηλότερες 

βαθµολογίες, που πλησιάζουν το άριστο, και στις τέσσερις εικόνες. Αυτό το γεγονός, 

υποδεικνύει πως η γενικότερη εµφάνιση των εικόνων, που ζωγραφίστηκαν, πλησιάζει 

σε πολύ µεγάλο βαθµό την εµφάνιση των αρχικών εικόνων. 

Πίνακας 9 “Στατιστικά σημαντικές διαφορές της 4ης εικόνας στο κριτήριο των Λεπτομερειών”

Ν Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

Ομάδα Βλεπόντων 12 2,75 0,43

Ομάδα ατόμων με 
προβλήματα όρασης

12 2 0,81
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 Συµπερασµατικά, η γενικότερη εικόνα των µέσων όρων των βαθµολογιών που 

έχει συγκεντρώσει η οµάδα των βλεπόντων ατόµων, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως οι απεικονίσεις τους 

είναι από πολύ καλές εώς και άριστες µε βάση τα πέντε διαφορετικά κριτήρια 

εξέτασης που χρησιµοποιήθηκαν. 

 Όσον αφορά τις βαθµολογίες που έχει συγκεντρώσει η οµάδα των ατόµων µε 

προβλήµατα όρασης κυµαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα. Οι µέσοι όροι των 

βαθµολογιών τους είναι πολύ καλοί µε εξαίρεση κάποιες  βαθµολογίες στα κριτήρια 

της Λεπτοµέρειας (Εικόνα 2η 1,91 και Εικόνα 3η 1,83) και της Μεταφοράς (Εικόνα 

3η 1,91 και Εικόνα 4η 1,83), οι οποίες ωστόσο βρίσκονται πολύ κοντά στο 2, δηλαδή 

στην πολύ καλή αναπραστάση. Αυτό το γεγονός µπορεί να οδήγησει στο 

συµπέρασµα, πως οι λεπτοµέρειες είναι ένα σηµείο στο οποίο τα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης δεν δίνουν ιδιαίτερη σηµασία, για αυτό και στις δικές τους 

αναπαραστάσεις µειονεκτούν. 

 Αντιθέτως, οι καλύτερες βαθµολογίες συγκεντρώθηκαν στο κριτήριο του 

µεγέθους (2,91, 2,83, και 2,66) και όσον αφορά τις εικόνες, στην πρώτη εικόνα, 

δηλαδή στο ποτήρι µε το νερό (2,41 στο σχεδιάγραµµα, 2,75 στο γενικό σχέδιο, 2,91 

στ µέγεθος, 2,08 στις λεπτοµέρειες και 2,41 στο κριτήριο της µεταφοράς).  

 Γενικότερα, µπορεί να γίνει αντιληπτό από τις βαθµολογίες στην οµάδα των 

ατόµων µε προβλήµατα όρασης, πως τα σχεδιαγράµµατα αλλά και το γενικότερο 

σχέδιο µαζί µε το µέγεθος είναι τα καλύτερα αναπαριστάµενα κριτήρια. Η εξήγηση 

αυτού του φαινοµένου µπορεί να στηριχθεί στο γεγονός πως η συγκεκριµένη οµάδα 
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ατόµων, στηρίζεται ως επι το πλείστον σε αυτά τα κριτήρια, ακόµα και κατά την 

απτική αναγνώριση διάφορων εικόνων, για να οδηγηθεί στην κατανόηση. 

Επεξηγηµατικά, τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης όταν προσπαθούν να αντιληφθούν 

µια εικόνα απτικα τείνουν να επικεντρώννονται στα σχεδιαγράµµατα της εικόνας και 

στο γενικότερο σχέδιό της, εποµένως και κατά την δική τους σχεδίαση, δείχννουν να 

επικεντρώνονται στην καλύτερη αναπαράσταση αυτών των κριτηρίων (D’ Angiulli, 

2007). 

 Συγκριτικά, η γενικότερη εικόνα των µέσων όρων των βαθµολογιών είναι 

αρκετά κοντά και στις δύο οµάδες. 

 Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζονται πολύ καλές βαθµολογίες (2 και άνω) τόσο 

στην οµάδα των  βλεπόντων όσο και στην οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα 

όρασης, κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια του σχεδιαγράµµατος και του γενικού 

σχεδίου. Ωστόσο, όπως µπορεί να παρατηρηθεί και από τους πίνακες 6 και 7, στην 

δεύτερη εικόνα στα κριτήρια του Σχεδιαγράµµατος και του Γενικού σχεδίου, 

παρατηρείται η ύπαρξη στατιστικής διαφοράς ανάµεσα στις επιδόσεις των δύο 

οµάδων. Και στα δύο αυτά κριτήρια η οµάδα των βλεπόντων έχει συγκεντρώσει 

καλύτερες βαθµολογίες (t(22)= -2.540, p= 0,018 <0,05 και t(22)= -2.122, p= 0,045 

<0,05). Επιπλέον και στις βαθµολογίες της τρίτης εικόνας το κριτήριο των 

Σχεδιαγραµµάτων, εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις βαθµολογίες των 

δύο οµάδων (t(22)= -2,149, p= 0,042 < 0,05), µε καλύτερες βαθµολογίες αυτές της 

οµάδας των βλεπόντων (Πίνακας 8). 
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 Διαφορά στις βαθµολογίες των δύο οµάδων εντοπίζεται κυρίως στο κριτήριο 

της λεπτοµέρειας και της µεταφοράς. Συγκεκριµένα στην τέταρτη εικόνα στο 

κριτήριο των λεπτοµερειών υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες, 

µε την οµάδα των βλεπόντων να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία (t(22)= 

-2.833, p= 0,009 < 0,05) (Πίνακας 9). Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί. 

 Πρωταρχικό ρόλο σε κάθε είδους εικόνα έχουν τα σχεδιαγράµµατα και η 

γενικότερη αποτύπωση  µιας εικόνας. Αυτό το γεγονός ισχύει σε ακόµη µεγαλύτερο 

βαθµό, όταν οι εικόνες πρόκειται να “αναγνωστούν” από άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης. Τα άτοµα αυτά, δείχνουν µια προτίµηση σε εικόνες µε απλά σχεδιάγραµµατα 

και χωρίς περίσσες λεπτοµέρειες, έτσι ώστε να µπορούν να τις αναγνωρίζουν 

καλύτερα και ευκολότερα µέσω της αφής. Αντιθέτως, τα βλέποντα άτοµα δείχνουν 

την ίδια προσοχή, ή ίσως και λίγο περισσότερη, στις λεπτοµέρειες ο οποίες 

οµορφαίνουν και τελειοποιούν οπτικά µια εικόνα. 

 Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος  για τον οποίο τα κριτήρια της λεπτοµέρειας 

και της µεταφοράς συγκέντρωσαν χαµηλότερη βαθµολογία στις απεικονήσεις της 

οµάδας των ατόµων µε προβλήµατα όρασης και υψηλότερη στην οµάδα των 

βλεπόντων. Οι λεπτοµέρειες σαν στοιχείο µιας απεικόνισης, και στην συγκεκριµένη 

περίπτωση σαν στοιχείο της αναπαράστασης των λεκτικών περιγραφών,  αποτελούν 

µια επιπρόσθετη  πινελιά.  
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 7ο- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

7.1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα αποτελέσµατα των βαθµολογιών που συγκέντρωσε η οµάδα των ατόµων µε 

προβλήµατα όρασης, κατά την απεικόνιση των λεκτικών περιγραφών, που τους 

προσφέρθηκαν, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές σε σύγκριση µε τα 

αποτελέσµατα των βαθµολογιών της οµάδας των βλεπόντων ατόµων. Τα κριτήρια, 

που χρησιµοποιήθηκαν για την βαθµολόγησή τους, και ιδιαίτερα τα κριτήρια του 

“Γενικού Σχεδίου” και των “Σχεδιαγραµµάτων”, φαίνονται να αγγίζουν την άριστη 

βαθµολογία και στις δύο οµάδες. 

 Οι µόνες διαφορές, που έγιναν αντιληπτές είναι στο κριτήριο των 

“Λεπτοµερειών”, όπου η οµάδα των βλεπόντων έχει συγκεντρώσει υψηλότερες 

βαθµολογίες. Αυτό το αποτέλεσµα ήταν ένα από τα αναµενόµενα, καθώς σε έρευνες 

που περιλάµβαναν αναγνώριση εικονων µέσω λεπτοµεριειών, φαίνεται πως τα 

βλέποντα άτοµα δέιχνουν να προτιµούν εικονες µε λεπτοµέρειες προκειµένου να τις 

αναγνωρίσουν σωστά (Mackworth and Morandi, 1967). 

 Αντιθέτως, τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, που χρησιµοποιούν την αφή τους 

προκείµενου να αναγνωρίσουν µια εικόνα, φαίνεται να προτιµούν τα απλά 

περιγράµµατα, χωρίς ιδιαίτερες λεπτοµέρειες για την επιτυχία της αναγνώρισης (D’ 

Angiulli, 2007). Αυτός είναι πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο κανένας από τους 

συµετέχοντες της οµάδας των ατόµων µε προβλήµατα όρασης, δεν χρησιµοποίησε 

πολλές λεπτοµέρειες κατά την απεικόνιση των λεκτικών περιγραφών τους. 
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 Επιπλέον, όσον αφορά τις εικόνες των τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών, 

που χρησιµοποιήθηκαν κατά την έρευνα, και οι δύο οµάδες κινήθηκαν στα ίδια 

επίπεδα βαθµολογιών, όπως φαίνεται και στα αποτέλεσµατα της έρευνας. Η πρώτη 

εικόνα (το ποτήρι µε το νερό) έχει συγκντρώσει την υψηλότερη βαθολογία και από 

τις δύο οµάδες, ενώ η δεύτερη και η τρίτη εικόνα (η γυναίκα και η λεοπάρδαλη) 

έχουν συγκεντρώσει την χαµηλότερη. 

 Το γεγονός αυτό εξηγείται αν κανείς σκεφτέι το επίπεδο δυσκολίας των 

εικόνων αυτών. Το ποτήρι είναι µια εύκολη σχετικά εικόνα για να σχεδιάσει κάποιος, 

ενω το ανθρώπινο σώµα και η λεοπάρδαλη αποτελούν σχεδιαστικά δύσκολες 

εικόνες. 

 Ακόµη, όσον αφορά τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές που εµφανίστηκαν 

ανάµεσα στις βαθµολογίες των δύο οµάδων, παρατηρείται πως συγκεντρώνονται 

κατά κύριο λόγο στο κριτήριο των λεπτοµερειών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και 

τις διαφορές, που παρατηρήθηκαν στους µέσους όρους, µε την οµάδα των βλεπόντων 

να συγκεντρώνει αισθητά υψηλότερη βαθµολογία µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο 

και στις τέσσερις εικόνες. 

 Εν κατακλείδι, η έρευνα αυτή οδήγησε στο συµπέρασµα, πως και τα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης µπορούν να απεικονίσουν εξίσου καλά µε τους βλέποντες 

διάφορα είδη λεκτικών περιγραφών, µε µόνο περιορισµό την απουσία των 

λεπτοµερειών από τις εικόνες. Εφόσον χρησιµοποιήσουν το κατάλληλο εργαλείο, 

που στην συγκεκριµένη περίπτωση ήταν ενα 3D PEN, µπορούν να συµµετέχουν 

ισότιµα σε διαδικασίες σχεδίασης και τέχνης. 
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7.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 Ένας από τους βασικότερους περιορισµούς της κυρίως έρευνας εντοπίζεται 

στον µικρό αριθµό συµµετεχόντων. Για  να µπορέσει να αντισταθµιστεί αυτός ο 

περιορισµός, επιλέχθηκαν τέσσερις εικόνες για αναπαράσταση. Στο µέλλον 

προτείνεται να αυξηθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων και να γίνει σύγκριση των 

ατόµων µε ολική απώλεια όρασης εκ γενετής τυφλών και µε επίκτητη απώλεια 

όρασης και µε τα άτοµα µε µερική απώλεια όρασης, ούτως ώστε να µπορούν να 

γίνουν και στατιστικές συγκρίσεις που αφορούν τις επιδόσεις των οµάδων µε 

προβλήµατα όρασης.  

 Ένας άλλος περιορισµός εντοπίζεται στην µη ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των 

διαφορετικών παρατηρητών/ερευνητών (interrater reliability) που θα πρόσδιδε 

µεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνα. Εντούτοις υπήρξε ένα είδος συµφωνίας µε βάση 

την βιβλιογραφία και σε συµφωνία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Προτείνεται σε 

µελλοντική έρευνα, οι ερευνητές που θα αξιολογήσουν και θα βαθµολογήσουν τις 

διάφορες απεικονίσεις να είναι περισσότεροι. 

 Τέλος, η συνεισφορά της συγκεκριµένης έρευνας εντοπίζεται στην αξιολόγηση 

των απεικονίσεων διάφορων λεκτικών περιγραφών, που µπορούν να επιχειρήσουν 

άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Ακόµη, πρέπει να τονισθεί πως η χρήση του 3D PEN, 

κατά την αποτύπωση των σχεδιών τους ήταν άκρως αποτελεσµατική και δίνει την 

δυνατότητα και σε επόµενες έρευνες να το χρησιµοποιήσουν σαν εργαλείο. 

Συµπερασµατικά, οι διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν 
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από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία για την καλύτερη και βέλτιστη εκπαίδευση των 

ατόµων µε απώλεια όρασης.
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