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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ε απηή ηε δηαηξηβή κειεηήζεθε θαη πξνηείλεηαη έλα πιαίζην γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε
ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαη γεληθά ζε
θάζε δνκεκέλν θείκελν, φπσο ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην ζηπι ησλ
ραξαθηήξσλ.
Σα ζήκαηα γξαθήο (νη νπηηθήο θχζεο επηζεκάλζεηο), ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή,
ηελ νξγάλσζε θαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ελφο δνκεκέλνπ εγγξάθνπ κεηαθέξνπλ
πιεξνθνξίεο (κεηαπιεξνθνξίεο) πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ηνπ θεηκέλνπ θαη επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο, φηαλ απηφ παξνπζηάδεηαη νπηηθά
Οη πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο δνκεκέλσλ θεηκέλσλ
δελ έρνπλ γίλεη κε θάπνηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
ςπρνινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληηιεπηηθέο δπλαηφηεηεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο,
θαζψο θαη ηνπο γλσζηαθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε
ελφο δνκεκέλνπ θεηκέλνπ. Ζ επηινγή ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ
απφδνζε απηψλ ησλ ζεκάησλ

κε έλαλ ad hoc ηξφπν απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο

ινγηζκηθψλ, έρεη νδεγήζεη κέρξη ζήκεξα ζε κε απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο.
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε αληηιεπηηθά απνδεθηέο αθνπζηηθέο απνδφζεηο
ρξεηάζηεθε λα απαληήζνπκε ζε δπν εξσηήκαηα: Πξψηνλ, αλ έπξεπε λα απνδψζνπκε
ζε αθνπζηηθή κνξθή ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ζεκαζίεο πνπ απηά κεηαθέξνπλ θαη
δεχηεξνλ πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη ήρνη ή ηα πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη εχθνια απνκλεκνλεχζηκα, δελ ζα
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηή θαη δελ ζα δεκηνπξγνχλ γλσζηαθή ππεξθφξησζε.
Μηα ζεηξά κειεηψλ ζε ειιεληθά θαη ακεξηθαληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαζψο θαη ζηνπο
κεγαιχηεξνπο ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ,
έδεημε φηη εθηφο απφ ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο
σο πξνο ηε ζεκαζίεο πνπ κεηαθέξνπλ νη δηαθνξεηηθνχ βάξνπο θαη ζηπι ραξαθηήξεο.
Γηεξεπλήζακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ
ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ησλ κεηαπιεξνθνξηψλ πνπ
πξνζιακβάλνπλ νη αλαγλψζηεο θαζψο δηαβάδνπλ έλα δνκεκέλν θείκελν. Απφ ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξραλ ζαθείο θαλφλεο θαη
ζπλέπεηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο θαη ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ ζηα
Φ.Κατςοφλθσ
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θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Γεδνκέλνπ, επίζεο, φηη ζήκεξα ε ηππνγξαθία έρεη
μεθχγεη απφ ηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηψλ, θαη φπνηνο δηαζέηεη έλα πξνζσπηθφ
ππνινγηζηή κπνξεί λα δεκνζηεχεη θείκελα ή λα ηα ηππψλεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηα
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κε φπνηνλ ηξφπν επηζπκεί, απνθαζίζακε λα απνδψζνπκε
ζε αθνπζηηθή κνξθή ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ηε ζεκαζία πνπ θάζε θνξά
κεηαθέξνπλ.
Γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο, δηεξεπλήζεθε κέζα απφ κηα
ζεηξά ςπρναθνπζηηθψλ πεηξακάησλ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζρεζηαθή νκνηφηεηα
απηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο, φπσο ε έληαζε ην ηνληθφ χςνο θαη ν ξπζκφο.
Ζ κέζνδφο καο αμηνινγήζεθε ζηε ζπλέρεηα, απφ δείγκα ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ
καζεηψλ ζε θείκελν ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αθνπζηηθή
απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππήξραλ ζην θείκελν, ζε αληίζεζε κε ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, φπνπ δελ ππήξρε αθνπζηηθή
απφδνζε ησλ ζεκάησλ γξαθήο.

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Μεηαηξνπή Κεηκέλνπ ζε Οκηιία, Οπηηθά ζήκαηα γξαθήο, Δθθξαζηηθή
ζπλζεηηθή νκηιία, Πξνζβαζηκφηεηα εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ
Φ.Κατςοφλθσ
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ABSTRACT
In this thesis, a framework is provided for the auditory representation of visual signals,
such as different size, weight and style of characters, used in textbooks and generally in
any structured text.
The writing signals (optical nature labels), which define the structure, the organization
and the important points of a structured document, when it is presented visually,
transfer information (metadata) in addition to the meaning of the text and affect the
process of understanding and memorizing.
Previous studies in the field of auditory representation of structured texts have not been
carried out in a systematic method based on the principles of psychology, by
considering the perceptual capabilities, limitations, and the cognitive factors that impact
on people during the auditory representation of a structured text. The choice of acoustic
characteristics by the software developers for the performance of these signals made in
an ad hoc manner, have thus far led to inefficient efforts.
In order to create perceptually acceptable acoustic versions, we had to answer two
questions: First, which is better to be rendered in audio form, the optical characteristics
or the meanings they carry and secondly, what are the appropriate sounds or prosodic
features for the auditory display of the signals, which will be easily memorized, will not
distract the listener‘s attention and will not create cognitive overload?
A series of studies in Greek and American textbooks, and the largest Greek publishing
houses, showed that besides the size of the font, there are significant differences in the
meanings carried by different weights and style characters.
We investigated the way in which these characteristics are used by publishing houses,
as well as the type of metadata that readers perceive as they read a structured text. The
results of these investigations showed that there were no clear rules and consistency in
the use of different weights and styles of characters in the texts of schoolbooks.
In order to attribute the visual writing signals into acoustic form, we explored, through a
series of psychoacoustic experiments, the existence of relational similarity between
these signals and the features of speech, such as the intensity, the pitch and the
rhythm.

Φ.Κατςοφλθσ
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Our method was evaluated on a sample of blind and sighted students on a schoolbook
text and the results showed that the visual writing signals significantly improved the
participants‘ understanding and memorizing of information which were in the text as
opposed to the acoustic version of the text of the control group, where there was no
auditory representation of visual writing signals.

SUBJECT AREA: Human Computer Interaction
KEYWORDS: Text to Speech, Expressive speech synthesis, Visual Writing Signals,
Accessibility of Textbooks
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ηνπο γνλείο κνπ,
ζηε ζχδπγφ κνπ, ζην Γεκήηξε θαη ηελ Δπξπδίθε
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαηξηβή, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληά κνπ,
θαζεγεηή θ. Γεψξγην Κνπξνππέηξνγινπ, ν νπνίνο κε παξφηξπλε λα αζρνιεζψ κε ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία κε πεξηέβαιιε θαζ‘ φιε
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά
ηελ θαζεγήηξηα θ. ηέιια Βνζληάδνπ, ε νπνία κε ελεζάξξπλε λα ζπλερίζσ ηηο
κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζε επίπεδν δηαηξηβήο, φπσο θαη ηελ θαζεγήηξηα θ. Αζελά
Εψληνπ ηδέξε, κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο.
Θέισ επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ δηδάθηνξα Γεκήηξην Σζψλν γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ
είρακε θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο, ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Σπθιψλ Καιιηζέαο θαη ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο
Σπθιψλ, φπσο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Λεφληεηνπ Λπθείνπ Παηεζίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ζχδπγν κνπ Γηάλλα θαη ηα παηδηά κνπ Γεκήηξε θαη
Δπξπδίθε γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ ππνκνλή αιιά θαη ηελ αλνρή πνπ επέδεημαλ φιν απηφ
ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο δηαηξηβήο.
Σέινο, λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ελέπλεαλ λα ζέησ πάληα πςεινχο
ζηφρνπο.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 Σν Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα
Σν θχξην πξφβιεκα ζε απηή ηε δηαηξηβή είλαη ε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ γξαθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο έληνλεο γξαθήο, ηεο πιάγηαο, ηεο έληνλεο
πιάγηαο γξαθήο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο κε ηε ρξήζε
εθαξκνγψλ ζπλζεηηθήο νκηιίαο. Παξάιιεια,
νη ήρνη απηνί ή ηα πξνζσδηαθά
ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
απνκλεκνλεχνληαη εχθνια, απφ ηνπο ρξήζηεο ηέηνησλ εθαξκνγψλ, θαη λα
αλαγλσξίδνληαη γξήγνξα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ είλαη ζπλερφκελε θαη κε θάπνην ξπζκφ.
Σα ζήκαηα γξαθήο (νη νπηηθήο θχζεο επηζεκάλζεηο), ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή,
ηελ νξγάλσζε θαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ελφο δνκεκέλνπ εγγξάθνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο φηαλ απηφ παξνπζηάδεηαη νπηηθά (Truillet, 1999). κσο, ηα
ππάξρνληα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία είηε ηα αγλννχλ είηε ηα
απνδίδνπλ απζαίξεηα.
Σν πξφβιεκα γηα ηα άηνκα κε ηχθισζε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ
ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο Κεηκέλνπ-ζε-Οκηιία γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά
θείκελα, είλαη φηη ράλνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ.
1.2

Οη Δξεπλεηηθνί ηόρνη

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνηείλνπκε κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή
κειέηε, νδεγίεο πξνο ηνπο ζρεδηαζηέο ινγηζκηθψλ, νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
πινπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν εμειηγκέλα ινγηζκηθά κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία γηα
καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο ην έληππν ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ είλαη πξνζβάζηκν, φπσο είλαη
νη καζεηέο κε απψιεηα φξαζεο θαη γεληθά θάζε καζεηήο ν νπνίνο αδπλαηεί λα έρεη
πξφζβαζε ζε απηφ, θαζψο θαη λα παξέρνπκε έλα πιαίζην ζηνπο εξεπλεηέο γηα
αθνπζηηθή απφδνζε πην ζχλζεησλ δνκψλ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε αξρηθά είλαη:
1. Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο, φπσο ε έληνλε γξαθή, ε
πιάγηα γξαθή, ε έληνλε πιάγηα γξαθή θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο απφ
ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ζηελ Διιάδα θαη πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ηνπο;
2. Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο
Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ;
3. Ση αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο φηαλ ζπλαληά ηα παξαπάλσ ζήκαηα γξαθήο ζε έλα
θείκελν;
ηε ζπλέρεηα,
1. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζή ηνπο;
2. Πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε αθνπζηηθή κνξθή ηα ίδηα ηα νπηηθά ζήκαηα ή νη
ζεκαζίεο πνπ αλαπαξηζηάλνπλ;
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3. Πνηα είλαη ηα θαηάιιεια αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζή
ηνπο;
1.3 Σα Κίλεηξα
Σα θίλεηξα απηή ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζην γεγνλφο φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζήκεξα
αιιάδνπλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη ηπθινί καζεηέο
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα κελ έρνπλ ηα βηβιία ηνπο
έγθαηξα ζηελ γξαθή braille. Έηζη, ε αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη
ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ηαπηφρξνλα, ζα δηεπθφιπλε πάξα πνιχ ηνπο ηπθινχο καζεηέο,
αιιά θαη ηνπο κεηέπεηηα ηπθισζέληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ άιιν ελαιιαθηηθφ κέζν
πξφζβαζεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θάλνληαο έηζη, πξάμε ην δηθαίσκα γηα ίζεο επθαηξίεο
ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ φξαζε είλαη ην ηζρπξφηεξν κέζν επηθνηλσλίαο ζηε εθπαίδεπζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ παξαηήξεζε, εμεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία δηαγξακκάησλ, εηθφλσλ, πεηξακάησλ
θιπ., φπσο επίζεο έρεη απνηειέζεη σο επί ην πιείζηνλ ηε βάζε επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ
ππνινγηζηή. κσο, πνιιέο θνξέο ν ήρνο ζπκπιεξψλεη ηελ νπηηθή πιεξνθνξία ή
αθφκε κπνξεί θαη λα ηελ ππνθαηαζηήζεη. Έηζη, ν ήρνο κπνξεί λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηεπαθή ρξήζηε (user interface). Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο
αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έλα
ζέκα ην νπνίν ζα απαζρνιήζεη ηελ παξνχζα δηαηξηβή.
Παξαδνζηαθά, νη ηπθινί ρξήζηεο ππνινγηζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά
έγγξαθα κέζα απφ θείκελα ζε κνξθή ASCII. Απηή ε κέζνδνο είλαη ηθαλή λα δηαηεξεί ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, αιιά παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε
ησλ νπηηθψλ θαη πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο νη πίλαθεο, νη ιίζηεο, ηα έληνλα
γξάκκαηα, ηα πιάγηα, νη ηίηινη, νη θνπθίδεο, θιπ. Σα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
ραξαθηεξίδνπλ ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα θάζε εγγξάθνπ.
κσο, ελψ ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζπγθξηηηθά εχθνιε
ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθέο ελδείμεηο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε φηαλ ε πξφζβαζε γίλεηαη
κέζσ νκηιίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο ηπθινχ αηφκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ
ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ελφο αλαγλψζηε νζφλεο.
Σν πξφβιεκα είλαη αθφκε πην έληνλν φηαλ ην έξγν δελ είλαη κηα απιή αλαγλψξηζε, αιιά
ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία αλάθιεζεο θαη δηαηήξεζεο ζηε κλήκε. Δξγαζίεο, νη νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ αλαδήηεζε ζε κηα νκάδα ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ή αλαδήηεζε ελφο
ζηνηρείνπ κέζα ζε κηα νκάδα, απαηηνχλ ν ρξήζηεο λα ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο γηα
αξθεηά ζηνηρεία ηαπηφρξνλα. Απηφ ζπγθξηηηθά είλαη εχθνιν φηαλ ππάξρεη νπηηθή
ζεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Έρνληαο αλαγλσξίζεη ν ρξήζηεο ηα ζηνηρεία πνπ
ζέιεη λα ζπγθξίλεη, κπνξεί λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ πάξα πνιχ γξήγνξα αλάκεζα
ζε απηά. Έηζη, ε νζφλε ή ε εθηππσκέλε ζειίδα ιεηηνπξγεί σο κηα κνξθή εμσηεξηθήο
κλήκεο θαη ην πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί απφ ην ρξήζηε είλαη
ην ειάρηζην. Αληίζεηα, φηαλ κηα παξφκνηα εξγαζία πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί κε νκηιία,
ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη εθ θχζεσο ρσξηθέο, φηαλ
απνδίδνληαη κέζα απφ κηα ιεθηηθή δίνδν δηεπαθήο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην γλσζηαθφ
θνξηίν ζην ρξήζηε, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο
φπσο ηελ Φπρνινγία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ (Baca,
1997).
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ζπζθεπέο αλάγλσζεο κέζσ ηεο αθήο (π.ρ. νζφλεο braille) αλ
θαη επηζπκεηέο, είλαη πνιχ αθξηβέο γηα λα απνθηεζνχλ απφ κηα κέζε νηθνγέλεηα, αιιά
θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ελφο θεηκέλνπ ηα νπνία κεηαθέξνπλ ρξήζηκεο κεηα-πιεξνθνξίεο1. Έηζη, ην αθνπζηηθφ
θαλάιη έρεη επηθνξηηζηεί κε ηελ πξφζιεςε ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ πιεξνθνξηψλ κηαο
θαη νη ηερλνινγίεο θσλήο γίλνληαη επξχηεξα δηαζέζηκεο θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο θαη
ζπλεπψο, ε νκηιία απνθηά κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε δηεπαθή αλζξψπνπ - ππνινγηζηή
(Balaguer & Gobbetti 1993)
Ζ ζπλζεηηθή ε νκηιία, θαζψο εμειίζζεηαη θαη πιεζηάδεη ζε πνηφηεηα ηελ θπζηθή, ηείλεη
λα γίλεη έλα ειθπζηηθφ θαη ηζρπξφ κέζν γηα λα κεηαβηβάδνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα
αιιειεπηδξνχκε κε απηέο. Ζ νκηιία κπνξεί λα εθθξαζηεί γξεγνξφηεξα απφ φηη
δαθηπινγξαθνχκε, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελψ ηα ρέξηα θαη ηα κάηηα καο είλαη
απαζρνιεκέλα αιινχ. Δληνχηνηο, θαηά έλα κεγάιν κέξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά
ζηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα.
Ζ νκηιία ζε ζρέζε κε έλα γξαπηφ θείκελν είλαη πινπζηφηεξε θαη πην εθθξαζηηθή θαη έρεη
ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα κεηαβηβάδεη ιεπηέο έλλνηεο ζεκαληηθέο γηα ηελ επηθνηλσλία.
Ο ήρνο είλαη ειθπζηηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θνξεηέο εθαξκνγέο, επεηδή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ελψ ηα ρέξηα θαη ηα κάηηα θάπνηνπ είλαη απαζρνιεκέλα εθηειψληαο
άιιεο εξγαζίεο, φπσο ε νδήγεζε ή ην πεξπάηεκα. Δπεηδή, ε νκηιία δελ απαηηεί κηα
νζφλε, κπνξεί λα θαηαλαιψζεη ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ φηη ην θείκελν ζε έλαλ
ππνινγηζηή παιάκεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε θαη ζην ζθνηάδη.
Αλ θαη ε νκηιία, θαη εηδηθά ε ζπλνκηιία, δείρλνπλ ηε δνκή κε ηελ έκθαζε, ηηο κηθξέο
παχζεηο, ην ξπζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά, απηέο
νη κεηαπιεξνθνξίεο δελ είλαη άκεζα αληηιεπηέο ζήκεξα, κέζα απφ κηα αθνπζηηθή
θαηαγξαθή κε ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία.
ήκεξα νη ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία (Text to Speech, TtS)
πξνζθέξνπλ λέεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα απνδψζνπκε ην
πεξηερφκελν, ηε δνκή αιιά θαη ηα πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εγγξάθνπ
(ζεκαζηνινγία θαη κεηαπιεξνθνξίεο), δηαθνξνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο
(ξπζκφ/rate, ηνληθφ χςνο/pitch, ρξνηά/timbre, θιπ) θαη ειέγρνληαο ηηο παξακέηξνπο ηεο
πξνζσδίαο (Kouroupetroglou, 2015a). Οη κέρξη ηψξα επηινγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ησλ παξακέηξσλ ησλ ήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ινγηζκηθά γηα λα απνδψζνπλ
ηηο κεηαπιεξνθνξίεο ησλ δνκεκέλσλ εγγξάθσλ έρνπλ γίλεη απζαίξεηα κε έλαλ
δηαηζζεηηθφ ηξφπν απφ ην ζρεδηαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζχλζεζεο θσλήο, κε ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο αξρέο ηεο αληηιεπηηθήο νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ,
θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αλζξψπηλνπ γλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία (TtS)
αληηκεησπίδνπλ ην πεξηερφκελν σο απιφ θείκελν θαη δελ ππάξρεη θάπνηα πξφβιεςε,
ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο ελφο εγγξάθνπ,
φπσο ε γξακκαηνζεηξά (ηχπνο, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ην ρξψκα ηνπ θφληνπ, θιπ) θαη
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ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο (Fellbaum & Κνπξνππέηξνγινπ, 2008). Καηά ζπλέπεηα, νη
ηπθινί θνηηεηέο ή καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην θαλάιη ηνπ ήρνπ γηα λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κέζσ TtS, ράλνπλ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζε έλα εκπινπηηζκέλν θείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε, ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνχο αλαγλψζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
φξαζή ηνπο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ίδην πεξηερφκελν. Κάπνηα ινγηζκηθά
αλάγλσζεο νζφλεο, φπσο ην Supernova (Dolphin, 2015), παξέρνπλ αθνπζηηθέο
ελδείμεηο (π.ρ. ηε ιέμε «ηίηινο») ζηελ πεξίπησζε ησλ ηίηισλ ζε έλα έγγξαθν ή ηεο
έληνλεο θαη πιάγηαο γξαθήο.
1.4 Πεδίν εθαξκνγήο/θνπόο ηεο Γηαηξηβήο
Ο ζηφρνο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε εμεχξεζε, κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή
ςπρναθνπζηηθή κειέηε, ησλ θαηάιιεισλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία ζα
κεηαδίδνληαη ζην καζεηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε
νκηιία, νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα έληππα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη απνδίδνληαη
κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο ηππνγξαθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, δηαθνξεηηθφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο, έληνλε γξαθή, πιάγηα θαη έληνλε πιάγηα γξαθή.
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο Κεηκέλνπ-ζε-Οκηιία επφκελεο γεληάο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα
απνδψζνπλ αθνπζηηθά ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο, ψζηε νη καζεηέο κε ηχθισζε (αιιά
θαη νη βιέπνληεο ρξήζηεο ηνπο) λα κε ράλνπλ ηηο ηππνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
εκπινπηίδνπλ ηα θείκελα.
Σα ζηνηρεία ηεο ηππνγξαθίαο απνηεινχλ ζήκαηα γξαθήο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
εξκελεχεηαη έλα ζήκα, εμαξηάηαη πάξα πνιχ απφ ηε ζεκεηνινγηθή γλψζε ηνπ
παξαιήπηε θαη απφ ηε ζεκεηνινγηθή γλψζε φηη ν ζπγγξαθέαο ην κνηξάδεηαη κε ηνλ
παξαιήπηε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ παξαιήπηε. Χο εθ ηνχηνπ, πξηλ ηελ βαζηθή καο
έξεπλα κειεηήζακε πξψηα, ηη αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο φηαλ ζπλαληνχλ ηα
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο ηππνγξαθίαο, φπσο επίζεο θαη πψο αλαγλσξίδνπλ ηα
δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην (π.ρ., ηίηινη, έλζεηα
θείκελα, ππνζεκεηψζεηο θιπ.). Ζ έξεπλα απηή αθνξνχζε ηπθινχο θαη βιέπνληεο
καζεηέο. ηε ζπλέρεηα κειεηήζακε πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο
ηππνγξαθίαο απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ζηα ειιεληθά θαη
αγγιηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα
Ζ βαζηθή καο έξεπλα εζηηάζηεθε ζηελ εμεχξεζε ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηππνγξαθίαο, κέζα απφ κηα
ζεηξά ςπρναθνπζηηθψλ πεηξακάησλ, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ηπθινί θαη βιέπνληεο
καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Σέινο, ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο πεηξακαηηθέο
κειέηεο, αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλζήθεο θεηκέλνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
1.5 Ζ πκβνιή/ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο
Απηή ε δηαηξηβή ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπγγξαθέα θαη
καζεηή κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηιεπηηθψλ
κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ ήρνπ, ζηε βειηίσζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο
αλζξψπνπ-ππνινγηζηή,
ζηελ
εμεχξεζε
αλαπαξαζηαζηαθά
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ηζνδχλακσλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε εκπινπηηζκέλσλ
θεηκέλσλ, ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ππάξρνπλ ζηα θείκελα φηαλ απηά απνδίδνληαη αθνπζηηθά κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθήο
νκηιίαο. πγθεθξηκέλα, νη ζπλεηζθνξέο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη:
 Ζ θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ην ηη αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο φηαλ ζπλαληνχλ
ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι, θαζψο
θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ ηα άιια
είδε θεηκέλσλ απφ ην βαζηθφ θείκελν θαη απνηεινχλ θξηηήξην αλαγλψξηζήο ηνπο
απφ ηνπο καζεηέο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία
γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.
 Ζ ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ ήρνπ θαη ν θψδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ, πνπ φπσο
απνδείρηεθε ιεηηνπξγεί απνδνηηθά ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ ππνινγηζηή, ζα
βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία πην εμειηγκέλσλ εθαξκνγψλ αθνπζηηθήο δηεπαθήο
ρξήζηε.
 Ζ εμεχξεζε ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηππνγξαθίαο ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζε κεηα-πιεξνθνξηψλ
πνπ κέρξη ηψξα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνδνζνχλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είρε
πξφζβαζε ν ηπθιφο καζεηήο.
 Ζ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο έδεημε, φπσο θαίλεηαη ζηελ
ηειεπηαία έξεπλα, φηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη απνκλεκφλεπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο θεηκέλνπ, φπσο θαη θαηά ηελ νπηηθή ηνπο απφδνζε.
1.6 Ζ Γνκή ηεο Γηαηξηβήο
Απηή ε δηαηξηβή δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ γξαθήο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θη εζηηάδεη ηηο εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο ζηε δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο αθνπζηηθήο αλαπαξάζηαζεο,
πξνηείλνληαο κηα αληηιεπηηθά απνδεθηή κέζνδν, ρσξίο λα δεζκεχεη πξφζζεηνπο
γλσζηαθνχο πφξνπο, δηεπθνιχλνληαο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Πξηλ απφ απηφ
κειεηά ηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νπηηθά ζήκαηα ζηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηηο
κεηαπιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ απηά νη καζεηέο φηαλ ηα ζπλαληνχλ θαηά
ηελ αλάγλσζε.
Απηή ε κειέηε αλαπηχζζεηαη ζε ελλέα θεθάιαηα, αξρίδνληαο κε ην ηξέρνλ θεθάιαην, ην
νπνίν εηζάγεη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηέιεζαλ θίλεηξν γη‘
απηή ηελ έξεπλα, ην πεδίν εθαξκνγήο, θαζψο θαη νη ζπλεηζθνξέο ηεο δηαηξηβήο. ηε
ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο (2ν
θεθάιαην), κέζα απφ κηα
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ γξαθήο θαη νη
ζρεηηθέο ζεσξίεο (3ν θεθάιαην), θαηφπηλ παξνπζηάδνληαη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο γηα ην
πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζήκαηα γξαθήο θαη ηη αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο φηαλ ηα
ζπλαληνχλ ζηα θείκελα (4ν θεθάιαην), αθνινπζνχλ νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
αθνπζηηθή δηεπαθή ρξήζηε θαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ (5ν
θεθάιαην), ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο θαη πψο
ζπζρεηίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνγξαθίαο(6ν θεθάιαην). ην 7ν θεθάιαην
παξνπζηάδνληαη νη πεηξακαηηθέο κειέηεο ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ζην 8 ν, γίλεηαη
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αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζην 9ν παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο έξεπλαο
θαη νη κειινληηθέο εξγαζίεο.
Δηδηθφηεξα, ην Κεθάιαην 2 επηθεληξψλεηαη ζηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηε
ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο. Σν
θεθάιαην απηφ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο κειέηεο θαη εηζάγεη
ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή θαη ηελ θχξηα κειέηε,
πνπ πεξηγξάθνληαη αξγφηεξα ζηα θεθάιαηα 4 θαη 7, αληίζηνηρα, αιιά θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο (θεθάιαην 8).
ην Κεθάιαην 3, αξρηθά δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ ζεκάησλ, νη ζρεηηθέο ζεσξίεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ κέζα ζε έλα θείκελν, ε επίδξαζή ηνπο
ζηνπο γλσζηαθνχο κεραληζκνχο θαη ε αληίζεζε πνπ δεκηνπξγνχλ αλάινγα κε ην βάξνο
ην ζηπι θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο.
ην Κεθάιαην 4, δηελεξγήζεθαλ κηα ζεηξά απφ πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο. ηελ πξψηε
έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ, φηαλ ζπλαληνχλ ηππνγξαθηθά ζηνηρεία
κε δηαθνξεηηθφ βάξνο, ζηπι ή κέγεζνο, θαζψο θαη κε πνηα θξηηήξηα αλαγλσξίδνπλ ηα
δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, εθηφο απφ ην βαζηθφ θείκελν, πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα
θεθάιαην ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ηε δεχηεξε έξεπλα, δηεξεπλήζεθε ε ινγηθή, κε ηελ
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ην δηαθνξεηηθφ βάξνο θαη ην ζηπι ραξαθηήξσλ θη επίζεο ζε
πνηα είδε θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη. ηελ ηξίηε έξεπλα κειεηήζεθε ε ρξήζε ηνπ
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα,
ελψ ζηελ ηέηαξηε έξεπλα κειεηήζεθε ε ρξήζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ζηπι γξακκαηνζεηξά
ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ο ιφγνο πνπ έγηλαλ νη παξαπάλσ έξεπλεο,
ήηαλ αθελφο κελ λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο, σο πξνο ηε ρξήζε
ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο, ζηπι θαη κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο, νη νπνίνη ζα ήηαλ
ρξήζηκνη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κεζνδνινγίαο ψζηε λα απνδίδνληαη αθνπζηηθά θαηά ηελ
κεηαηξνπή ελφο θεηκέλνπ ζε νκηιία θαη αθεηέξνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηη αληηιακβάλεηαη ν
αλαγλψζηεο φηαλ ηα ζπλαληά ζην θείκελν θαη αλ παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ.
ην Κεθάιαην 5, παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ηελ παξαγσγή
πξνζβάζηκσλ βηβιίσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ
ζεκάησλ γξαθήο θαηά ηε κεηαηξνπή ελφο θεηκέλνπ ζε νκηιία, νη γλσζηαθνί παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ην καζεηή θαηά ηελ αθξφαζε ελφο θεηκέλνπ θαη ηέινο νη πξνεγνχκελεο
εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο δηεπαθήο ρξήζηε θαη εηδηθά ζηελ
αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλσλ εγγξάθσλ.
ην Κεθάιαην 6, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιηθή ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο
πνπ έρεη δηαπηζησζεί κέζα απφ εζνινγηθέο κειέηεο θαη δεδνκέλνπ φηη ε γξαθή έρεη σο
ζθνπφ λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνγξαθίαο. Ζ ζπζρέηηζε απηή ζα
δηεξεπλεζεί πεηξακαηηθά ζην επφκελν θεθάιαην.
ην Κεθάιαην 7, παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ 5 πεηξακαηηθέο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα
ειεγζεί αλ ππάξρεη ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηππνγξαθίαο. ην πξψην πείξακα, δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή
νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο έληαζεο
ηεο θσλήο. ην δεχηεξν πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ηνληθνχ
χςνπο ηεο θσλήο θαη ησλ ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο πνπ απνδίδνληαη κε
Φ.Κατςοφλθσ

58

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι. ην ηξίην πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα
κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ ηεο νκηιίαο θαη ησλ ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο πνπ
απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι. ην ηέηαξην πείξακα δηεξεπλήζεθε
ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ νκηιίαο κε δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο θαη ξπζκφ θαη ιέμεσλ
πνπ νη ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ απνδίδνληαλ είραλ δηαθνξεηηθφ βάξνο ή
θαη ζηπι. ην πέκπην πείξακα, δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ νκηιίαο κε
δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο, ξπζκφ θαη έληαζε θαη ιέμεσλ πνπ νη ραξαθηήξεο ηεο
γξακκαηνζεηξάο πνπ απνδίδνληαλ είραλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι. Σα
πεηξάκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο
θαη ηεο ηππνγξαθίαο.
ην Κεθάιαην 8, παξνπζηάδνληαη δπν πεηξακαηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ ε
πξνηεηλφκελε κέζνδνο αθνπζηηθήο απφδνζεο βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ
θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη αθνπζηηθά.
Σέινο ζην Κεθάιαην 9, ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα, αληινχληαη ζπκπεξάζκαηα θαη
παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο.

Φ.Κατςοφλθσ
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Γηα λα είλαη δπλαηή ε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ ζεκάησλ γξαθήο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα
δνκεκέλν θείκελν, πξέπεη πξψηα λα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο φηαλ ηα ζπλαληνχλ, φπσο επίζεο θαη πνηα ζήκαηα είλαη
απηά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα άιια είδε θεηκέλσλ απφ ην βαζηθφ θείκελν θαη ζηε
ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζνπκε κεζφδνπο αθνπζηηθήο απφδνζεο. Έηζη, ινηπφλ, ε έξεπλα
πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή, πεξηιακβάλεη πξψηνλ, κηα αξρηθή έξεπλα,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 4, ε νπνία δηεξεπλά ηε ρξήζε ησλ ζεκάησλ, ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε
έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο
φηαλ ηα ζπλαληνχλ, δεχηεξνλ, ηε βαζηθή έξεπλα, ζηελ νπνία γίλεηαη δηεξεχλεζε
ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο θαη ηεο ηππνγξαθίαο, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 7, θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 8.
ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ινγηθή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ
κειεηψλ απηψλ, θαη πεξηγξάθεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο
πνπ πηνζεηήζεθαλ. Σν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν ελφηεηεο: ηελ ελφηεηα 2.1, ε νπνία
πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ,
θαζψο θαη ε ελφηεηα 2.2, ε νπνία εηζάγεη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ.
2.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη
κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ έξεπλα, θαζψο θαη ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα
πιηθά, θαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πεηξάκαηα. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ (Cohen, Manion & Morrison,
2000, ζει.305), νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κειέηεο επηηξέπνπλ πνιιαπινχο
ηξφπνπο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Απηέο νη κέζνδνη πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε
ελφηεηα.
2.1.1 Οη Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη
ια ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία έρνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ ρξήζε
ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε ελφο δεχηεξνπ ή θαη ελφο ηξίηνπ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα δηαζηαπξψζεη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, εάλ
απηφ απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο κέζνδνη. Ζ
εξγαζία απηή ζπλδπάδεη εξσηεκαηνιφγηα κε αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο,
αλάιπζε ελφο κεγάινπ corpus ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη
κηα ζεηξά απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο. Σα δηαθνξεηηθά απηά εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ιεο απηέο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 4, ελψ γηα ηελ θχξηα κειέηε θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ζηα θεθάιαηα 7 θαη 8 αληίζηνηρα.
Καη ζηηο ηξεηο κειέηεο, ιήθζεθαλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο ηδηνκνξθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ,
φπσο ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείραλ ηπθινί θαη βιέπνληεο καζεηέο θαη φηη ην γεγνλφο απηφ
επεξέαδε ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο.
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2.1.1.1 Θέκαηα εζηθήο

Καηά ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθαηάζεζή
ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη αλήιηθνη θαη παηδηά κε
αλαπεξία, ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ηνπο είλαη αθφκε πην
επηβεβιεκέλε. Έηζη, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δενληνινγίαο, δφζεθε ζηνπο γνλείο κηα
επηζηνιή πνπ εμεγνχζε ηελ εξεπλεηηθή, δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηπρφλ θηλδχλνπο θαη
ηαιαηπσξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ απφ ηε κειέηε (Παξάξηεκα Α). Μαδί κε ηελ
παξαπάλσ επηζηνιή, δφζεθε επίζεο ζηνπο γνλείο θη έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο, γηα ηηο
θάζεηο ησλ ςπρναθνπζηηθψλ πεηξακάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κεζνδνινγίαο. Οη
γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ ελεκεξψζεθαλ φηη φια ηα δεδνκέλα, ζα είλαη εκπηζηεπηηθά
θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη
γνλείο ελεκεξψζεθαλ επίζεο, φηη ην παηδί ηνπο ζα ήηαλ ειεχζεξν λα απνρσξήζεη απφ
ηελ έξεπλα αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο λα δψζεη ιφγν γηα ηελ απνρψξεζε. Απηή ε
πιεξνθνξία θνηλνπνηήζεθε επίζεο πξνθνξηθά ζηνπο γνλείο απφ ηνλ εξεπλεηή. Δθηφο
απφ ην φλνκα, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ, θαη ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ,
δελ δεηήζεθαλ, απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά, άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξνζδηφξηδαλ ηελ
εζλφηεηα, ηε ζξεζθεία ή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.
2.1.1.2 Πξνθίι ζπκκεηερόλησλ / δεκνγξαθηθά ζηνηρεία εξσηεκαηνινγίσλ

Δίλαη ζχλεζεο ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα, ε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε κηα κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαρζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δείγκα θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ.
Γηα ηελ εξγαζία απηή, ζηα εξσηεκαηνιφγηα, νη πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ
δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο (θχιν, ειηθία, ηάμε/βαζκίδα θνίηεζεο) γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ πξφζβαζε κέζσ
ζπλζεηηθήο νκηιίαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηε δηεξεπλεηηθή φζν
θαη ζηελ θχξηα κειέηε.
2.1.1.3

Δξσηεκαηνιόγηα

Ζ έξεπλα επηζθφπεζεο ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηηο δνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο, ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη θαη θαηαιφγνπο απνγξαθήο απφςεσλ ή ζηάζεσλ
(Scott, 1996).
Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο απφςεσλ
ησλ εξσηεζέλησλ πνπ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ , ελψ κπνξεί λα ζπιιέμεη
πιεξνθνξίεο απφ πνιιά άηνκα ηαπηφρξνλα, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπο
δηαζπνξά.
Ζ παξνχζα έξεπλα επηζθφπεζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ ζρεηηθά κε ζηνηρεία
ηεο ηππνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζήκαηα γξαθήο ζηα δηαθνξεηηθά ήδε
θεηκέλσλ.
Σα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη δηαλεκήζεθαλ
κε ηελ επηηφπηα παξνπζία ηνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σα ηξία εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (θεθάιαην 4)
πεξηείραλ κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα απαληήζεη γξαπηά. Σν
πξψην εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο, ελψ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην ζηνπο
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εθδνηηθνχο νίθνπο. Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ζην θάζε εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ίδηα κε απηή
πνπ παξνπζηάδνηαη ζηηο έξεπλεο. Ζ θαηάξηηζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ
ηδηνηήησλ πνπ έρεη, απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή εξγαζία, θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο. Λέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη «θακία
ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζ‘ απηή» (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Έλα κεγάιν εξσηεκαηνιφγην
είλαη εμαξρήο απνζαξξπληηθφ. Δξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο (Read, 2005), πνπ έρνπλ
εξγαζηεί κε παηδηά ζεκεηψλνπλ φηη ηα παηδηά ειηθίαο 8 έσο 12 είλαη ζε ζέζε λα
ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γιψζζα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απιή. Έηζη, απνθαζίζηεθε νη εξσηήζεηο λα είλαη ζπλνπηηθέο θαη
πεξηεθηηθέο, ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη εχθνια.
Έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο θαη ρσξίο λφεκα εξσηήζεηο, ψζηε ην
ηθαλνπνηεηηθφ ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ λα επαξθεί γηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ιήθζεθαλ ππφςε νη βαζηθέο αξρέο
ζρεδηαζκνχ, φπσο ηεο πιεξφηεηαο, ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο ζπλνρήο , έηζη ψζηε ηα
δεηνχκελα ζηνηρεία λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθή θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ
νινθιήξσζε κηαο ζσζηήο θαη επηζηεκνληθήο κειέηεο πην αμηφπηζηα.
Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο εξσηήζεηο θαη,
φπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ηχπνη
εξσηήζεσλ, αλνηρηέο θαη θιεηζηέο. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο αθήλνπλ ζηνλ εξσηψκελν
πιήξε ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ,
νξγαλψλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ, φπσο εθείλνο ηελ ελλνεί. Με αλνηρηέο εξσηήζεηο είλαη
δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθφκα θαη ησλ πην ιεπηψλ ζεκάησλ. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο δελ
δεηνχλ παξά έλα ―ζεκάδη‖, ζηαπξφ ή γξάκκα ή θάηη άιιν ζ‘ έλα νξηζκέλν ρψξν ή κηα δπν ιέμεηο ην πνιχ ζ‘ έλα δηάζηεκα. Έηζη, ε ειεπζεξία ηνπ ππνθεηκέλνπ πεξηνξίδεηαη ζην
ειάρηζην.
Σν πξώην εξσηεκαηνιόγην πνπ απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο απνηειείην απφ 25
εξσηήζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο :
 Πξνζσπηθά ζηνηρεία καζεηή
 Γηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεη έλα είδνο θεηκέλνπ
 Γηεξεχλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλεη φηαλ ζπλαληά ηππνγξαθηθά
ζηνηρεία κε κεγαιχηεξν κέγεζνο βάξνο ή θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο.
Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηείρε ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
ρξεζηψλ (θχιν, ειηθία θαη ηάμε/βαζκίδα εθπαίδεπζεο).
Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηείρε πέληε εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηδαλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ
Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηείρε δεθαεπηά εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην ηη πιεξνθνξίεο
πξνζιακβάλεη ν καζεηήο φηαλ ζπλαληά ιέμεηο ή θξάζεηο κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο βάξνο
ή θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο.
Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2005
Σν δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην πνπ απεπζπλφηαλ ζε εθδνηηθνχο νίθνπο απνηειείην απφ
11 εξσηήζεηο.
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Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηείρε δχν εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ,
φπσο επίζεο θαη ηελ ηδηφηεηα απηνχ πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηείρε ελληά εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηε ινγηθή κε ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι ραξαθηήξσλ.
Σν ηξίην εξσηεκαηνιόγην απεπζπλφηαλ επίζεο ζε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη απνηειείην
απφ 13 εξσηήζεηο.
Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηείρε δχν εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ,
φπσο επίζεο θαη ηελ ηδηφηεηα απηνχ πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηείρε δψδεθα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ.
Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005
Σέινο, πξνζπαζήζακε φρη κφλν λα θεξδίζνπκε ηελ πξψηε εληχπσζε ησλ
εξσηψκελσλ, αιιά θαη ην εξσηεκαηνιφγην λα γίλεη φζν ηνλ δπλαηφλ ιηγφηεξν θνξηηθφ
θαη ρξνλνβφξν.

2.1.1.3.1 Πιλοτικό ερωτηματολόγιο
Σν πηινηηθό εξσηεκαηνιόγην, έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ «εξγαιείνπ» πνπ ζρεδηάζηεθε. ην δνθηκαζηηθφ απηφ ζηάδην
κεηξήζεθε ν βαζκφο θαηαλφεζεο, «απνδνρήο», θαζψο θαη εξκελείαο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ ην ζηάδην είλαη απνιχησο απαξαίηεην, θαη ζπλαληάεη θάπνηνο
ηεξάζηηεο δπζθνιίεο εάλ δελ ην ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ.
ηα πηινηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγηλε πξνζπάζεηα λα
εμαθξηβσζεί εάλ:
 νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη γίλνληαλ εχθνια αληηιεπηνί,
 ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ πξνθαινχζε ηάζεηο πηζαλήο δηαζηξέβισζεο,
 ν

ηξφπνο ηεο δηαηχπσζεο
επηζπκεηψλ ζηνηρείσλ,

ησλ

εξσηήζεσλ

επέηξεπε ηελ ζπιινγή ησλ

 ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εθηελή πξνθαιψληαο ηελ αδηαθνξία ή ηνλ
εθλεπξηζκφ ησλ εξσηψκελσλ (Javeau, 2000, ζει.149).
ηελ «δνθηκή» απηή ινηπφλ, θαη ηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα ππνβιήζεθαλ ζε έλαλ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε καζεηέο
δφζεθε ζε 5 καζεηέο, ελψ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην πνπ αθνξνχζε ηνπο εθδνηηθνχο
νίθνπο δφζεθε ζε 2 εθδνηηθνχο νίθνπο.
Μεηά απφ ηηο δηνξζψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα, νινθιεξψζεθε ε
ζχληαμε ησλ νξηζηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη άξρηζαλ λα δηαλέκνληαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
2.1.1.4 Βαζηδόκελε ζε θεηκεληθά δεδνκέλα (Corpus-based) δηεξεπλεηηθή κειέηε

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο είρε σο ζηφρν λα κειεηεζεί αλ ππάξρεη
θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο,
ην βάξνο θαη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ πνπ ππάξρνπλ
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ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρηεθαλ 36 ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη 36 αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ
δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην American Community School ζηελ Αζήλα.
Ζ έξεπλα απηή έγηλε απφ ην επηέκβξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006
2.1.1.5 Ζ θύξηα έξεπλα

Ζ θχξηα έξεπλα απηήο ηεο δηαηξηβήο απνηεινχληαλ απφ πέληε ςπρναθνπζηηθέο
πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεζνιαβνχζε ρξφλνο
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ―learning effect‖. Ζ
έξεπλα νινθιεξψζεθε κέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν εηψλ, θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009.
Ο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε ηηο πεξίπινθεο πςειφηεξνπ
επηπέδνπ δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ έλαο αθξναηήο αθνχεη κηα θσλή κε
δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Έληαζε, ηνληθφ χςνο θαη ξπζκφ). αθψο, ε
ρακειφηεξνπ επηπέδνπ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη
γηα ηελ αθνπζηηθή λφεζε θαη αληίιεςε. Χζηφζν, ην επίθεληξν πνιιψλ απφ απηέο ηηο
έξεπλεο είλαη ζπρλά γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «αθνπζηηθή ζπκπεξηθνξά». Ο
εληνπηζκφο, ε αλαγλψξηζε, ε ζρεζηαθή νκνηφηεηα, θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζνδνινγίεο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ηχπσλ ησλ εξεπλψλ
ζπρλά έρνπλ ζπλέπεηεο πνπ θζάλνπλ πέξα απφ ηελ απιή αληίιεςε ηεο κνπζηθήο, ηεο
νκηιίαο θαη ησλ αθνπζηηθψλ γεγνλφησλ. Μπνξνχλ λα ξίμνπλ θσο ζρεηηθά κε ηελ
αληίιεςε θαη ηε δξάζε ζε άιιεο εμαηξεηηθά πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο. Δθείλνη πνπ
κειεηνχλ κνπζηθή, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα παξέρνπλ γλψζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο
ζηηο νπνίεο ε αληίιεςε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ησλ πνιχπινθσλ θηλεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο
είλαη φηη έξρεηαη ζπρλά πην θνληά ζηηο εκπεηξίεο αθξφαζεο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ
ζπλαληψληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
πσο είλαη ζαθέο, ε νηθνινγηθή ςπρναθνπζηηθή δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ
κεζνιάβεζε κεηαμχ εξεζηζκάησλ θαη ησλ αηζζήζεσλ, αιιά κάιινλ, ρξεζηκνπνηεί απηφ
ην ρακειφηεξν επίπεδν σο θαηψθιη γηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ γλσζηαθέο θαη
αηζζεζηνθηλεηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζπαζψληαο, ηαπηφρξνλα, λα θαζηεξψζεη έλα θπθιηθφ
ζχλδεζκν, κηα αλάδξαζε, αλάκεζα ζε θάζε ζηνηρείν ηεο αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο, σο
κέξνο κηαο πην ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο ξνήο ησλ γλσζηαθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ
θαη λεπξνβηνινγηθψλ ελεξγεηψλ.
Σν πεδίν ηεο ςπρναθνπζηηθήο έρεη ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο θνηλφηεηαο ηεο αθνπζηηθήο
παξνπζίαζεο (auditory display) έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ γηα πεηξάκαηα θαη
αλαιχζεηο. Απηέο θπκαίλνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο κεγέζνπο (π.ρ., Stevens,
1975) αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ήρνπ, ηεο πνιπδηάζηαηεο
θιηκάθσζεο (π.ρ., Schiffman, Reynolds, & Young, 1981) θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο
δηαζηάζεσλ ηνπ ήρνπ.
Σειεπηαία ε ςπρναθνπζηηθή έρεη ζπκπεξηιάβεη πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο
ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ πνπ ελψ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ εξεπλεηέο ηεο
ςπρναθνπζηηθήο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγηθήο θαη πνζνηηθήο θιεξνλνκηάο
ηεο ςπρναθνπζηηθήο.
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Έλα "θαιφ" πείξακα είλαη εθείλν, ζην νπνίν νη κεηαβιεηέο ειέγρνληαη πξνζεθηηθά ή
θαηαινγίδνληαη, έηζη ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη απφ ην απνηέιεζκα ζε ινγηθά
ζπκπεξάζκαηα.
ε γεληθέο γξακκέο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ηέζζεξηο ζηφρνπο:
1. Πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο
2. Πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο
3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο
4. Δμεγήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Ο ζηφρνο ηεο βαζηθήο έξεπλαο είλαη, κέζα απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο, λα απμήζεη ηελ
θαηαλφεζή καο γηα ηηο κεηαπιεξνθνξίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο κέζα απφ ηε
δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο.
Ζ πεξηγξαθή κηαο ζπκπεξηθνξάο ακεξφιεπηα είλαη ην πξψηηζην θαζήθνλ ηεο
πεξηγξαθηθήο κειέηεο, θαη επεηδή απηφ δελ είλαη πνηέ εληειψο δπλαηφλ, ν εξεπλεηήο
πξνζπαζεί λα ηεθκεξηψλεη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπζηεκαηηθέο ηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα επεξεάζνπλ ηηο πεξηγξαθέο(ζηφρνο 1). Με ηε κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ, αλαπηχζζεηαη
ζπρλά ε δπλαηφηεηα ηεο πξφβιεςεο νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ή ησλ απνηειεζκάησλ
(ζηφρνο 2), αλ θαη ε πξφβιεςε είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζχηεξσλ
αηηηψλ.
Σα ειεγρφκελα πεηξάκαηα είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαιχςνπλ
ηα βαζχηεξα αίηηα κηαο ζπκπεξηθνξάο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ηελ
απιή πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο
(ζηφρνο 3). Ζ εμήγεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (ζηφρνο 4) απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ κηα
απιή γλψζε ησλ αηηηψλ. Απαηηεί κηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο
νπνίνπο νη αηηηψδεηο παξάγνληεο εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο.
ηελ επηζηήκε ππάξρνπλ ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο κειεηψλ: νη ειεγρφκελεο κειέηεο, νη
κειέηεο ζπζρέηηζεο, θαη νη πεξηγξαθηθέο κειέηεο.
ηηο κειέηεο ζπζρέηηζεο, κηα κεγάιε πξνζπάζεηα αθηεξψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα
απνθαιχςεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίζεη ηπρφλ παξάγνληεο ζπλάθεηαο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ.
Σν πξφβιεκα κε ηηο κειέηεο ζπζρέηηζεο είλαη φηη ε αλαδήηεζε γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ
επζχλνληαη γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιε.
Χζηφζν, πνιιέο θνξέο, νη κειέηεο ζπζρέηηζεο είλαη ην κφλν πνπ έρνπκε, γηαηί εζηθά
δεηήκαηα απνθιείνπλ ηε ρξήζε ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ.
ε θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα πξψηα πεηξάκαηα ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δπν
θάζεηο. Μεηαμχ ησλ δπν θάζεσλ κεζνιάβεζε ρξνληθφ δηάζηεκα δπν εβδνκάδσλ.
ηελ πξψηε θάζε [Percept to Percept task (P-P)] παξνπζηάζηεθαλ εξσηήζεηο, ζηηο
νπνίεο ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε ή θξάζε κε δηαθνξεηηθά
ηππνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο, βάξνο ή ζηπι γξακκαηνζεηξάο) θαη ηα
εξεζίζκαηα επηινγήο αθνπζηηθά, δειαδή, αθνπζηηθέο απνδφζεηο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο
έληαζεο, θαζψο θαη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ, δειαδή ε
αθνπζηηθή απφδνζε κηαο ιέμεο ή θξάζεο κε δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηα εξεζίζκαηα επηινγήο νπηηθά, δειαδή κηα ιέμε ή θξάζε κε δηαθνξεηηθά ηππνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο, βάξνο ή ζηπι γξακκαηνζεηξάο)
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ηε δεχηεξε θάζε [Word to Percept Task (W-P)] παξνπζηάζηεθαλ επίζεο εξσηήζεηο
φπνπ ζε θάπνηεο απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε πνπ αθνξνχζε
ηππνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ε αθνπζηηθή απφδνζε κηαο
ιέμεο ή θξάζεο, κε δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζε άιιεο ην ππφδεηγκα
ήηαλ ιέμε ή θξάζε πνπ αθνξνχζε θάπνην αθνπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.

2.1.1.5.1 Τα ακουςτικά ερεθίςματα
Σν πην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ αθξναηή είλαη ε έληαζε. Ζ ςπρναθνπζηηθή έρεη θαζνξίζεη κηα
ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αθξναηέο αληηιακβάλνληαη
αιιαγέο ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηξέςεη ζε έλα ζρεδηαζηή λα
δεκηνπξγήζεη γξακκηθά βήκαηα ζηελ έληαζε (δειαδή, αληηιεπηή έληαζε), ηα νπνία
κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιεια γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ νξηζκέλνπο ηχπνπο
δεδνκέλσλ.
Σν ηνληθφ χςνο είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε αθνπζηηθή δηάζηαζε. Απηφ
ζπκβαίλεη επεηδή είλαη εχθνιν λα ρεηξηζηεί θαη, γεληθά, αιιαγέο ζην ηνληθφ χςνο είλαη
εχθνια αληηιεπηέο. Σν γεγνλφο φηη ε ηνληθφηεηα επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ην
πεξηβάιινλ αθξφαζεο απφ φ, ηη ε έληαζε απηφ ηελ θάλεη κηα πην ηζρπξή δηάζηαζε γηα
αθνπζηηθέο παξνπζηάζεηο. Σα φξηα ηεο αληηιεπηήο ζπρλφηεηαο, αλαθέξνληαη ζπρλά ζηα
20-20.000 Hz γηα λένπο πγηείο αθξναηέο.
Ο ξπζκφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αθνπζηηθέο παξνπζηάζεηο γηα θάπνην ρξνληθφ
δηάζηεκα, θπξίσο γηα λα δείμεη ην ξπζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ή ηε ζπρλφηεηα ελφο
γεγνλφηνο. Απφ ηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρναθνπζηηθήο έρνπλ αλαθαιπθζεί δχν βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο πνπ δείρλνπλ φηη ν ήρνο κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζε κηα πνηθηιία ξπζκίζεσλ. Καη'
αξράο, ε αθνπζηηθή αληίιεςε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ή
αιιαγέο ζε ήρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ζ αλζξψπηλε αθνπζηηθή
αληίιεςε είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε γηα λα θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ πεξηνδηθψλ θαη
απεξηνδηθψλ αθνπζηηθψλ γεγνλφησλ θαη κπνξεί λα αληρλεχζεη κηθξέο αιιαγέο ζηελ
ρξνληθή ζπρλφηεηα ησλ ζπλερψλ ζεκάησλ (Fletcher, 1940; Resnick & Feth, 1975).
Έηζη, ε αθνπζηηθνπνίεζε είλαη πηζαλφ ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ή ηελ
παξαθνινχζεζε πνιχπινθσλ ρξνληθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ είλαη
ελζσκαησκέλα ζε άιια, πην ζηαηηθά, ζήκαηα.
Παξαδνζηαθά, ε ςπρναθνπζηηθή απφ θαηξφ αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ πψο νη
αθξναηέο αληηιακβάλνληαη έλαλ ήρν. Καζψο νη αθνπζηηθέο παξνπζηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ ην ελλνηνινγηθφ θαη ζπκβνιηθφ άθξν ηνπ θάζκαηνο,
είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο νη αθξναηέο εξκελεχνπλ ηνπο ήρνπο, φρη κφλν πψο
ηνπο αληηιακβάλνληαη.
Ο Walker (2000, 2002) έρεη ρξεζηκνπνηήζεη δηαβαζκίζεηο ηνπ κεγέζνπο γηα λα
πξνζδηνξίζεη ιεηηνπξγίεο ςπρνθπζηθήο δηαβάζκηζεο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ήρνπ
(ζπρλφηεηα, ξπζκφ, θσηεηλφηεηα), θαη ελλνηνινγηθέο δηαζηάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο ε
πίεζε, θαη ε ζεξκνθξαζία. Απνδεηθλχεηαη φηη νη θαιχηεξεο αληηζηνηρίζεηο δελ εμαξηψληαη
κφλν απφ ην ηη είλαη ν ήρνο, αιιά θαη πνηα είλαη ε δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα
παξάδεηγκα, εάλ ε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ε πξνηηκψκελε πνιηθφηεηα είλαη ζεηηθή. Γειαδή, αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο
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αληηπξνζσπεχεη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο
αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηελ κείσζε ηνπ κεγέζνπο (Walker, 2000, 2002). Σφζν νη
πξνηηκήζεηο σο πξνο ηελ πνιηθφηεηα φζν θαη νη παξάγνληεο δηαβάζκηζεο, ζήκεξα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία αθνπζηηθψλ παξνπζηάζεσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη
θαιχηεξα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αθξναηψλ (Smith & Walker, 2002; Β Ν Walker, 2002).
ηα ςπρναθνπζηηθά πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο δηεξεπλήζεθε
ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο πνιηθφηεηαο ηεο έληαζεο ηεο θσλήο θαη ηνπ κεγέζνπο
ηεο γξακκαηνζεηξάο, ελψ ην ηνληθφ χςνο θαη ν ξπζκφο ηεο νκηιίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζρεζηαθέο νκνηφηεηεο κε ην βάξνο θαη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ κειεηψλ ηεο βαζηθήο έξεπλαο
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ εξεπλεηηθή πιαηθφξκα Document-to-Audio. Δίλαη κηα αλνηρηή
πιαηθφξκα βαζηζκέλε ζε XML πεξηβάιινλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχλζεησλ
πεηξακάησλ αθνπζηηθήο απφδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο νπηηθήο κνξθνπνίεζεο εγγξάθσλ
(Ξχδαο, Αξγπξφπνπινο, Καξαθψζηα, θαη Κνπξνππέηξνγινπ, 2004).
Σν ζχζηεκα είλαη νξγαλσκέλν ζε ηέζζεξηο νκάδεο:


Σελ πξνζαξκνγή ηνπ input file,



Σε ζχλζεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ Logical rules,



Σε ζχλζεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ Audio rules θαη



Σν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ input file, ζχκθσλα κε ηνπο επηιεγκέλνπο θαλφλεο,
ζε έλα Speech Markup αξρείν, γηα λα δηαβαζηεί απφ έλαλ Voice Browser
(εηθφλα 2.1)

Δηθόλα 2.1 Ζ πιαηθόξκα DtA

Με ηε ρξήζε απηήο ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ δπλαηή ε δεκηνπξγία αθνπζηηθψλ
εξεζηζκάησλ ηξνπνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά Pitch, Volume θαη Speed ηεο θσλήο
ηνπ εθθσλεηή ―DEMOSTHeNES‖.
ην 1ν θαη ζην 5ν πείξακα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
νπηηθήο θαη ηεο αθνπζηηθήο ηξνπηθφηεηαο (y = + 45,7 0.6566x, y = loudness ζε db θαη x
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= font-size ζε pts), επηιέμακε νη ηηκέο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ λα είλαη 53db, 68db θαη
82db
ην 2ν, 3ν, θαη 4ν πείξακα νη ηηκή ηεο έληαζεο ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ ήηαλ
ζηαζεξή 68db.
Σν ηνληθφ χςνο ηεο θσλήο πνπ αληηζηνηρνχζε:
 ζηελ πιάγηα γξαθή (italics) ήηαλ 165Hz,
 ζηελ έληνλε γξαθή (bold θαη bold italics) ήηαλ 60Hz
 ζηελ normal γξαθή ήηαλ 100Hz
Ο ξπζκφο ηεο νκηιίαο πνπ αληηζηνηρνχζε:
 ζηελ πιάγηα γξαθή (italics θαη bold italics) ήηαλ 180ιέμεηο/ιεπηφ,
 ζηελ έληνλε γξαθή (bold) ήηαλ 100ιέμεηο/ιεπηφ
 ζηελ normal γξαθή ήηαλ 140ιέμεηο/ιεπηφ
Οη ηηκέο ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν γηα ην ηνληθφ χςνο φζν θαη γηα ην
ξπζκφ νκηιίαο επηιέρζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηα απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.

2.1.1.5.2 Τα οπτικά ερεθίςματα
ηε βαζηθή έξεπλα, ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ ιέμεηο κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο βάξνο ή
θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο αλάινγα κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
Γηα ηελ επηινγή ησλ ηηκψλ γηα ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ειήθζεζαλ ππφςε ηα
απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ελφο ζψκαηνο 72 ζρνιηθψλ βηβιίσλ (απφ δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα): 36 απφ απηά ήηαλ ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα Π/ζκηαο θαη
Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 36 ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη American
Community School ζηελ Αζήλα, φπσο θαίλεηαη ζην θεθάιαην 4.3. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ έρεη έλα εχξνο κεηαμχ 6 πφληνπο θαη 72 πφληνπο.
Με ζθνπφ λα ζρεδηαζηνχλ πεηξάκαηα κε δηάξθεηα ιηγφηεξν απφ κηζή ψξα, ηα
επηιεγκέλα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο ήηαλ 12pts, 32pts θαη 56pts.
2.1.2 Ζ αμηνιόγεζε ηεο κεζνδνινγίαο
Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο πεξηιάκβαλε ηελ αθνπζηηθή απφδνζε κε ζπλζεηηθή
νκηιία ελφο ηκήκαηνο απφ ην βηβιίν ηεο Φπζηθήο ηεο Β‘ Γπκλαζίνπ κε ηίηιν «Ζ
επηζηεκνληθή κέζνδνο». ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα απνδφζεθαλ κε ηελ εξεπλεηηθή
πιαηθφξκα Document-to-Audio, ελώ σο ζπλζεηηθή νκηιία επηιέρηεθε ν «Dimitris» ηεο
εηαηξείαο Acapela, ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν εθθξαζηηθή απφ ην ―DEMOSTHeNES‖
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βαζηθή έξεπλα. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δχν θάζεηο.
ηελ πξψηε θάζε, ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο
θαη απνκλεκφλεπζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ππήξραλ ζην αθνπζηηθφ θείκελν, ελψ ζηε
δεχηεξε θάζε, θαινχληαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαηά
ηε δηάξθεηα πνπ ην θείκελν απνδηδφηαλ αθνπζηηθά.
Ζ κειέηε απηή δηεμήρζε ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010.
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2.1.3 Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ
Ζ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα απφ ηηο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο
ελέξγεηεο πνπ νθείιεη λα δηεμαγάγεη ν εξεπλεηήο, φηαλ επηζπκεί λα κειεηήζεη ζηαηηζηηθά
έλα θαηλφκελν. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα νθείιεη, λα νξίζεη κε ζαθήλεηα ην
ζχλνιν πνπ ζα κειεηήζεη, δειαδή, ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκό.
Γχν είλαη νη κέζνδνη ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ :


νη εμαληιεηηθέο έξεπλεο , θαη



νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο (δεηγκαηνιεςία)

Γεηγκαηνιεςία είλαη ε απνγξαθή νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο
ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνγξάθεηαη νλνκάδεηαη
δείγκα. θνπόο, ηψξα, ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε φζν
γίλεηαη αθξηβέζηεξα ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, κειεηψληαο απνγξαθηθά ηα ζηνηρεία ηνπ
δείγκαηνο. Ζ ζπλέπεηα ηεο επέθηαζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, εμαξηάηαη απφ
ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφδνπκε. Καζψο απφ ηε πνηφηεηα ηνπ δείγκαηνο
εμαξηάηαη θαηά πνιχ ε ζεκαληηθφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ. Σέινο νη εθηηκήζεηο ησλ
δεηγκαηνιεςηψλ δελ δίλνπλ αθξηβείο ηηκέο αιιά πξνζεγγίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ (Παπαδεκεηξίνπ, 2001, ζει. 47-65).
ηηο έξεπλεο ζπκκεηείραλ ηπθινί θαη βιέπνληεο καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο 10-17 ρξνλψλ γηα ηνπο βιέπνληεο θαη 10-18
ρξνλψλ γηα ηνπο ηπθινχο θαη ε ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ έγηλε ζχκθσλα κε
ην θύιν θαη ηελ θαηάζηαζε όξαζεο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
Οη ηπθινί
καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θνηηνχζαλ ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν
Σπθιψλ Καιιηζέαο, ελψ απηνί πνπ θνηηνχζαλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
ππνζηεξίδνληαλ απφ ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ. Οη
βιέπνληεο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεξεπλεηηθή κειέηε, ζηε βαζηθή έξεπλα,
θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ήηαλ καζεηέο ηνπ Λενληείνπ Λπθείνπ
Παηεζίσλ.
ηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ:
o 47 Βιέπνληεο, 20 θνξίηζηα θαη 17 αγφξηα ηεο Α΄θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ (Μ.Ο.
ειηθίαο=13,6)
o 26 ηπθινί, 15 θνξίηζηα θαη 11 αγφξηα Δ΄ Γεκνηηθνχ έσο θαη ηε Γ΄Λπθείνπ
(Μ.Ο. ειηθίαο=14,3)
Οη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκκεηείραλ ζε θακία απφ ηηο επφκελεο
κειέηεο, ελψ απφ ηνπο ηπθινχο ζπκκεηείραλ νη 14 απφ ηνπο 26.
 ηελ θχξηα έξεπλα, ζηελ πξψηε πεηξακαηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ:
o 26 βιέπνληεο, 14 θνξίηζηα θαη 12 αγφξηα, πξσηνβάζκηαο (Μ.Ο. ειηθίαο
=11,5) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο. ειηθίαο =16,5)
o 25 ηπθινί, 15 θνξίηζηα θαη 10 αγφξηα, 10 καζεηέο πξσηνβάζκηαο (Μ.Ο.
ειηθίαο =11,7) θαη 25 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο. ειηθίαο
=16,9).
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Οη ζπκκεηέρνληεο πιελ ελφο βιέπνληνο, ζπκκεηείραλ θαη ζηα επφκελα ηξία
πεηξάκαηα
 ηε δεχηεξε, ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε πεηξακαηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ:
o 25 βιέπνληεο, 15 θνξίηζηα θαη 10 αγφξηα, 9 καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο
(Μ.Ο. ειηθίαο =11,5) θαη 16 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο(Μ.Ο.
ειηθίαο =16,5).
o 25 ηπθινί, 15 θνξίηζηα θαη 10 αγφξηα, 9 καζεηέο πξσηνβάζκηαο (Μ.Ο.
ειηθίαο =11,7) θαη 16 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο. ειηθίαο
=16,9).
 ηελ πέκπηε πεηξακαηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ:
o 31 βιέπνληεο, 18 θνξίηζηα θαη 13 αγφξηα, πξσηνβάζκηαο (Μ.Ο. ειηθίαο
=11) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο. ειηθίαο =16,1)
o 31 ηπθινί, 18 θνξίηζηα θαη 13 αγφξηα πξσηνβάζκηαο(Μ.Ο. ειηθίαο =11,5)
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο(Μ.Ο. ειηθίαο =16,4).
Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη έμη ηπθινί θαη νη έμη βιέπνληεο ζπκκεηείραλ γηα
πξψηε θνξά.
 ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ζπκκεηείραλ 3 νκάδεο καζεηψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
o 1ε νκάδα (νκάδα ειέγρνπ): 25 βιέπνληεο καζεηέο (Μ.Ο. ειηθίαο=13,9)
o 2ε νκάδα (2ε πεηξακαηηθή): 25 βιέπνληεο καζεηέο (Μ.Ο. ειηθίαο=13,8)
o 3ε νκάδα (1ε πεηξακαηηθή): 17 ηπθινί καζεηέο (Μ.Ο. ειηθίαο=14,5)
Απφ ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο νη βιέπνληεο δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε
πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, ελψ απφ ηνπο ηπθινχο είραλ ζπκκεηάζρεη νη ελλέα.
2.1.4 Τιηθά
Γηα ηελ θχξηα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο(Acer
Aspire 1314LC) κε νζφλε 15 (αλάιπζε 1024Υ768), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows
Vista. Ο θάζε καζεηήο θαζφηαλ κπξνζηά απφ έλα γξαθείν ζε κηα αίζνπζα πνπ δελ
επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Πάλσ ζην γξαθείν βξηζθφηαλ ν ππνινγηζηήο
θαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία παξήρζεζαλ κε ην MS-Power Point 2003
παξνπζηάδνληαλ κε ηπραία ζεηξά, ελψ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα γίλνληαλ αληηιεπηά κε
ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ (AKG K-66).
ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ζε αίζνπζα
δηδαζθαιίαο θαη ην αθνπζηηθφ θείκελν απνδφζεθε κε ηε ρξήζε θνξεηνχ cd player
κάξθαο SONY CFDS350. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηέγξαθαλ ηα δεηνχκελα ζε απαληεηηθφ
θχιιν πνπ ήηαλ γξακκέλν ζηε γξαθή ηνπο.
2.1.5 Γηαδηθαζία
Λφγσ ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο
δηαηξηβήο, ε δηαδηθαζία δηέθεξε απφ έξεπλα ζε έξεπλα, γη‘ απηφ ην ιφγν πεξηγξάθεηαη
ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη έξεπλεο.
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2.2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ.
Μέρξη ηψξα έρνπλ αλαιπζεί νη κέζνδνη ζπιινγήο πιηθνχ, ε επηινγή ησλ κεζφδσλ πνπ
εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο (ηα
εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα πεηξάκαηα), νη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ
ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε πηινηηθή έξεπλα θαζψο αλαθεξζήθακε θαη ζηελ
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο φπσο πξνέθπςε ηνπο κήλεο ηεο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ.
Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ην επφκελν βήκα ήηαλ ε επεμεξγαζία
ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αλάιπζε απηή έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα αλάιπζεο
δεδνκέλσλ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) έθδ. 13, έλα απφ ηα πην
δεκνθηιή, επέιηθηα θαη εχρξεζηα ζηαηηζηηθά παθέηα γηα ηελ αλάιπζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ.
Σν ζηαηηζηηθφ απηφ παθέην πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο εξεπλεηέο κφλν φκσο
γηα ηηο πνζνηηθέο εξσηήζεηο (θιεηζηνχ ηχπνπ). Αληίζεηα γηα ηηο πνηνηηθέο (αλνηρηέο
εξσηήζεηο) αθνινπζήζεθε ε ρεηξφγξαθε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (νη εξσηήζεηο
απηέο παξνπζηάδνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα).
ηελ δηεξεπλεηηθή κειέηε γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο (θεθάιαην
4.1), γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
(πίλαθεο ζπρλνηήησλ), φπσο επίζεο θαη ζηελ έξεπλα γηα ηε ρξήζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ
ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο.
ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε γηα ηε ρξήζε ηνπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο απφ ηνπο
εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ηα ζρνιηθά βηβιία (θεθάιαην 4.3):
 παξνπζηάδνληαη νη πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο (θεληξηθήο ηάζεο θαη
δηαζπνξάο)
 εθαξκφζηεθαλ νη έιεγρνη Kolmogorov-Smirnov, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο
ηεο κεηαβιεηήο «κέγεζνο» θαη Leven γηα ηελ νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ
 έγηλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε Απιή κε πζρεηηζκέλε
Αλάιπζε
Γηαθχκαλζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ, ησλ
αγγιηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ
 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηηκέο δελ ζρεκάηηδαλ θαλνληθή θαηαλνκή, εθαξκφζηεθε ν
έιεγρνο Krustal Wallis.
 έγηλε έιεγρνο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ
βηβιίσλ.
Δπίζεο, εθαξκφζηεθαλ κε παξακεηξηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ
γξακκαηνζεηξψλ ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ αλάκεζα ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ
νίθσλ θαη απηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, φπσο ν έιεγρνο Mann-Whitney
Σα δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο απφ ηα
ειιεληθά, ηα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία θαη ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο (θεθάιαην 4.4)
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παξνπζηάζηεθαλ κε απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο, θαζψο θαη κε κε παξακεηξηθνχο
δησλπκηθνχο ειέγρνπο.
ηελ βαζηθή έξεπλα, ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μηθηνχ
ζρεδηαζκνχ (ANOVA mixed design) θη έγηλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε απφιπηεο
θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο.
ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο (θεθάιαην 8), έγηλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε
πεξηγξαθηθνχο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο θη εθαξκφζηεθε απιή κε ζπζρεηηζκέλε Αλάιπζε
Γηαθχκαλζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ.
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3. ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΓΗΑ ΣΑ ΖΜΑΣΑ ΓΡΑΦΖ
Καζεκεξηλά, θαηαθιπδφκαζηε απφ ζήκαηα, ησλ νπνίσλ νη ηξφπνη ζεκαζηνδφηεζεο θαη νη
θαλφλεο νξγάλσζεο δελ είλαη πάληα ελζπλείδεηνη θαη νξαηνί. χκθσλα κε ηνλ Peirce
(1978), ηα ζήκαηα κπνξεί λα δηαηεξνχλ, ελαιιαθηηθά, ηξηψλ εηδψλ ζρέζεηο κε ηα
αλαπαξηζηαλφκελα αληηθείκελα: ζρέζε νκνηφηεηαο (εηθφλεο), ζρέζε αηηηφηεηαο ή
εγγχηεηαο (ελδείθηεο), απζαίξεηε, ζπκβαηηθή ζρέζε (ζχκβνια). Ζ Keller (1998), ηελ
ηξίηε ζρέζε ηελ αλαθέξεη σο ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο. Σα ζχκβνια είλαη
ζεκεία, ησλ νπνίσλ νη κνξθέο –ηα ζεκαίλνληα- δηαηεξνχλ ζπκβαηηθή θαη απζαίξεηε
ζρέζε κε ηηο ζεκαζίεο ηνπο – ηα ζεκαηλφκελά ηνπο: ην θφθθηλν ρξψκα ζην θαλάξη, θάζε
αξηζκφο θαη θάζε ιέμε, ν πξάζηλνο ζηαπξφο έμσ απφ έλα θαξκαθείν (Deledalle, 1979;
Chandler, 2002). Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν θαηεμνρήλ ηνκέαο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζχκβνια (π.ρ., ην ζχζηεκα ησλ ζεκείσλ ηεο γξαθήο θαη ηεο αξίζκεζεο). Ζ θαηαλφεζε
θαη δηαρείξηζε νπηηθψλ ζεκάησλ πξνβάιιεηαη ζηα ΓΔΠΠ-ΑΠ2 σο ζεκαληηθφο ζηφρνο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηνπο
πνηθίινπο γξακκαηηζκνχο. Ζ ηθαλφηεηα, ινηπφλ, δηαρείξηζεο νπηηθψλ ζεκάησλ ζπληζηά
ηκήκα ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο, σο πνιίηεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
3.1 Ζ ζπκβνιή ηεο ηππνγξαθίαο ζηε γξαπηή επηθνηλσλία
Απφ ηελ επνρή ηνπ Ferdinand Saussure‘s ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Μαζήκαηα Γεληθήο
Γισζζνινγίαο, εάλ φρη λσξίηεξα, ε ηππνγξαθία είρε ζεσξεζεί φηη δελ έρεη θακία ζρέζε
κε ηελ επηθξαηνχζα γισζζνινγία, φπσο θαη κε ηε ζεκεηνινγία (semiotics). Ο Saussure
έζεζε ην γξαπηφ ιφγν έμσ απφ πεδίν ηεο γισζζνινγίαο. Θεψξεζε φηη ε γιψζζα θαη ε
γξαθή είλαη δπν δηαθξηηά ζπζηήκαηα ζεκάησλ. Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο γξαθήο είλαη
απνθιεηζηηθά γηα λα αλαπαξηζηάλεη ηε γιψζζα. Μάιηζηα ν Saussure είρε δειψζεη:
«Δίηε γξάθσ κε καύξν είηε κε άζπξν ρξώκα, κε ραξαγκέλνπο ή αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο
κε κνιύβη ή κε κηα ζκίιε θαλέλα από απηά δελ έρεη ζεκαζία γηα ην λόεκα» (de Saussure
1983, ζει. 118)
Αθνινπζψληαο απηήλ ηε ζεψξεζε, ε γισζζνινγία είρε εζηηάζεη γηα αξθεηφ ρξφλν ζην
πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «signs» θαη ηε δνκή ηνπ
ζπζηήκαηνο κφλν, ρσξίο λα θξνληίζεη πνιχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή εκθάληζε ηεο
επηθνηλσλίαο ή αθφκα θαη γηα ην ξφιν ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ
επηθνηλσλία. Απηφ, φκσο έρεη αιιάμεη αξθεηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ππάξρεη αξθεηφ
ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα κέζα ζηε γισζζνινγία. Ζ νπηηθή εκθάληζε ηεο
γξαπηήο γιψζζαο, εθηφο απφ ηα γξαθεκαηηθά (graphematic) θαηλφκελα, φπσο ηα
«emoticons» βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο. ήκεξα, φκσο είλαη απνδεθηφ φηη ε
ηππνγξαθία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία, θαζψο απνηειεί ην φρεκα κέζα
απφ ην νπνίν ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα κεηαδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε μερσξηζηά
κελχκαηα.

2
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Ο φξνο «ηππνγξαθία» παξαδνζηαθά δήισλε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γηα ηελ
παξαγσγή εθηππσκέλνπ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Γη‘
απηφ ην ιφγν ε ηππνγξαθία ζπλδέζεθε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθηχπσζε. Ο γλσζηφο
ηππνγξάθνο Bringhurst, νξίδεη ηελ ηππνγξαθία σο κηα ηέρλε «ε ηέρλε ηνπ λα
απνδίδνπκε ζηε γιώζζα κηα νπηηθή κνξθή θαη κηα αλεμάξηεηε ύπαξμε» (Bringhurst
2005, ζει. 11). Απηή ε έλλνηα ηεο ηππνγξαθίαο φκσο μεπεξάζηεθε κε ηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Walker (2001) ζην βηβιίν ηεο γηα ηελ ηππνγξαθία ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ζεκεηψλεη:
«Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ππό ηε κνξθή ηνπ «desktop publishing» θαη «World Wide
Web» ζεκαίλνπλ όηη νη κε εηδηθνί έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν έιεγρν ηεο νπηηθήο
νξγάλσζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, από όηη παξαδνζηαθά είραλ θαη ε επηξξνή ηνπο γίλεηαη
έλαο όιν θαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθόο δηακνξθσηήο ηεο γξαπηήο γιώζζαο καο» (Walker
2001, ζει. 2).
Λφγσ απηψλ ησλ εμειίμεσλ, ν φξνο «ηππνγξαθία» έρεη επεθηαζεί απφ ηελ εηδηθή
εθηχπσζε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηππσκέλνπ (ή αθφκα θαη νπνηαδήπνηε κνξθή
γξαπηνχ) θεηκέλνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερληθή παξαγσγήο ή ην επάγγεικα ηνπ
παξαγσγνχ. Έηζη, ε ηππνγξαθία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε νπηηθή εκθάληζε ηεο
γξαπηήο γιψζζαο αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Θα κπνξνχζακε λα
ηελ θαηαηάμνπκε ζε δπν επίπεδα (Parrer, 1988):



Μηθξνηππνγξαθία: Ζ ηαθηνπνίεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ραξαθηήξσλ (ε επηινγή
ηνπ ηχπνπ ηεο γξακκαηνζεηξάο, ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζηνίρηζεο, ηεο έκθαζεο, ηεο
απφζηαζεο ησλ ραξαθηήξσλ θιπ)
Μαθξνηππνγξαθία: Ζ ηαθηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, (δειαδή, ε δηάηαμε, ηα
πεξηζψξηα, νη παξάγξαθνη, θιπ) ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ
εηθφλσλ θαζψο θαη ε επηινγή ηνπ κέζνπ (πιηθνχ, ηερλνινγίαο θιπ.) Ζ
καθξνηππνγξαθία βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηεο δνκήο ηνπ
θεηκέλνπ.

Σν γεγνλφο φηη ε ηππνγξαθία έρεη μεθχγεη ζήκεξα πιένλ απφ ηα ρέξηα ησλ
επαγγεικαηηψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο επηινγέο πνπ ηνπ
δίλνληαη απφ ηα ειεθηξνληθά κέζα θαηά ην δνθνχλ, δίλνληαο απφ ηε κηα πιεπξά έλα
πξνζσπηθφ ζηπι ζην έγγξαθν, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηαζηξαηεγψληαο
νπνηνλδήπνηε θαλφλα είρε ηεζεί ζην παξειζφλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Έηζη, θαζψο ε
ρξήζε ησλ ζεκάησλ γξαθήο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε ρσξίο λα
αθνινπζνχληαη θάπνηνη θαλφλεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ελφο
δνκεκέλνπ θεηκέλνπ, ε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ κεηαπιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα
ζήκαηα γξαθήο θαζίζηαηαη δπζρεξήο έσο αδχλαηε.
3.2 Σα ζήκαηα ζηα δνκεκέλα έγγξαθα: έλλνηα – Οξηζκόο
Κάζε βηβιίν αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ηνπο αλαγλψζηεο πνπ πξννξίδεηαη θαη ην
ζθνπφ ηνπ, παξνπζηάδεη ην θείκελφ ηνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ζειίδεο ελφο κπζηζηνξήκαηνο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη
απαξηίδνληαη απφ έλα ζπλερέο θείκελν ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ νπηηθή
εκθάληζή ηνπ. Αληίζεηα, νη ζειίδεο ελφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ παξνπζηάδνπλ κηα
ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ νπηηθή εκθάληζή ηνπο. Σα θεθάιαηα κπνξεί λα
αξρίζνπλ κε έλα πεξίγξακκα ή κηα πεξίιεςε, ε νπνία μερσξίδεη νπηηθά απφ ην ζψκα
Φ.Κατςοφλθσ
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ηνπ θεηκέλνπ. Σν θείκελν κπνξεί λα δηαρσξίδεηαη απφ ππνελφηεηεο κε ηίηινπο
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη νη ζεκαληηθέο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θείκελν,
κπνξεί λα είλαη ηππσκέλεο ζε έληνλε ή πιάγηα γξαθή ή κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Σν θάζε
θεθάιαην κπνξεί λα ηειεηψλεη κε κηα πεξίιεςε, ε νπνία έρεη δηαθνξεηηθή ηππνγξαθηθή
εκθάληζε απφ ην ππφινηπν θείκελν (Kouroupetroglou, 2015b).
Αο θαληαζηνχκε ηψξα έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο δελ έρεη θάλεη
θακία πξνζπάζεηα λα δηαθξίλεη ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο κε ζεκαληηθέο. Σν
βηβιίν δελ είλαη ρσξηζκέλν ζε θεθάιαηα, δελ έρεη θαλέλαλ ηίηιν, θακία εζνρή, θακία
παξαιιαγή ζηνπο ραξαθηήξεο ή ην ρξψκα, θακία πεξίιεςε ή επηζθφπεζε, νχηε
νπνηνπζδήπνηε άιινπο κεραληζκνχο γηα λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηεκαζεηή ζηηο πην ζρεηηθέο πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νξγάλσζεο. Σν θείκελν
εμαθνινπζεί λα έρεη απφιπηε ζπλνρή, αιιά ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πεξηερφκελνπ
επηηπγράλεηαη δπζθνιφηεξα θαη κε ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ελφο ινγνηερληθνχ θαη ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
εληνπίδεηαη ζηε ρξήζε κηα ζεηξάο γξαπηψλ ηερλαζκάησλ/κεραληζκψλ ζεκαηνδφηεζεο.
Απηά ηα ηερλάζκαηα, ηα ζπλαληάκε ζηε βηβιηνγξαθία σο: ―signs‖, ―signals‖, ―stylistic
tools‖, visual metadiscourse.
Ο φξνο ―sign”3 ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε γισζζνινγία θαη ππνδειψλεη θάηη πνπ
κεηαθέξεη λφεκα, φπσο έλα αληηθείκελν, έλδεημε (token), ζεκάδη (mark), εηθφλα, θίλεζε,
ρεηξνλνκία, ήρνο, γεγνλφο, ή κνηίβν. Κάηη πνπ ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ή ηελ χπαξμε
ελφο γεγνλφηνο, ηελ θαηάζηαζε, ή ηελ πνηφηεηα4.
Μπνξεί λα είλαη άκεζα
αλαπαξαζηαζηαθά (π.ρ., ην ζχκβνιν ☞ δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζεί) ή ζπκβνιηθά ( ην ζχκβνιν ✈ κπνξεί λα ζεκαίλεη αεξνδξφκην θαη φρη κφλν
αεξνπιάλν). πρλά φκσο είλαη εληειψο απζαίξεηα (φπσο ηα καζεκαηηθά ζχκβνια ή ηα
γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ). Δάλ θάηη ζεκαηνδνηεί θάηη άιιν, ηφηε ιεηηνπξγεί σο ζήκα γη‘
απηφ, φπσο π.ρ., ην ζχκβνιν ‗+‘ ζεκαίλεη «ζπλ» ζηα καζεκαηηθά. Ζ ελέξγεηα ηνπ
ζεκαηνδνηείλ είλαη ε απφδνζε ζεκαζίαο (signification), έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλά σο ζπλψλπκν κε ην «λφεκα» (meaning) θαη ηελ «έλλνηα» (sense), απφ ηνπο
εξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ ηε ζεκαζηνινγία θαη ηε ζεκεηνινγία. Σα ζήκαηα έρνπλ
εζσηεξηθφ λφεκα θαη απνηεινχλ ζήκαηα, κφλν φηαλ νη ρξήζηεο ηα λνεκαηνδνηνχλ κε
θάπνην αλαγλσξηζκέλν θψδηθα.
Οη Mautone & Mayer (2001), επεξεαζκέλνη απφ ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο,
πηνζεηνχλ ηνλ φξν ―signals‖ (providing signaling), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα ζήκαηα
παξέρνπλ ελδείμεηο ζην καζεηή γηα ην πψο λα επεμεξγαζηεί έλα γξαπηφ θείκελν. Σνλ
φξν απηφ ηνλ πηνζεηνχλ απφ ηε Meyer (1975): ―Signaling is the addition of non content
words to make the semantic content and structure of an expository paragraph more

3

TOM McARTHUR. "SIGN." Concise Oxford Companion to the English Language. 1998. Retrieved March 19, 2011 from Encyclopedia.com:

http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-SIGN.html
4

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009.
Published by Houghton Mifflin Company.
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explicit‖, ε νπνία είλαη πξνθαλψο επεξεαζκέλε απφ ηελ νξνινγία ηεο Φπρνινγίαο,
φπσο ηε ζεσξία αλίρλεπζεο ζεκάησλ (Signal Detection Theory, (Heeger, 1997)).
χκθσλα κε ηε Meyer (1975), ηα ζήκαηα νξίδνληαη σο «κεραληζκνί γξαθήο, νη νπνίνη
ηνλίδνπλ (δίλνπλ έκθαζε) πηπρέο ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ ή/θαη ηνπ πεξηερόκελνπ
ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε ή ην πεξηερόκελν». Σνλ φξν ―signals‖ πηνζεηεί θαη ν
Lorch (1989), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ηα ζήκαηα είλαη κεραληζκνί ηεο γξαθήο πνπ
δίλνπλ έκθαζε ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ρσξίο ηελ
πξνζζήθε ζην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ». Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα απαιείςνπκε έλα
ζήκα απφ ην θείκελν ρσξίο λα επεξεαζηεί ην πεξηερφκελν ή ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ Keller (1998), ρξεζηκνπνηψληαο επίζεο ηνλ φξν ―sign‖ αλαθέξεη ζρεηηθά ηα
παξαθάησ: «Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θάλεη
θάπνηνπο άιινπο λα αλαγλσξίζνπλ απηό πνπ ζέιεη απηόο, νλνκάδνληαη ζήκαηα (signs).
Σα ζήκαηα [. . .] είλαη ελδείμεηο κε ηηο νπνίεο ν νκηιεηήο εθνδηάδεη ηνπο παξαιήπηεο,
επηηξέπνληαο θαη νδεγώληαο ηνπο λα ζπκπεξάλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθνπεύεη λα
ηνπο επεξεάζεη. Σα ζήκαηα δελ είλαη […] εκπνξεπκαηνθηβώηηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηε κεηαθνξά ησλ ηδεώλ από ην θεθάιη ελόο αηόκνπ ζε έλα άιιν. Σα ζήκαηα έρνπλ κηα
ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν δηαθξηηή θύζε, πξνζθαιώληαο θάπνηνλ λα βγάιεη ζπγθεθξηκέλα
ζπκπεξάζκαηα. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εξκελεία, ελώ ν ζηόρνο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαλόεζε. Η επηθνηλσλία είλαη κηα ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία
θηλεηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία εξκελείαο, ν ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη λα αλαθαιύςνπκε ηνλ
επηζπκεηό ζηόρν, δειαδή λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελέξγεηα ηνπ νκηιεηή.» (Keller 1998: 90)
Ο Spyridakis νξίδεη ηα ζήκαηα ―signals‖ σο κεραληζκνχο ηεο γξαθήο, νη νπνίνη
επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία κηαο ηδέαο ζε έλα θείκελν θαη απνθαιχπηνπλ ζρέζεηο
πεξηερνκέλνπ (Spyridakis, 1989; Spyridakis & Standal, 1987). χκθσλα κε πνιινχο
εξεπλεηέο, ηα ζήκαηα είλαη γισζζνινγηθνί κεραληζκνί, δειαδή έθδειεο ξεηνξηθέο
«rhetorical» ελδείμεηο (Kintsch & Yarbrough, 1982), πθνινγηθνί κεραληζκνί (Meyer &
Poon, 2001), ή ιέμεηο θαη θξάζεηο (Britton, Glynn, Meyer, & Penland, 1982; Spyridakis &
Standal, 1986). Δληνχηνηο, νη van Dijk & Kintsch (1983) αλαθέξνπλ φηη κεξηθά ζήκαηα
φπσο νη ζεκαηηθέο εθθξάζεηο έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηθαλεηαθή δνκή (ζπγθεθξηκέλε
ζέζε θαη ηππνγξαθία).
Άιινη εξεπλεηέο θάλνπλ κηα δηάθξηζε κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ ζεκάησλ: linguistic vs
paralinguistic (Coirier, Gaonac‘h, & Passerault, 1996; Gaonac‘h & Larigauderie, 2000) ή
semantic vs visual cues (Goldman, Saul, & Cote΄, 1995; Schmid, 2001).
Ο Lorch (1989), ζηελ εξγαζία ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζεκάησλ,
ζπλέηαμε έλαλ θαηάινγν δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ζήκαηα θεηκεληθήο θύζεο (discursive nature) φπσο π.ρ., «είλαη
ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε…», «πλνςίδνληαο…», «Κεθάιαην 1…», θιπ., ζε ζήκαηα
νπηηθήο θύζεο (visual nature), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή ηππνγξαθηθή
κνξθή (bold, italic, δηαθνξεηηθφ ρξψκα) ή layout (γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ζε
ζύλζεηα ζήκαηα (composite signals), φπσο νη ηίηινη ή νη επηθεθαιίδεο πνπ ζπλδπάδνπλ
ηε γισζζνινγηθή θχζε ηνπο κε ηηο ηππνγξαθηθέο ηδηφηεηεο θαη ηηο ηδηφηεηεο
ζρεδηαγξάκκαηνο.
Καηά ηνπο Degand & Sanders (2002) θαη Chung (2000), νξηζκέλα απφ ηα νπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία ζηελ ςπρνινγία νλνκάδνληαη νπηηθά ζήκαηα
(visual signals), απφ κφλα ηνπο θαη κφλν κεηαθέξνπλ θάπνην λφεκα (κεηαπιεξνθνξίεο)
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θη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνλ αλαγλψζηε, ελψ ην ζηπι, ε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο ελφο θεηκέλνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αλαγλψζηε (Tsonos & Kouroupetroglou, 2011; Tsonos, Kouroupetroglou, & Deligiorgi,
2013)
3.3 Σα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία σο ζήκαηα γξαθήο
Σα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζήκαηα (signs/signals).
χκθσλα κε ηελ Keller (1998) ν φξνο «επηθνηλσλία» δειψλεη θάζε ζθφπηκε
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε έλαλ αλνηρηφ ηξφπν θαη έρεη σο ζθνπφ ν
παξαιήπηεο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη λα αλαγλσξίζεη θάηη.
«Σα ζήκαηα είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαηαζηήζνπλ απηέο
ηηο πξνζέζεηο νξαηέο θαη γηα λα πξνθαιέζνπλ ζπκπεξάζκαηα» (Keller 1998,
ζει. 89).
Γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο:
 Αξρηθά, ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη αληηιεπηά σο επδηάθξηηεο νληφηεηεο ζηνπο
απνδέθηεο (αλαγλψζηεο ή αθξναηέο).
 Πξέπεη λα είλαη εξκελεύζηκα. Ζ εξκελεπζηκφηεηα ζεκαίλεη φηη ν παξαιήπηεο είλαη
ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα ηνπ κεηαδψζεη ν ζπγγξαθέαο κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο. Έηζη, πξέπεη λα μέξεη ζε θάζε
πεξίπησζε (γεληθά ή κεκνλσκέλα) πψο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζήκα.
Πξέπεη λα μέξεη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, νη νπνίνη δελ
είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηε "έλλνηα" ηνπ ζήκαηνο.
(Keller 1998, ζει. 52; Original Emphasis).
Ζ έλλνηα ησλ ζεκάησλ δελ είλαη ζηαηηθή. Αληίζεηα είλαη ακθίδξνκα δηαπξαγκαηεχζηκε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο. Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη
βαζηζκέλε ζε απηφ πνπ ε Keller νλνκάδεη "ζεκεηνινγηθή γλψζε" (semiotic knowledge),
ηε γλψζε θαλφλσλ ρξήζεο νξηζκέλσλ ζεκάησλ.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη έλα ζήκα, εμαξηάηαη πάξα πνιχ απφ ηε
ζεκεηνινγηθή γλψζε ηνπ παξαιήπηε θαη απφ ηε ζεκεηνινγηθή γλψζε φηη ν ζπγγξαθέαο
ην κνηξάδεηαη κε ηνλ παξαιήπηε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ παξαιήπηε. Δπνκέλσο, θάηη
απνηειεί ζήκα αλ θαη κφλν αλ ν παξαιήπηεο ηνπ απνδίδεη θάπνηα έλλνηα.
«Σα ζήκαηα πξνθύπηνπλ ζην ζηάδην ησλ πξνζπαζεηώλ καο λα επηηύρνπκε ηνπο
επηθνηλσληαθνύο ζηόρνπο.» (Keller 1998: vii)
χκθσλα κε ηε ζεκεηνινγηθή έλλνηα ηεο Keller (1998), ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία είλαη
πξάγκαηη ζήκαηα:
 εάλ γίλνληαη αληηιεπηά σο δηαθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο παξαιήπηεο, θαη
 εάλ απηνί νη παξαιήπηεο ζεσξνχλ φηη ν παξαγσγφο ηνπ θεηκέλνπ έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζθφπηκα
ζηνπο παξαιήπηεο εξκελεπηηθέο ππνδείμεηο
Ζ ζεκεηνινγηθή ζέζε ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ επνκέλσο εμαξηάηαη απφ ηε
ζεκεηνινγηθή γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Απηφ επίζεο εμεγεί γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα ηππνγξαθηθά
ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά γηα κεξηθνχο ζπκκεηέρνληεο, ελψ είλαη ρσξίο λφεκα γηα άιινπο.
Φ.Κατςοφλθσ

79

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

χκθσλα κε ηνλ Eco (1973), ε δπλαηφηεηα ελφο αλζξψπνπ-αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη
δηαηζζεηηθά ηηο ινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, θαζψο αληηιακβάλεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεδηαγξάκκαηνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ, είλαη βαζηζκέλε ζηηο ίδηεο ζπκβάζεηο
θαη ηηο παξαδφζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εθηππσκέλσλ
αληηθεηκέλσλ. Γειαδή, π.ρ. έλαο ηίηινο θεθαιαίνπ αλαγλσξίδεηαη ππφ απηήλ ηε κνξθή
ιφγσ ηνπ θνηλνχ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ζρεδηαγξάκκαηνο. Απηφ είλαη πξαγκαηηθά έλα ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα (Eco, 1973) φπσο ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο ή ε γιψζζα.
Ο Androutsopoulos (2004) αλαθέξεη φηη νη ππνθνπιηνχξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
κνπζηθή ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηππνγξαθία σο πφξν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάδνζε κηαο
αηζζεηηθήο ηαπηφηεηαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη γξακκαηνζεηξέο:
 Hippie culture (1960s): psychedelic letter style
 Punk rock (1970s): ―typo-anarchy‖
 Heavy Metal (1980s): ―Gothic‖ typefaces, θ.ι.π.
Τπάξρνπλ κειέηεο, επίζεο, γηα ην πψο ν ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ ζε κηα ζειίδα θαη
ην δηαθνξεηηθφ είδνο ηνπ ζηπι ζε έλα θείκελν, επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
ησλ αλαγλσζηψλ, ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ εγγξάθνπ (Laarni, 2003), ην λφεκα θαη ηελ
θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε (Kupper, 1989; Holmberg, 2004).
χκθσλα κε ηνπο Tsonos & Kouroupetroglou (2008), ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλαγλψζηε εμαξηψληαη απφ ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, ηε
δηάηαμε θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Πνιιαπινί ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ (Birren,
1984), ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ν ηχπνο θαη ην ζηπι ζε έλα έγγξαθν επεξεάδνπλ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Sanchez, Hernandez, Penagos, & Ostrovskaya, 2006;
Sanchez, Kirschning, Palacio, & Ostrovskaya, 2005) θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ
αλαγλσζηκφηεηα ηνπ εγγξάθνπ (Laarni, 2003; Saari, Turpeinen, Laarni, Ravaja &
Kallinen, 2004) φρη κφλν ζε έληππε, αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Larson, 2007).
Γεληθά, ηα ζήκαηα:
 Γίλνπλ έκθαζε / ηνλίδνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ελφο
θεηκέλνπ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηηο πεξηιήςεηο, επηζθνπήζεηο, αλαθεθαιαηψζεηο,
θαη ηνπο ηίηινπο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ.
 Πεξηιακβάλνπλ ηα δηάθνξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνζεί έκθαζε ζε
ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηππνγξαθηθήο αληίζεζεο
(π.ρ., έληνλε γξαθή, italics ή δηαθνξνπνίεζε ζην ρξψκα) θαη discursive θξάζεηο
(π.ρ., ―αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε . . . ‖; ―είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπκε όηη . . . ‖).
 Πεξηιακβάλνπλ εθθξάζεηο, νη νπνίεο ζπλδένπλ έλα θείκελν κε πξνεγνχκελεο
πιεξνθνξίεο ή γηα λα θαηαζηήζνπλ ξεηή ηε ιεηηνπξγία κηαο πξφηαζεο ή κηαο
παξαγξάθνπ (π.ρ., ―πλνςίδνληαο‖, ―αλαθεθαιαηψλνληαο‖).
 Μπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε εμ νινθιήξνπ θεηκεληθνχο ηξφπνπο, ή εμ
νινθιήξνπ νπηηθνχο κεραληζκνχο, ή κε έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν.
 Μπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ θεηκεληθέο κνλάδεο ηφζν κηθξέο φζν κηα ιέμε ή ηφζν
κεγάιεο φζν έλα βηβιίν (π.ρ., θεθάιαην, ππνελφηεηα, παξάγξαθν, πξφηαζε).
Οπζηαζηηθά φινη νη ηχπνη ζεκάησλ παξάγνπλ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε γηα ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνπλ ζε έλα θείκελν.
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3.4 Οη ζρεηηθέο ζεσξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ
Μνινλφηη, ππάξρεη κηα καθξνρξφληα ηζηνξία ζηελ έξεπλα ησλ ζεκάησλ γξαθήο
(Christensen & Stordahl, 1955; Klare, Mabry, & Gustafson, 1955; Klare, Shuford, &
Nichols, 1958), ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο
ζεσξίαο. Οη πηζαλνί ιφγνη είλαη φηη:
 Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη ηηο έξεπλέο ηνπο ζε κεκνλσκέλα ζήκαηα γξαθήο.
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο δηεξεπλά ηηο επηξξνέο πνπ αζθνχλ ηα ζήκαηα ζηε
κάζεζε θαη ηε κλήκε, παξά ζην πψο απηά επηηπγράλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο
(Cashen & Leicht, 1970; Christensen & Stordahl, 1955; Coles & Foster, 1975;
Crouse & Idstein, 1972; Hershberger, 1964; Hershberger & Terry, 1965; Parker,
1962; Proger, Carter, Mann, Taylor, Bayuk, Morris, & Reckless, 1973; Hartley &
Trueman, 1982, 1985; Nist & Hogrebe, 1987).
 ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηα ζήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο σο κέζνλ
γηα λα κειεηεζνχλ άιια ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη φρη γηα λα γίλνπλ ηα ίδηα
αληηθείκελν ζεσξεηηθήο έξεπλαο, φπσο π.ρ., πψο επεξεάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο
επεμεξγαζίαο ησλ αλαγλσζηψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη
ηελ απνκλεκφλεπζε (Meyer, 1975, 1999; Meyer & Poon, 2001; Meyer & Rice,
1982; Loman & Mayer, 1983; Mayer, Dyck, & Cook, 1984)
Δμαηξέζεηο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο απνηειεί ην κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ
θεηκέλνπ / The textual architecture model (Virbel, 1985, 1989), ην πξνηαζηαθό κνληέιν
ησλ Kintsch θαη van Dijk (1978), έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο
γλσζηαθνχο κεραληζκνχο πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηα απνηειέζκαηα πνηθίισλ
κεραληζκψλ ζεκαηνδφηεζεο (Lorch, 1989; Lorch & Chen, 1986; Lorch & Lorch, 1985,
1986, 1995, 1996a, 1996b; Lorch, Lorch, & Inman, 1993; Lorch, Lorch, & Matthews,
1985; Lorch, Lorch, Ritchey, McGovern, &Coleman, 2001) θαη κηα γλσζηαθή ζεσξία ηεο
αλάγλσζεο, δειαδή, πψο ηα ζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε (Gaddy, Sung, & van
den Broek, 2001).
3.4.1 Σν πξνηαζηαθό κνληέιν ησλ Kintsch θαη van Dijk
Σν κνληέιν απηφ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην ζχζηεκα ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο
πεξηιεπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπρνγισζζνινγηθή
έξεπλα θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα ζήκαηα παξεκβαίλνπλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο
ζπλεπνύο/ζπλεθηηθνύ κνληέινπ θεηκέλνπ (Coherent text base). Ο ζπγγξαθέαο μεθηλά κε
κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζε έλα αθξναηήξην. Σν
κνληέιν ηνπ θεηκέλνπ είλαη κηα πξνηαζηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ.
Απηή ε αλαπαξάζηαζε, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα ηεξαξρηθά νξγαλσκέλν δίθηπν
ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. Μπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα ηεξαξρηθφ δέληξν,
απνθαινχκελν γξαθηθή παξάζηαζε ζπλνρήο. Οη πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα πην
πςειά επίπεδα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο αλαθαινχληαη θαιχηεξα απφ ηηο πξνηάζεηο
πνπ βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. Με ηε ζεκαηνδφηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, ππνδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπ θαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν
θαζνξίδεηαη ε ηεξαξρηθή ζέζε ησλ πξνηάζεσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ε
νπνία επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα αλάθιεζήο ηνπο. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ηα
ζεκαηνδνηεκέλα ζηνηρεία ελόο θεηκέλνπ νξγαλώλνληαη ζε έλα ζπλεθηηθό ζύλνιν θαη απηή
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ε δηαδηθαζία νδεγεί ζηελ πνιιαπιή επεμεξγαζία κεξηθώλ ζηνηρείσλ θαη, σο εθ ηνύηνπ,
ζηε δηαθνξεηηθή δηαηήξεζε. Δπηπιένλ, ηα ζήκαηα (νπηηθήο ή θεηκεληθήο θχζεο), θαζψο
ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ελφο ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκαηηθέο
ελδείμεηο απφ ηνλ αλαγλψζηε γηα λα θαηαζθεπάζεη ηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ (van Dijk
& Kintsch, 1983). ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζεκάησλ, φπσο νη ζεκαηηθέο εθθξάζεηο, νη
Kintsch θαη van Dijk (1978), αληηπαξαβάιινπλ ηε «κε ζρεδηαζκέλε πξνθνξηθή νκηιία
θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε γξαπηή νκηιία» (ζει. 202). Δάλ ηα γξαπηά θείκελα
πεξηέρνπλ ζπρλά ζήκαηα φπσο ηίηινπο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, νη πξνθνξηθέο νκηιίεο
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο αλαθνηλψζεηο, φπσο επίζεο «ηελ πξνζσδία/
επηηνληζκφ/intonation θαη ηελ έληαζε/stress γηα λα ππνγξακκίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο ή
πξνεμέρνπζεο έλλνηεο» (ζει. 202).
Ζ θαηαλφεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θαζψο επίζεο
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αθξφαζεο, θαη ην κνληέιν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν
πεξηπηψζεηο (Kintsch & Kozminsky, 1977).
Σν κνληέιν απηφ ππνζέηεη φηη νη δηαδηθαζίεο ζπκβαίλνπλ θάπνηεο θνξέο παξάιιεια,
ελψ θάπνηεο άιιεο θνξέο δηαδνρηθά.
Ζ αληίιεςε είλαη επηπιένλ κηα ελσηηθή, άκεζε εκπεηξία, ε νπνία απνηειείηαη απφ πνιιέο
αιιειεπηδξνχζεο ππν-επεμεξγαζίεο, φηαλ νη κεραληζκνί ηεο αλαιχνληαη ζε θπζηνινγηθά
θαη ςπρνινγηθά επίπεδα, πνπ ηξέρνπλ γξήγνξα θαη κε πνιχ ιίγε ακνηβαία παξέκβαζε.
Οη γλσζηαθνί πφξνη θαίλεηαη λα απαηηνχληαη κφλν θαζψο ε πξνζνρή, ε ζπλείδεζε, ε
ιήςε απνθάζεσλ, θαη ε κλήκε αλακηγλχνληαη θαη ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
αλζξψπηλνπ γλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο.
3.4.1.1 εκαζηνινγηθέο δνκέο (Semantic Structures)

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε επηθαλεηαθή δνκή ηνπ ιφγνπ εξκελεχεηαη σο έλα
ζχλνιν πξνηάζεσλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ πξνηάζεσλ ππάξρνπλ δηάθνξεο
ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο. Απφ απηέο ηηο ζρέζεηο, θάπνηεο εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ
επηθαλεηαθή δνκή ηνπ ιφγνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο κεραληζκνχο
ζεκαηνδφηεζεο, ελψ άιιεο πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζίαο ηεο εξκελείαο βαζηδφκελεο
ζην πιαίζην ή ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε.
3.4.1.2 Ζ κηθξνδνκή θαη ε καθξνδνκή ηνπ ιόγνπ

Ζ ζεκαζηνινγηθή δνκή ηνπ ιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην επίπεδν ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο
καθξνδνκήο.
Ζ κηθξνδνκή ελφο θεηκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηε
δνκή ησλ κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο.
Ζ καθξνδνκή είλαη πην ζθαηξηθήο θχζεο ζεκαζηνινγηθή δνκή, πνπ ραξαθηεξίδεη ην
ιφγν ζπλνιηθά.
Ζ καθξνδνκή (van Dijk, 1980) είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, νη νπνίεο
είλαη ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλεο θαη αλαπαξηζηάλνπλ ηε ζπλνιηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ε
νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε κηθξνδνκή
Σν ζέκα κηαο νκηιίαο ή ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη εκθαλέο κέζα απφ ηελ
καθξνδνκή. Ζ καθξνδνκή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ άπνςε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ
αθνινπζηψλ πξνηάζεσλ θαη ππνλνείηαη απφ ηελ (έθδειε) κηθξνδνκή, απφ ηελ νπνία
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πξνέξρεηαη ή κπνξεί λα πξνθχςεη ζηε βάζε ησλ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ν
αλαγλψζηεο θαιείηαη λα θαιχςεη. Απηή ε δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ θελψλ κπνξεί λα είλαη
επηηπρήο κφλν αλ έρεη ην απαηηνχκελν γλσζηηθφ ππφβαζξν
3.4.1.3 Οη καθξν-θαλόλεο

Ζ κηθξνδνκή θαη ε καθξνδνκή ηνπ ιφγνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκαζηνινγηθψλ θαλφλσλ ραξηνγξάθεζεο, ηνπο καθξν-θαλφλεο (macrorules). Μηα
νκηιία έρεη ζπλνρή κφλν εάλ νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ηεο ζπλδένληαη, θαη εάλ απηέο νη
πξνηάζεηο νξγαλψλνληαη ζπλνιηθά ζην επίπεδν ηεο καθξνδνκήο.
Ο Van Dijk (1977b, 1977d) επεζήκαλε ηξεηο καθξν-θαλόλεο. Απηνί είλαη:
(α) ε δηαγξαθή ησλ πεξηηηψλ (Deletion),
(β) ε γελίθεπζε (Generalization), δειαδή ε αλαγσγή ησλ επί κέξνπο ελλνηψλ ζε
γεληθέο έλλνηεο, θαη
(γ) ε ζχλζεζε (Construction), δειαδή ε ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνέθπςαλ κε ηα ζηνηρεία πνπ απέκεηλαλ ζε έλα εληαίν φιν (Van Dijk θαη Kintsch, 1983:
190).
Οη Kintsch θαη Van Dijk (1978, ζει. 392) ζεσξνχλ ηνπο καθξν-θαλφλεο ηεο δηαγξαθήο,
αλαγσγήο, επηινγήο θαη επηλόεζεο σο λφκνπο επξείαο εκβέιεηαο, πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ
θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ θαη φρη εμεηδηθεπκέλνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε
κηαο πεξίιεςεο.
Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ καθξνθαλφλσλ είλαη φηη θακία πξφηαζε δελ κπνξεί λα
δηαγξαθεί, φηαλ απηή είλαη έλαο εξκελεπηηθφο φξνο κηαο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί ζην
θείκελν. Οη ζεκαληηθέο πξνηάζεηο ζπλήζσο επηζεκαίλνληαη κέζα απφ ζήκαηα γξαθήο
κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο ηππνγξαθίαο ή ζέζεο κέζα ζην θείκελν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, απηφ επίζεο εγγπάηαη φηη ε ίδηα ε καθξνδνκή ζπλδέεηαη θαη είλαη
ζπλεθηηθή.
3.4.1.4

Οη ζρεκαηηθέο δνκέο ηνπ ιόγνπ

Οη ζρεκαηηθέο δνκέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ θαη ηελ
παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Παξαδείγκαηα ζρεκαηηθψλ δνκψλ είλαη ε δνκή κηαο ηζηνξίαο,
ελφο επηρεηξήκαηνο, ή ελφο λνκηθνχ εγγξάθνπ. Σα θείκελα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνπο
αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ην πψο νξγαλψλεηαη ην λφεκα, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο
πνπ ζπλδένπλ ηηο ελφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηηο ελφηεηεο. Σα ζήκαηα γξαθήο
(νπηηθά ή θεηκεληθά), παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πψο νξγαλψλεηαη ην λφεκα κέζα ζε
έλα είδνο θεηκέλνπ αιιά θαη ζην πψο ζπλδένληαη νη ελφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Έξεπλα ζην
πιαίζην ηεο Αλάιπζεο ηνπ Λφγνπ (discourse analysis) έδεημε πνηθίια είδε κνηίβσλ
νξγάλσζεο (organizational patterns), φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα κνηίβα αηηίαοαπνηειέζκαηνο, ζχγθξηζεο, πξφβιεκα-ιχζε, εξψηεζεο-απάληεζεο θαη ζπιινγήο
(Kintsch & Yarbrough, 1982; Meyer, 1985: ζην Spivey, 1997). Αληίζηνηρα κνηίβα
ππάξρνπλ ζηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
Με ηε βνήζεηα ηεο ζρεκαηηθήο δνκήο νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα
δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ.
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3.4.1.5

Ζ Γηακόξθσζε ζπλεθηηθνύ κνληέινπ θεηκέλνπ (coherent text model)

Σν κνληέιν ηνπ θεηκέλνπ (Text Base) κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο γισζζνινγηθή
αλαπαξάζηαζε (linguistic representation) ελφο θεηκέλνπ ζηε κλήκε. "Απνηειείηαη από
εθείλα ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο πνπ πξνέξρνληαη άκεζα από ην ίδην ην θείκελν"
(Kintsch 1998, ζει. 103).
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ζπλεθηηθφ κνληέιν θεηκέλνπ, ην θείκελν πξέπεη λα
κεηαζρεκαηηζηεί ζε πξνηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ γηα λα δηακνξθψζνπλ
έλα πξνηαζηαθφ δίθηπν. Οη αλαγλψζηεο πξνζπαζνχλ "λα θαζηεξώζνπλ ηε ζπλνρή ην
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο πξόηαζεο ή ηεο
θξάζεο" (Van Dijk & Kintsch 1983, ζει.15). Θέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν
γξήγνξα, θαη επνκέλσο, πξνζπαζνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ φζν λσξίηεξα γίλεηαη θαη ηα
ζήκαηα γξαθήο ζπκβάιινπλ ζ‘ απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Οη Van Dijk θαη Kintsch ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ δχν είδε ζπλνρήο: ε ηνπηθή θαη ε
ζπλνιηθή (global) ζπλνρή. Ζ ηνπηθή ζπλνρή είλαη ε ιεπηνκεξήο έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ,
ελψ ε ζπλνιηθή ζπλνρή είλαη φπσο κηα πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. χκθσλα κε απηή ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε, δηαθνξνπνηνχλ ηελ κηθξνδνκή πνπ είλαη ε βάζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθή ζπλνρή θαη ηε καθξνδνκή ελφο θεηκέλνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε
ηε ζπλνιηθή ζπλνρή (Van Dijk & Kintsch 1983, ζει. 52).
3.4.1.6

Οη θύθινη επεμεξγαζίαο

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε
θύθινπο επεμεξγαζίαο.
Έλα γξαπηφ θείκελν ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία δηαδνρηθά απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά
(ή, γηα πξνθνξηθά θείκελα, ζε ρξνληθή ζεηξά) ζε θνκκάηηα δηαθφξσλ πξνηάζεσλ ηελ
θάζε θνξά. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνηάζεηο ελφο θεηκέλνπ δηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ
εκθάληζή ηνπο ζην θείκελν, απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξψηεο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία καδί ζε έλαλ θχθιν, έπεηηα νη επφκελεο πξνηάζεηο, θ.η.ι. Μέζα ζε απηφλ
ηνλ πεξηνξηζκφ, ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα
θνκκάηη επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. Σα
ζήκαηα γξαθήο είλαη κέξνο ησλ επηθαλεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θεηκέλνπ θαη
δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαδνπνίεζε (chunking) θαη ηελ επεμεξγαζία κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ
πξνηάζεσλ. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζηνηρεία (π.ρ., Aaronson & Scarborough, 1977,
Jarvella, 1971), πνπ δείρλνπλ φηη ηα φξηα ηεο πξφηαζεο θαη ηεο θξάζεο θαζνξίδνπλ ηελ
νκαδηθή θαηάηκεζε ελφο θεηκέλνπ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε.
Γηα ηε ζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ελφο θχθινπ
επεμεξγαζίαο κε απηέο ηνπ επφκελνπ, ππεχζπλνο είλαη έλαο πξνζσξηλόο θαηαρσξεηήο
ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, ν νπνίνο είλαη πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο θαη
απνηειεί κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο.
ηαλ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία, απφ απηέο επηιέγνληαη θαη
απνζεθεχνληαη ζηνλ θαηαρσξεηή ηφζεο φζε είλαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. Μφλν εθείλεο νη
πξνηάζεηο πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ θαηαρσξεηή είλαη δηαζέζηκεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ λένπ
εηζεξρφκελνπ θνκκαηηνχ πιεξνθνξηψλ κε ην ήδε επεμεξγαζκέλν πιηθφ.
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3.4.1.7

Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλνρήο (Coherence Graph)

Σν δίθηπν ζπλεπψλ πξνηάζεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη, αλαπαξηζηάλεηαη σο γξαθηθή
παξάζηαζε, νη θφκβνη ηεο νπνίαο είλαη πξνηάζεηο θαη νη γξακκέο ζχλδεζεο δείρλνπλ ηηο
θνηλέο αλαθνξέο.
Σν γξάθεκα απνηειείηαη απφ επίπεδα. ην θνξπθαίν επίπεδν βξίζθεηαη εθείλε ε
πξφηαζε πνπ νδεγεί ζηελ απινχζηεξε δνκή ηνπ γξαθήκαηνο (π.ρ., ν ηίηινο ηνπ
θεθαιαίνπ). Σν δεχηεξν επίπεδν ζην γξάθεκα, δηακνξθψλεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ φιεο
ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην θνξπθαίν επίπεδν. Σν ηξίην επίπεδν, θαηφπηλ
δηακνξθψλνπλ νη πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζην δεχηεξν
επίπεδν, αιιά φρη κε ηελ πξφηαζε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, θνθ. Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε
ζχλνιν πξνηάζεσλ, ε δνκή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο είλαη αλάινγε κε ην ζρέδην ησλ
δηαζπλδέζεσλ. Απηέο νη δηαζπλδέζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο κέζα απφ ηελ
θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ην ζπγγξαθέα.
πσο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί επηθαλεηαθέο ελδείμεηο γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ζηνλ
αλαγλψζηε έλα θαηάιιειν κέγεζνο πιεξνθνξηψλ, έηζη θη έλαο θαιφο νκηιεηήο
πξνζπαζεί λα ηνπνζεηήζεη ηα φξηα ηεο πξφηαζήο ηνπ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν
αθξναηήο λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά γηα ιφγνπο θαηάηκεζεο.
ηελ πεξίπησζε ελφο θαθνχ νκηιεηή πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, επεηδή ν
αθξναηήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εκθαλείο ελδείμεηο θαη πξέπεη λα ζηεξηρζεί
ζε δεπηεξεχνληεο θαη δπζθνιφηεξνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδείθηεο.
3.4.1.8

Ζ απνζήθεπζε ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε

Καζψο ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε θχθινπο, θάζε θνξά νη
πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο ζην βξαρππξφζεζκν
θαηαρσξεηή επεμεξγάδνληαη κε ηηο εηζεξρφκελεο πξνηάζεηο ηνπ επφκελνπ θχθινπ
επεμεξγαζίαο. Έηζη, ζε θάζε θχθιν επεμεξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη νη λέεο πξνηάζεηο,
ζπλ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθξαηνχληαη ζην βξαρππξφζεζκν θαηαρσξεηή. Οη πξνηάζεηο
πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε θάζε θχθιν, κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα
απνζεθεπηνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη λα αλαπαξαρζνχλ αξγφηεξα,
Οη πξνηάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θχθινπο επεμεξγαζίαο
έρνπλ πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο αλαπαξαγσγήο.
ζνλ αθνξά πνηεο πξνηάζεηο κηαο βάζεο θεηκέλσλ ζα επλνεζνχλ απφ ηελ πνιιαπιή
επεμεξγαζία, απηφ εμαξηάηαη απνθαζηζηηθά απφ ηε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηιέγεη
θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ έλαλ θχθιν επεμεξγαζίαο ζηνλ επφκελν. Πψο
γίλεηαη φκσο, απηή ε επηινγή; Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο:
 Γίλεηαη επηινγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη
δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ
θαηαζθεπάζηεθε ήδε.
 Μηα πξφηαζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ήδε κε πνιιέο άιιεο πξνηάζεηο είλαη
πηζαλφηεξν λα είλαη ζρεηηθή κε ηνλ επφκελν θχθιν εηζξνψλ.
 Γίλεηαη επηινγή ηνπ πξφζθαηνπ.
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Έρεη παξαηεξεζεί φηη πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηα πςειά επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηεο
βάζεο ελφο θεηκέλνπ αλαθαινχληαη πνιχ θαιχηεξα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη
ρακειφηεξα ζηελ ηεξαξρία (Kintsch & van Dijk,1978).
Χο θνξπθαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, επηιέγεηαη ε ζεκαηηθή πξφηαζε (φπσο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ ή δηαηζζεηηθά) θαη φιεο εθείλεο νη πξνηάζεηο
πνπ ζπλδένληαη κε απηή, δηακνξθψλνπλ ην επφκελν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο θιπ.
Ζ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα, δειαδή
ην επίπεδν ηεξαξρίαο, ην νπνίν γίλεηαη εκθαλέο ζπλήζσο απφ ηε δηαθνξεηηθή
ηππνγξαθηθή εκθάληζε ή θαη ηε ζέζε ηεο πξφηαζεο κέζα ζην θείκελν.
Παξάιιεια κε ηελ επεμεξγαζία ησλ κηθξνπξνηάζεσλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζπγρξφλσο θαη
άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο νη καθξν-ιεηηνπξγίεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ν θαηαρσξεηήο πξέπεη
λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο καθξνπξνηάζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη
γηα λα θαζηεξψζνπλ ηε ζπλνιηθή ζπλνρή ηεο νκηιίαο.
Η ρσξεηηθόηεηα ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο:




Απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα άηνκα (Perfetti & Goldman,
1976)
απφ ηε δπζθνιία ηνπ θεηκέλνπ
απφ ην πνζφ ησλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα αθηεξσζεί ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επεμεξγαζίαο
(αληηιεπηηθή
απνθσδηθνπνίεζε,
ζπληαθηηθέο-ζεκαζηνινγηθέο
αλαιχζεηο, παξαγσγή ζπκπεξάζκαηνο, θιπ.)

Γη’ απηό ην ιόγν θαηά ηελ αθνπζηηθή παξνπζίαζε (Auditory display) ελόο
θεηκέλνπ, ε απόδνζε ησλ νπηηθώλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην
ηξόπν, ώζηε λα κε δεζκεύνληαη επηπξόζζεηνη πόξνη, πνπ απηό ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ θαηαρσξεηή.
ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν απηνκαηηζκφο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιηγφηεξα ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ απαηηνχληαη, ηφζν κεγαιχηεξε ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαηαρσξεηή.
Έλαο απφ ηνπο ξφινπο ησλ ζεκάησλ ηφζν ζηελ νπηηθή φζν θαη ζηελ αθνπζηηθή κνξθή,
είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν αλαγλψζηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο.
3.4.2 Σν Μνληέιν ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Κεηκέλνπ (ΜΑΚ) / Textual Architecture
Model
Σν κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ είλαη επεξεαζκέλν απφ ηα επηζηεκνληθά
πεδία ηεο γισζζνινγίαο, θαζψο θαη ηεο γλσζηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο.
Απνηειείηαη απφ δπν ηκήκαηα: Σν πξψην, ην νπνίν πξνήιζε απφ κηα γισζζνινγηθή
αλάιπζε ησλ ζεκάησλ αλαιχνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζήκαηα θαη
βαζίδεηαη ζην θείκελν, ελψ ην δεχηεξν πξνήιζε απφ κηα γλσζηαθή αλάιπζε ησλ
ζεκάησλ, εμεηάδνληαο ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πξνο
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αλαγλψζηε. (TAM; Pascual, 1991, 1996; Pascual &
Virbel, 1996; Virbel, 1985, 1989).
Σν ΜΑΚ πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο
κνξθνπνίεζήο ηνπ (formatting properties).
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χκθσλα κε ην ΜΑΚ, θάζε θείκελν κεηαθέξεη έλα κήλπκα κε ζπγθεθξηκέλε
κνξθνπνίεζε. Ζ κνξθνπνίεζε (text-formatting) ησλ θεηκέλσλ είλαη ηα νπηηθά δηαθξηηά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία ην ΜΑΚ θαιεί «αληηθείκελα ηνπ θεηκέλνπ» (text
objects). Σέηνηα θεηκεληθά αληηθείκελα είλαη νη ηίηινη, νη ιίζηεο, ε δνκή ηεο παξαγξάθνπ,
ε έληνλε γξαθή, θιπ.
Παιαηφηεξα, ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ θαη ε κνξθνπνίεζή ηνπ αληηκεησπίδνληαλ σο
αλεμάξηεηα αληηθείκελα ηεο κειέηεο:
 Σν λφεκα είλαη ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ (discourse analysis)
 Ζ πεξηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο αλάγεηαη ζην πεδίν ηεο ζεκεηνινγίαο (semiotics).
Σν ΜΑΚ εμεηάδεη ην λφεκα θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε έλα εληαίν πιαίζην,
πξνηείλνληαο κηα γισζζνινγηθή βάζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο
κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ κνξθνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ αλαπαξηζηάλεηαη ζην ΜΑΚ
σο «κεηαθείκελν» (metatext) κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο. Σν
κεηαθείκελν είλαη έλα ζπλεπέο θαη ζπλεθηηθφ ζχλνιν απφ «κεηαπξνηάζεηο»
(metasentences) κε ηε γξακκαηηθή ηνπ Pascual (1991) θαη αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ
ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξφηαζε "απηό ην θεθάιαην απνηειείηαη από
ηέζζεξηο ελόηεηεο" είλαη κηα κεηαπξφηαζε. Δπεηδή κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην
ην θείκελν. Έλα θείκελν ρσξίο θακία νπηηθή δηακφξθσζε νλνκάδεηαη ζχκθσλα κε ην
ΜΑΚ «prototext» (εηθφλα 3.1).
Ζ κνξθνπνίεζε, θαζψο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ
ζεκαζηνινγηθά. Δίλαη κηα πιήξεο γισζζνινγηθή αλαπαξάζηαζε, απφ ηελ νπνία
κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ πνιιαπιά θείκελα. Σα θείκελα κε έλα θνηλφ «prototext» είλαη
ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακα, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζήο
ηνπο. Σν πξόζεκα proto δειψλεη κηα ινγηθή ζρέζε πξνηεξαηφηεηαο.
Σν prototext είλαη κηα εμ νινθιήξνπ ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ πεξηέρεη ηαπηφρξνλα
θαη κεηαπξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ην θείκελν θαη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζε νληφηεηεο ηνπ θφζκνπ.
Σν prototext κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: κε ηε ρξήζε
θεηκεληθψλ εθθξάζεσλ π.ρ., ―Μέξνο 1,‖ ―Κεθάιαην 1‖, θιπ.), νπηηθψλ αληηζέζεσλ, (π.ρ.,
έληνλε γξαθή, θιπ.) ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν.

ACTUAL TEXT

Message

Content

Formatting

Linguistic expression

Metatext

PROTOTEXT
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Δηθόλα 3.1 Μηα επηζθόπεζε ησλ ελλνηώλ ζην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ

Οη κεηαπξνηάζεηο έρνπλ ηξεηο θχξηεο ηδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο
ζεκαηνδφηεζεο:
 Ζ πξψηε ηδηφηεηα ησλ κεηαπξνηάζεσλ είλαη φηη εθθξάδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ
ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε ην θείκελν θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ.
 Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα ησλ κεηαπξνηάζεσλ είλαη φηη νη θεηκεληθέο ελέξγεηεο πνπ
εθθξάδνπλ θαηεπζχλνληαη πξνο ζπγθεθξηκέλεο, δηαθξηηέο νληφηεηεο ζην
πξαγκαηηθφ θείκελν.
 Ζ ηξίηε ηδηφηεηα ησλ κεηαπξνηάζεσλ είλαη φηη είλαη αλαγψγηκεο ζε κηθξφηεξεο
κνξθέο πην πεξηιεπηηθέο. ηαλ κεηψλεηαη κηα κεηαπξφηαζε, νη δηαδηθαζίεο
κείσζεο αθήλνπλ ηα ίρλε ζην πξαγκαηηθφ θείκελν. Σα ίρλε πεξηιακβάλνπλ
ζπληαθηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (π.ρ., κεηαηξνπή ξεκαηηθνχ κέξνπο ζε
νλνκαηηθφ), ιεμηθνινγηθά ζηνηρεία (π.ρ., ην ιεμηθνινγηθφ πεξηερφκελν ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ), ηππνγξαθηθέο θαη ρσξηθέο ηδηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο
(π.ρ., italics, bold ραξαθηήξεο, εζνρέο, θελά δηαζηήκαηα), θαη ζεκεία ζηίμεο.
3.4.3 Ζ ζεσξία «SARA» (Signal Available Relevant Accessible Information)
Οη Lemarié, Lorch, Eyrolle & Virbel (2008) θαη Lorch, Chen, & Lemarié (2012),
βαζηδφκελνη ζην κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ αλέπηπμαλ κηα ζεσξία γηα ηα
ζήκαηα, ε νπνία ηα κειεηά απφ δπν νπηηθέο γσλίεο:




Ζ πξψηε αλάιπζε βαζίδεηαη ζην θείκελν θαη κειεηά ηνπο κεραληζκνχο
ζεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ, ην εχξνο
ηνπο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην θείκελν θαη ηε ζέζε ηνπο
ζε ζρέζε κε ην θείκελν πνπ ζεκαηνδνηνχλ.
Ζ δεχηεξε, αλαιχεη ηα ζήκαηα κε βάζε ηνλ αλαγλψζηε, δειαδή ηε ζπλάθεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ, κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ
αλαγλψζηε θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ζεκαηνδνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο.

Οη Lemarié, et al. (2008), κε βάζε ην κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ, νξίδνπλ
ηα ζήκαηα σο εμήο: «έλα ζήκα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζε έλα γξαπηό θείκελν κηαο
κεηαπξόηαζεο, ή ελόο ζπλόινπ κεηαπξνηάζεσλ, από ην ππνβόζθνλ (underlying)
prototext».
3.4.3.1

Ζ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ κε βάζε ην θείκελν

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη ζην θείκελν, θαηά ηνπο Lorch, & Lemarié
(2013), ηα ζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο:
1. Χο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κεηαβηβάδνπλ (Information
function(s)): Πνηεο πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη απφ έλα ζήκα;
α. Οξηνζέηεζε (Demarcation). πκβάιινπλ ζην λα κεηαδνζεί ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ
(π.ρ., ηίηινη, επηπιένλ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ππνελνηήησλ).
β. Οξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ (Organization). Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο θεηκέλνπ κέζα απφ θαηάιιειεο επηζεκάλζεηο (π.ρ.,
επηζθνπήζεηο , πεξηιήςεηο, δηαθνξεηηθά επίπεδα ηίηισλ, πεξηιήςεηο, θιπ.).
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γ. Δπηζήκαλζε (Labelling). Σν καξθάξηζκα / επηζήκαλζε ζε έλα αληηθείκελν ηνπ
θεηκέλνπ κε έλα ζπλνπηηθφ ηξφπν (π.ρ., έλαο ηίηινο, κηα θξάζε, ή αθφκα θαη κηα ιέμε).
δ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο (Identifying function). Με ηνλ φξν "ιεηηνπξγία,"
ελλνείηαη ν ξφινο πνπ παίδεη κηα ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ φζνλ αθνξά ζην ππφινηπν
θείκελν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο ηίηινο θεθαιαίνπ ή ελφηεηαο ιεηηνπξγεί σο ε
θεληξηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί.
ε. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο (Identifying topic). Έλα ζήκα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη
ηελ θεληξηθή έλλνηα, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην θέληξν ηεο επεμεξγαζίαο ζε κηα ελφηεηα
ηνπ θεηκέλνπ. Ζ επηζήκαλζε ηνπ ζέκαηνο κηαο ελφηεηαο είλαη πηζαλφ λα έρεη κεγαιχηεξα
απνηειέζκαηα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο, ν αλαγλψζηεο ελεξγνπνηεί ηελ
πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
θεηκέλνπ. χκθσλα κε αξθεηά εκπεηξηθά ζηνηρεία νη ηίηινη (titles) θαη νη επηθεθαιίδεο
(headings) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη
ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κεηά απφ ηελ αλάγλσζε (π.ρ., Hyöna & Lorch, 2004;
Lorch, Lorch, McGovern, & Coleman, 2001).
ζη. Παξέρνπλ έκθαζε (emphasis). Γεληθά, φινη νη κεραληζκνί ζεκαηνδφηεζεο έρνπλ
σο ζθνπφ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζε θάπνηα πηπρή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ή ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Ζ έκθαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ ε πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα δείμεη ηε ζεκαζία ηνπ ζεκαηνδνηεκέλνπ
θεηκέλνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο (bold) ζε κηα ιέμε κέζα ζε
έλα θείκελν απνηειεί κηα έλδεημε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο ιέμεο π.ρ., σο λένο
φξνο. Άιινη ηχπνη ζεκαηνδφηεζεο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ρσξίο απαξαίηεηα λα
κεηαδίδνπλ φηη ε ζεκαηνδνηεκέλε πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ,
ζε έλα κπζηζηφξεκα πνπ πεξηέρεη δηάινγν, ηα italics ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβαηηθά γηα λα
κεηαδψζνπλ φηη ην θείκελν πνπ απνδίδνπλ αληαπνθξίλεηαη ζε δηάινγν θαη φρη λα
ζεκαηνδνηήζνπλ ζεκαζία. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ζεκαζία
απνδίδεηαη ζε έλα θείκελν. Έλαο είλαη κε θεηκεληθά (discursive) κέζα, (π.ρ., ―είλαη
ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη . . . ‖), ελψ άιινη ηξφπνη απφδνζεο ηεο έκθαζεο είλαη κε
ηππνγξαθηθή αληίζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην δηάζηεκα.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ιέμεηο θιεηδηά ή νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε italics,
boldface, ή αιιαγή ζην ρξψκα, ή έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα
απνκνλσζεί απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κε ην θελφ δηάζηεκα (π.ρ., θαη
πξφζζεην δηάζηεκα θαη εζνρή).
2. Σν εύξνο ηνπ πεδίνπ πνπ έρεη έλα ζήκα. Σα ζήκαηα πνηθίιινπλ σο πξνο
ηελ έθηαζε ησλ πεδίσλ ηνπο, δειαδή κπνξεί λα αζθνχλ επηξξνή ζε ζπλνιηθφ ή ζε
θάπνην ηνπηθφ επίπεδν ηνπ θεηκέλνπ. Έλαο ηίηινο έρεη έλα νιφθιεξν θείκελν σο πεδίν
ηνπ ή ε έκθαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα κεκνλσκέλε ιέμε.
Έλαο κεραληζκφο ζεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν πνπ
ζεκαηνδνηεί (π.ρ., νη ηίηινη). Οη πεξηζζφηεξνη φκσο κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζνπλ έλα
κεγάιν εχξνο θεηκεληθψλ αληηθεηκέλσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
ηππνγξαθηθή αληίζεζε κπνξνχκε λα ζεκαηνδνηήζνπκε ηηο ζεκαληηθέο ιέμεηο (ιέμεηο
θιεηδηά) ελφο θεηκέλνπ, νξηζκνχο, θαλφλεο, θιπ.
3. Σελ πξαγκαηνπνίεζε (Realization): Με πνηνλ ηξφπν κεηαβηβάδνληαη νη
πιεξνθνξίεο; Έλα είδνο ζεκαηνδφηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έκθαζε, κπνξεί λα
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πξαγκαηνπνηεζεί, είηε κε έλα θεηκεληθφ ηξφπν (π.ρ., είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη…),
είηε κε ηελ ηππνγξαθηθή αληίζεζε.
Οη νπηηθέο πξαγκαηνπνηήζεηο είλαη πηζαλφ λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φηαλ έλαο
αλαγλψζηεο εθηειεί έλα έξγν θαη πνπ κπνξεί λα θαζνδεγεζεί απφ ηηο ελδείμεηο ζηε δνκή
ηνπ θεηκέλνπ ή ην ζεκαληηθφ πεξηερφκελν (π.ρ., αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ).
4. Σε ζέζε ηνπ ζήκαηνο (Location): Κάπνηα ζήκαηα ζπκπίπηνπλ κε ην
πεξηερφκελν πνπ ζεκαηνδνηνχλ (π.ρ., ε ηππνγξαθηθή αληίζεζε γηα λα εηζαγάγνπκε
ιέμεηο θιεηδηά), θάπνηα ζήκαηα πξνεγνχληαη (π.ρ., νη ηίηινη), ελψ άιια έπνληαη (π.ρ., νη
αλαθεθαιαηψζεηο).
3.4.3.2

Ζ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ κε βάζε ηνλ αλαγλώζηε (Reader Based)

Σα ζήκαηα ζηξέθνπλ ηνπο αλαγλψζηεο ζηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δνκήο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ θαη θαζνδεγνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ ελλνηψλ.
Οη Lemarié, θαη ινηπνί (2008), έρνπλ παξνπζηάζεη κηα γλσζηαθή αλάιπζε γηα ην πψο ηα
ζήκαηα θαζνδεγνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Virbel,
ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε, ε επίδξαζε ελφο ζήκαηνο ζηελ επεμεξγαζία
θεηκέλνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο είλαη:
 δηαζέζηκεο,
 ζρεηηθέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαγλψζηε θαη
 πξνζβάζηκεο ζε γλσζηηθή επεμεξγαζία.
i. Ζ δηαζεζηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα ζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ
επεμεξγαζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πηπρήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο δνκήο ηνπ, φηαλ
κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε απηή ηελ επεμεξγαζία.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα ζήκα, αζθνχλ άκεζε επίδξαζε ζηε γλσζηαθή
επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα ζήκα κπνξεί λα αζθήζεη επηξξνή
κφλν ζηελ επεμεξγαζία ηεο νξγάλσζεο ελφο θεηκέλνπ εάλ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα
θάπνηα πηπρή ηεο νξγάλσζήο ηνπ (π.ρ., πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο).
Πνηεο φκσο είλαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ ηα ζήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ
αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο;
α. ήκαηα πνπ νξηνζεηνύλ ή δηαρσξίδνπλ κηα θεηκεληθή πεξηνρή. Ζ ρξήζε
νπηηθψλ ζεκάησλ γηα λα ζεκαηνδνηήζνπκε ηα φξηα ζε έλα θείκελν δηεπθνιχλεη ηνλ
αλαγλψζηε φηαλ ππνβάιιεηαη ζε έξγα αλαδήηεζεο, γηαηί ηνλ δηεπθνιχλεη λα
θσδηθνπνηήζεη ρσξηθά ηε ζέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζεκαηνδνηείηαη κέζα ζην θείκελν
(Jonassen, 1982; Kennedy, 1992; Rothkopf, 1971) θαη κε ηε ζεηξά ηεο ε ρσξηθή
θσδηθνπνίεζε, βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο επαλειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλάγλσζεο (Goldman & Saul, 1990; Kennedy, 1992). Ο εκθαλήο νπηηθφο
δηαρσξηζκφο θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε επθνιφηεξα ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία (Klusewitz
& Lorch, 2000).
Δθηφο απφ ηελ παξνρή κηαο βάζεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ νπηηθνρσξηθψλ ηδηνηήησλ
ελφο θεηκέλνπ, ν δηαρσξηζκφο ππνζηεξίδεη ηελ επεμεξγαζία ηεο ζεκαζηνινγηθήο δνκήο
ησλ θεηκέλσλ. Ζ αλαθεθαιαίσζε ζην ηέινο κηαο ελφηεηαο, βνεζά ηνπο αλαγλψζηεο λα
παγηψζνπλ ηελ λνεηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε γηα ηελ ελφηεηα (Britton, 1994;
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Gernsbacher, 1990; Hyöna & Lorch, 2004; Kintsch & van Dijk, 1978; Lorch, Lorch, and
Matthews, 1985).
Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ ζεκάησλ σο ελδείμεσλ δηαρσξηζκνχ/νξηνζέηεζεο ησλ δνκηθψλ
νξίσλ ελφο θεηκέλνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο
ελφο θεηκέλνπ, ζηε ζπλέρεηα, ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάθηεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε κλήκε.
ηαλ ηα δνκηθά φξηα δελ είλαη ζαθή, ν αλαγλψζηεο θηλδπλεχεη λα κελ κπνξέζεη λα
αλαπαξαζηήζεη επαξθψο ηα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα λα απαηηεζεί πεξηζζφηεξε γλσζηαθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζή ησλ
(Stark, 1988). Σα εκπεηξηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ηίηισλ γηα λα
ζεκαηνδνηήζνπκε ηα φξηα ελφο θεηκέλνπ βνεζάεη ζηελ θαηαζθεπή κηαο αθξηβέζηεξεο θαη
ζπλεπνχο αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ ζέκαηνο, ελψ ε δηαζεζηκφηεηα κηαο ζπλεπνχο
αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ελφο ζέκαηνο, ζηε ζπλέρεηα, νδεγεί ζε βειηησκέλε
αλάθιεζε ηνπ θεηκέλνπ (Lorch & Lorch, 1985, 1995, 1996b; Lorch, Lorch, & Inman, 1993;
Mayer, Dyck, & Cook, 1984).
β. Σα ζήκαηα πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ νξγάλσζε ελόο θεηκέλνπ. Ζ επηζήκαλζε θαη
θαηά ζπλέπεηα ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα θείκελν ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά ζηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλεπνχο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ κειέηε ησλ
ζεκάησλ γξαθήο παξέρεη έλα παξάζπξν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αλαγλψζηεο
επεμεξγάδνληαη ηε ζπλνιηθή δνκή ελφο θεηκέλνπ. ε θείκελα πνπ δελ ζεκαηνδνηείηαη ε
δνκή ηνπο, νη αλαγλψζηεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ζρεηηθέο κε
απηήλ πιεξνθνξίεο (Loman & Mayer, 1983; Lorch & Lorch, 1995; Meyer & Poon, 2001;
Rickards, Fajen, Sullivan, & Gillespie, 1997; Sanchez, Lorch, & Lorch, 2001). Σα
εκπεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη αξθεηά ζήκαηα γξαθήο (π.ρ., αλαθεθαιαηψζεηο,
επηζθνπήζεηο, ηίηινη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, θαη πεξηιήςεηο) δηεπθνιχλνπλ ηελ
απεπζείαο επεμεξγαζία ησλ αθεγεκαηηθψλ (expository) θεηκέλσλ (Britton, Glynn,
Meyer, & Penland, 1982; Hyöna & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1995, 1996b; Lorch et
al., 1993; Lorch et al., 1985), φπσο θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ ζέκαηνο ελφο θεηκέλνπ
θαζψο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ (Lorch & Chen, 1986; Lorch & Lorch, 1985, 1995, 1996a;
Lorch et al., 1993; Meyer, Brandt, & Bluth, 1980; Meyer & Rice, 1982). Έηζη, ηα ζήκαηα
πνπ επηζεκαίλνπλ ηε δνκή ελφο ζέκαηνο βνεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, γηαηί
φηαλ νη ζρέζεηο είλαη εκθαλείο ηφηε έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξαηεξεζνχλ,
λα αλαπαξαζηαζνχλ, θαη λα απνκλεκνλεπηνχλ.
γ. Σα ζήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο εηηθέηεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζήκαηα
αλαθέξνληαη κε έλα ζπλνπηηθφ ηξφπν ζε κηα κεγαιχηεξε δνκή, εάλ ε δνκή είλαη κηα
ελφηεηα θεηκέλσλ ή έλα κέξνο κηαο κλεκνληθήο αλαπαξάζηαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο
έλαλ ηίηιν, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπξνζηά απφ κηα ελφηεηα, έλαο ζπγγξαθέαο ηελ
ζεκαηνδνηεί κε έλαλ ζαθή ηξφπν. Απηή ε ζεκαηνδφηεζε, βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζηε
ζπλέρεηα, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ ή
ηδεψλ ζε έλα θείκελν. Γεληθά, ε ρξήζε ησλ εηηθεηψλ γηα λα πξνζδηνξίζoπκε ηηο ζέζεηο ζε
έλα θείκελν ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζα ζην
θείκελν.
Οη εηηθέηεο επίζεο, βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ θαηαζθεπή κηαο λνεηηθήο
αλαπαξάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο
αληίζηνηρεο ππν-δνκέο κέζα ζηελ αλαπαξάζηαζε (Lorch & Lorch, 1995).
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δ. ήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ύθνο ελόο θεηκέλνπ. Σα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ, ζε αληίζεζε κε άιινπο ηχπνπο θεηκέλσλ (π.ρ., άξζξα εθεκεξίδσλ), ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνπλ θνηλέο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο θαη ζην ηνπηθφ, αιιά θαη
ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο δνκήο ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα χθνο κε ζηεξεφηππε
νξγάλσζε. Οη έκπεηξνη αλαγλψζηεο αλαγλσξίδνπλ εχθνια ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη
ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε γλψζε ηνπο γηα ηε δνκή θαη ην χθνο ηνπ, θαζνδεγνχληαη ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ (Zwaan, 1984). Σνπο βνεζά λα αλαγλσξίζνπλ ην ζθνπφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ
θεηκέλνπ (Goldman & Rakestraw, 2000).
ήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ζέκα ελόο θεηκέλνπ. Σέηνηνπ είδνπο ζήκαηα ιεηηνπξγνχλ
σο ην πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα
θείκελν θαη σο ζχλδεζκνο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα
θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην θείκελν. Καηά ζπλέπεηα,
ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο έρεη γλσζηαθέο επηπηψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε. Οη
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ έλαλ ηίηιν
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κλήκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ
(Dooling & Lachman, 1971; Dooling & Mullet, 1973; Sulin & Dooling, 1974), ηελ
θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε (Bock, 1980) θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ
θεηκέλνπ (Kozminsky, 1977; Schallert, 1976; Schwarz & Flammer, 1981).
ε. Σα ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δώζνπκε έκθαζε ζε κηα ιέμε, θξάζε
ή θείκελν. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα θείκελα πξννξίδνληαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο
λέεο έλλνηεο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Ζ θαηάιιειε
ζεκαηνδφηεζε ζα επηηξέςεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο ζηα ζεκαληηθά ζεκεία,
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζε (Gaddy, Sung, & van den Broek, 2001). Δπίζεο, ηα
ηκήκαηα ελφο θεηκέλνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεξαξρίαο, δειαδή πνηθίινπλ
σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο, γη‘ απηφ ην ιφγν νη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνπλ
ηνπο πφξνπο ηνπο αλάινγα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα θξάζε ε νπνία επεμεγεί κηα
ζεκαληηθή έλλνηα κέζα ζε έλα θείκελν αμίδεη πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ κηα άιιε.
Δπίζεο, νη λέεο έλλνηεο / φξνη απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη
γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο είλαη πςειέο. Έηζη, νη ζπγγξαθείο
θαζνδεγνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ δίλνληαο έκθαζε θπξίσο κέζα απφ ηελ
ηππνγξαθηθή αληίζεζε ζην πεξηερφκελν πνπ αμίδεη ή απαηηεί πξφζζεηε επεμεξγαζία.
Καηά ζπλέπεηα, ε έκθαζε κπνξεί λα βνεζήζεη άκεζα ηνπο αλαγλψζηεο ζηηο ζηξαηεγηθέο
επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ (Gaddy et al., 2001; Lorch & Lorch, 1995; Mayer et al.,
1984; Meyer & Rice, 1982). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ηππνγξαθηθή αληίζεζε επεηδή
αλαγθάδεη ηνπο αλαγλψζηεο λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελν πην πξνζεθηηθά, κεηψλεη
ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο (Lorch, Lorch, & Klusewitz, 1995), ελψ επηηπγράλεηαη
θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε (Cashen & Leicht, 1970; Crouse & Idstein, 1972; Fowler &
Barker, 1974; Klare, Mabry, & Gustafson, 1955; Lorch, Lorch, & Klusewitz, 1995; Nist &
Hogrebe, 1987) .
ii. Ζ ζρεηηθόηεηα ησλ ζεκάησλ κε ηνπο ζηόρνπο, ην γλσζηαθό ππόβαζξν θαη
ηα θίλεηξα ηνπ αλαγλώζηε. Δπεηδή, νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνπλ ηα ζήκαηα είλαη
ζπγθεθξηκέλεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλαγλψζηε ή ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο ηα
απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ
αλαγλσζηψλ θάζε θνξά, αιιά θαη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, νη νπνίεο
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δηαθέξνπλ. Σα ζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απφδνζε κφλν φηαλ
ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαγλσζηψλ.
iii. Ζ πξνζβαζηκόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη αλαγλψζηεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνπλ ηα ζήκαηα.
Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζεκάησλ είλαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν κεηαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, δειαδή θεηκεληθά ή κέζα απφ ηελ νπηηθή
αληίζεζε. Σα ζήκαηα πνπ είλαη δηαθξηηά ζην κάηη ηνπ αλαγλψζηε ζα κπνξνχζαλ λα
επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε πεξηζζφηεξν απφ ηα ζήκαηα πνπ δελ είλαη
νπηηθά δηαθξηηά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ελψ έλαο ηίηινο θαη κηα πξνεπηζθφπεζε
κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, ε δηαθνξά ηνπο σο πξνο ηε
δηαθξηηφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία
ελφο θεηκέλνπ. Έλαο νπηηθά δηαθξηηφο ηίηινο κπνξεί λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφηεξν
κέζν γηα ηνπο αλαγλψζηεο γηα λα παξαηεξήζνπλ ηε δνκή ελφο θεηκέλνπ θαη λα
θσδηθνπνηήζνπλ ην ζέκα ηνπ.
ε αληίζεζε κε ηελ νπηηθή δηαθξηηφηεηα, ηα θεηκεληθά ζήκαηα είλαη έλαο ιηγφηεξν αζαθήο
ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηα νπηηθά ζήκαηα, ελψ φζν ην πνζφ ηεο νπηηθά
δηαθξηηήο ζεκαηνδφηεζεο απμάλεηαη, ε δηαθξηηφηεηα θάζε κεκνλσκέλνπ ζήκαηνο
κεηψλεηαη (Crouse & Idstein, 1972; Lorch et al., 1995). Δπεηδή, ε νπηηθή δηαθξηηφηεηα
βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο αληίζεζεο, ε ρξήζε ησλ νπηηθά δηαθξηηηθψλ
ζεκάησλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε.
Ζ ζεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο νπηηθήο αληίζεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηνλίζεη
ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο δνκήο ελφο θεηκέλνπ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο, ελψ ε
θεηκεληθή ζεκαηνδφηεζε γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ρακειφηεξσλ
επηπέδσλ ηεο δνκήο θαη ηηο έλλνηεο πνπ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο. Ζ νπηηθή δηάθξηζε
ελφο ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή -αλαγλψζηε λα ην
αγλνήζεη αλ δελ εμππεξεηεί ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο ζε αληίζεζε κε ηελ
θεηκεληθήο θχζεο δηάθξηζε φπνπ δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί αλ δε δηαβαζηεί πξψηα.
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε νη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα επηζεκαίλνπλ κε έγρξσκνπο
καξθαδφξνπο (ηχπνπ stabilo) ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα αγλνήζνπλ ηα
ππφινηπα.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πηζαλψο επεξεάδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ είλαη ε ζέζε ηνπ ζήκαηνο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν πνπ ζεκαηνδνηεί.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν ηίηινο ελφο ζέκαηνο θαη ε αλαθεθαιαίσζε. Ο ηίηινο πξνεγείηαη
ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζεκαηνδνηεί ζε αληίζεζε κε ηελ αλαθεθαιαίσζε. Οη δχν κεραληζκνί
ζεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα δηαηχπσζε θαη λα κεηαβηβάζνπλ
έηζη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, αλ θαη νη ηίηινη
ζεκαηνδνηνχλ ηα φξηα ηνπ ζέκαηνο, ελψ νη αλαθεθαιαηψζεηο φρη. Οη ηίηινη έρνπλ
γλσζηαθά πιενλεθηήκαηα, γηαηί, πξνζδηνξίδνληαο ηε ζρεηηθή ιεηηνπξγία ή/θαη ην ζέκα
ακέζσο πξηλ απφ ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν απνηεινχλ ην απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα
ηελ θαζηέξσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εξκελεία κηαο δεδνκέλεο ελφηεηαο θαη λα επηηχρνπλ
πην πξνζεθηηθή επεμεξγαζία. Αληίζεηα, φηαλ παξνπζηάδεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε, νη
αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα
πξφβιεκα σο πξνο ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
Σν πεδίν ελφο κεραληζκνχ ζεκαηνδφηεζεο είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί
έκκεζα λα επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο. Μεξηθά ζήκαηα είλαη απιά, δεδνκέλνπ
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φηη εηζάγνπλ έλα απιφ αληηθείκελν θεηκέλσλ (π.ρ., ε ηππνγξαθηθή αληίζεζε γηα έκθαζε).
Άιια ζήκαηα είλαη ζχλζεηα δεδνκέλνπ φηη εηζάγνπλ πνιιαπιά αληηθείκελα θεηκέλσλ,
επεηδή έρνπλ κηα πνιπηκεκαηηθή δνκή (π.ρ., νη πεξηιήςεηο). ε ζχγθξηζε κε ηα απιά
ζήκαηα, ππνςηαδφκαζηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα ζχλζεηα ζήκαηα
είλαη γεληθά ιηγφηεξν πξνζηηέο ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία, γηαηί δεκηνπξγνχλ πςειφ
θφξην ζηε κλήκε εξγαζίαο. Δάλ κηα ιέμε θιεηδί ή κηα θξάζε είλαη ηππσκέλε ζε έληνλε
γξαθή (bold) ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζήκαηνο (π.ρ., ηππνγξαθηθή αληίζεζε) θαη θεηκέλνπ
πνπ επηζεκαίλεηαη (π.ρ., ιέμε θιεηδί ή θξάζε) είλαη απιή θαη άκεζε, θαη επνκέλσο
ηδηαίηεξα πξνζηηή.
Σέινο, ε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα ζήκα εμαξηάηαη
απφ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο, ηε ζέζε ηνπ φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν πνπ
ζεκαηνδνηεί, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ην πεδίν ηνπ.
3.5 Σα ζήκαηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Ο ιφγνο πνπ ηα ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη απηά δηεπθνιχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη καζεηέο γηα λα
θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν.
Μεξηθέο θνξέο, ε αλάγθε απηή πξνέξρεηαη φηαλ:
 ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ είλαη πεξίπινθε θαζψο απεηθνλίδεη έλα ζχλζεην ζέκα (π.ρ., ε
παξνπζίαζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ) θαη
 νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε πξνέξρνληαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο νηθεηφηεηαο ηνπ
αλαγλψζηε κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ (Dee-Lucas & Larkin, 1988).
Σα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξία
επίπεδα (Kouroupetroglou & Tsonos, 2008):
 ην Λνγηθφ Δπίπεδν: πζρεηίδεη ην πεξηερφκελν κε δνκηθά ζηνηρεία φπσο
επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη / ππφηηηινπο, θεθάιαηα, παξαγξάθνπο, πίλαθεο, ιίζηεο,
ππνζεκεηψζεηο, θαη ηα παξαξηήκαηα.
 Σν Δπίπεδν Γηάηαμεο: πζρεηίδεη ην πεξηερφκελν κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηελ ξχζκηζε ζηηο ζειίδεο θαη ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ ζειίδσλ, φπσο ηα
πεξηζψξηα, ηηο ζηήιεο, ηελ επζπγξάκκηζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (θαηαθφξπθν
ή νξηδφληην).
 Σν Δπίπεδν ηεο Σππνγξαθίαο πιηθνχ: Πεξηιακβάλεη γξακκαηνζεηξά (ηχπνο, ην
κέγεζνο, ην ρξψκα, ην ρξψκα ηνπ θφληνπ, θιπ) θαη ην ζηπι γξακκαηνζεηξάο,
φπσο έληνλε γξαθή, πιάγηα γξαθή, ππνγξάκκηζε.
Δπεηδή, νη ζπγγξαθείο γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλα θείκελν απφ ηνπο
αλαγλψζηεο ηνπο, έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζήκαηα γξαθήο ζηα ηξία παξαπάλσ επίπεδα
γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη
λα εληνπίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ.
Δπεηδή, ηα ζήκαηα γξαθήο θπξηαξρνχλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη ζεκαληηθφ λα
θαηαλνήζνπκε πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ.
Σα ζήκαηα απνθηνχλ πξφζζεηε ζεκαζία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζπγγξαθέα κε
ζθνπφ λα θαηεπζχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο ζα επεμεξγαζηεί
ην θείκελν.
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Ζ ζεκαηνδφηεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο:
 Γλσξίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηα δηάθνξα ζήκαηα
κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε απνηειεζκαηηθά εθπαηδεπηηθά πιηθά.
 Πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζεκάησλ
κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ζεκαληηθνχο ζηφρνπο (π.ρ., απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε
ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ) θαη απηφ λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκέιην γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο γξαθήο.
 Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηαθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε, θαζψο ηα
ζήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηερνκέλνπ.
3.6 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηνπο γλσζηαθνύο κεραληζκνύο
Μέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο, νη
νπνίεο ζηνρεχνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο κηα ζπλεθηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ
εκπεξηέρεη λφεκα (meaningful), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη φρη απιά ζην λα απνκλεκνλεχζνπλ έλα ζχλνιν κεκνλσκέλσλ
γεγνλφησλ.
Σν λα θαηαζθεπάζεη απηήλ ηελ αλαπαξάζηαζε έλαο καζεηήο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε
ελφο θεηκέλνπ ή αθνχγνληαο κηα αθήγεζε, δεκηνπξγεί πςειέο γλσζηαθέο απαηηήζεηο.
Δπνκέλσο, έλα θεληξηθφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ζπγγξαθείο
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηεο κηθξνδνκήο θαη καθξνδνκήο
ησλ θεηκέλσλ, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα νξγαλψζνπλ ην πιηθφ
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη λα δηεπθνιπλζεί,
ηειηθά, ε θαηαλφεζε ηνπ καζεηή. Αληίζηνηρα, νη ζρεδηαζηέο ινγηζκηθψλ κεηαηξνπήο
θεηκέλσλ ζε νκηιία, πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ αθνπζηηθή
απφδνζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, ηφζν ζε κηθξνδνκηθφ φζν θαη ζε
καθξνδνκηθφ επίπεδν.
χκθσλα κε ηνλ Ausubel (1968), ε κάζεζε κε θαηαλφεζε πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγφ
γλσζηηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Ζ κάζεζε κε θαηαλφεζε
επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηε γλσζηαθή ζεσξία (Mayer, 1996, 1997) φηαλ ν καζεηήο
ζπκκεηέρεη ζε ηξία βαζηθά είδε γλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επηινγή, ηελ νξγάλσζε, θαη
ηελ ελζσκάησζε.
 Η επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ πεξηιακβάλεη ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηηο ζρεηηθέο
πηπρέο ηνπ εγγξάθνπ,
 ε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλεθηηθήο
δνκήο, θαη
 ε ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηώλ πεξηιακβάλεη ηελ νηθνδφκεζε ζπλδέζεσλ κε ηελ
ππάξρνπζα γλψζε.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαγλψζηε-καζεηή. Ζ επηινγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε
ινγηθή νξγάλσζή ηνπο κέζα απφ εκθαλείο αηηηαθέο ζρέζεηο, θαη ε ελζσκάησζή ηνπο
ζηελ ππάξρνπζα γλψζε πξνυπνζέηεη θαηάιιειε γλσζηαθή επεμεξγαζία απφ ην καζεηή,
ε νπνία πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ην ζπγγξαθέα κέζσ ηεο πξνζζήθεο ζεκάησλ,
δειαδή, ελδείμεσλ ζην καζεηή γηα ην πψο λα επεμεξγαζηεί ην πιηθφ πνπ ηνπ
παξνπζηάδεηαη. Σα ζήκαηα έρνπλ σο ζθνπφ λα θαζνδεγήζνπλ ην καζεηή λα
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επεμεξγαζηεί γλσζηαθά ην θείκελν, ρσξίο φκσο λα πξνζζέζνπλ νπνηεζδήπνηε λέεο
πιεξνθνξίεο (Meyer, 1975).
Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζήκαηα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ζηα ηεζη κεηαθνξάο
επίιπζεο πξνβιήκαηνο, φηαλ εθαξκφδνληαη ζε έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν (Loman &
Mayer, 1983; Lorch, 1989; Rickards, Fajen, Sullivan, & Gillespie, 1997).
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ
επνηθνδφκεζε κηαο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάιιειε γλσζηαθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή θαη, φρη θαη‘ αλάγθε απφ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπ. Έηζη, ηα ζήκαηα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε έλαο αξράξηνο
καζεηήο λα είλαη γλσζηαθά ελεξγφο. Ζ ρξήζε ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ην
καζεηή λα θαηαλνεί ην πιηθφ (νπηηθφ ή αθνπζηηθφ) πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη.
Ζ Meyer (1975, ζει. 1), φξηζε ηα ζήκαηα σο ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία κηαο ζειίδαο
θεηκέλνπ πνπ δελ κεηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ, αιιά κάιινλ "ρξεζηκεύνπλ
σο νδεγνί ζηνλ αλαγλώζηε δίλνληαο έκθαζε ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ
πεξηερνκέλνπ ή επηζεκαίλνληαο ηηο πηπρέο ηεο δνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, έηζη ώζηε ν
αλαγλώζηεο λα κπνξεί λα δεη ηηο ζρέζεηο πνπ δειώλνληαη ζηε ζειίδα κε κεγαιύηεξε
ζαθήλεηα." Έηζη, ηα ζήκαηα έρνπλ σο ζθνπφ λα θαζνδεγήζνπλ ην καζεηή ζην λα
επηιέγεη, λα νξγαλψλεη, θαη λα ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο.
3.6.1 Ζ ζπκβνιή ησλ ζεκάησλ ζηελ επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο ελόο θεηκέλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο
Γηα λα δεκηνπξγήζεη ν αλαγλψζηεο ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ απαηηεί απφ ηε κηα πιεπξά
νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη απφ ηελ άιιε, επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ, αθνχ κφλν έλα
κέξνο ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη κέξνο ηεο αλαπαξάζηαζεο. Πνηα φκσο είλαη ηα θξηηήξηα κε
ηα νπνία ν αλαγλψζηεο επηιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην θείκελν γηα λα δνκήζεη ην
λφεκα;
χκθσλα κε ηνλ Gomulicki (1956) (ζην Spivey, 1990) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ, ν αλαγλψζηεο θαηαηάζζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζχκθσλα κε ηε
ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαη αγλνεί ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Γειαδή, φπσο ν
ίδηνο αλαθέξεη, είλαη ζαλ λα βιέπεηο κηα εηθόλα θαη λα μερσξίδεηο ηηο θηγνύξεο από ην
θόλην. ηα θείκελά ηνπο, νη ζπγγξαθείο5 παξέρνπλ ζηνηρεία, κέζσ θαηάιιειεο
ζεκαηνδφηεζεο, γηα ην πνηεο είλαη νη «κνξθέο» θαη πνην ην «θφλην» (Gestalt) κέζα απφ
ηηο επηζεκάλζεηο ιέμεσλ, πξνηάζεσλ ή θαη νιφθιεξνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηεξαξρηθή
δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Grimes, 1975).
Οη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, παξνπζηάδνπλ ην πιήζνο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα θείκελα γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη ηη φρη, ηα νπνία
απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ.
πλήζσο νη αλαγλψζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλα
θείκελν ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

5

Με ηελ έλλνηα «ζπγγξαθέαο» ελλννχκε θάζε εηδηθφ ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ νπηηθή παξνπζίαζε
ελφο θεηκέλνπ, π.ρ., ζπγγξαθέαο, επηκειεηήο έθδνζεο, γξαθίζηαο, θιπ.
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ηελ ζηξαηεγηθή ηεο απαινηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίπηνληαη νη πεξηηηέο
ή κε νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο θαη επηζεκαίλνληαη νη ζεκαληηθέο (Spivey, 1990).
ηελ αξρή/ζηξαηεγηθή ηεο θεηκεληθήο ζρεηηθφηεηαο6 (textual relevance), ζχκθσλα κε
ηελ νπνία παξάγνληεο γισζζηθνί θαη εμσγισζζηθνί αιιειεπηδξνχλ γηα ηελ ζεκειίσζε
ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ, απφ ηελ νπνία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε νκαιή ξνή
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αλαγλψζηε 7.
Σν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δηαβάδεηαη έλα θείκελν. Σν ηη είλαη ζεκαληηθφ εμαξηάηαη
απφ ην ζθνπφ ή απφ ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία δηαβάδεηαη έλα θείκελν.
Ο van Dijk (1997α) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «contextual relevance» γηα λα ζπκπεξηιάβεη
ηε ζρεηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαη «pragmatic» ηελ πξαγκαηνινγηθή
ζρεηηθόηεηα, δειαδή, ηε ζπλάθεηα κε ην εμσγισζζηθφ πεξηβάιινλ, γηα λα ζπκπεξηιάβεη
ηελ πξαγκάησζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο. Απηά ηα θξηηήξηα
επηινγήο ίζσο ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ησλ αλαγλσζηψλ
(Steffensen, Joag-Dev, & Anderson, 1979), ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο (Anderson,
Reynolts, Scharllert, & Goetz, 1977) κε ηελ έλλνηα ηνπ «ελδηαθέξνληνο» (Kintsch, 1980)
θαη ίζσο κε ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο απφθξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε θεηκέλσλ
(Hayes, Waterman, & Robinson, 1977).

3.6.2 Μεηαγλσζηαθέο ηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο έκπεηξνπο
αλαγλώζηεο
Οη κεηαγλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ κάζεζε (Lompscher,
1995). Πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο:
 πξνζαλαηνιηζκνύ (αθνξά ζηε δηεπθξίληζε θαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ
θάπνηαο εξγαζίαο θαη ε επηβνιή θαηάιιεισλ ζηφρσλ απφ ην άηνκν),
 ζρεδηαζκνύ, παξαθνινύζεζεο (εάλ ιφγνπ ράξε εθαξκφδεηαη ν ζρεδηαζκφο ή
απνθιίλεη απφ ηα ζρέδηα θαη γηα πνην ιφγν),
 ξύζκηζεο (αλ απαηηείηαη παξάδεηγκα αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ),

6

Σν θείκελν σο ππεξπξνηαζηαθή δνκή δελ είλαη έλα άζξνηζκα πξνηάζεσλ αιιά έλα νξγαληθφ ζχλνιν
πνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηεξαξρηθή νξγάλσζε
ελλνηνινγηθψλ ζεκάησλ (topics). Γηα ηε ζεκειίσζε ηεο θεηκεληθήο ζρεηηθφηεηαο ν δεκηνπξγφο,
ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ην γισζζηθφ ζχζηεκα, ζπζρεηίδεη θαη εληάζζεη επηκέξνπο εθθσλήκαηα κέζα
ζε ζπγθεθξηκέλα ελλνηνινγηθά ζέκαηα. κσο θαηά ηελ δηαδηθαζία εξκελείαο θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ
αιιειεπηδξνχλ πξαγκαηνινγηθνί θαη γισζζηθνί παξάγνληεο. Ο ζπγγξαθέαο θαιείηαη λα βξεη ηε ζσζηή
ηζνξξνπία αλάκεζα ζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ πξέπεη λα δειψζεη ξεηά θαη εθείλν πνπ πξέπεη λα
αθήζεη ππνλννχκελν ρσξίο λα πξνθαιέζεη εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο ζηνλ αλαγλψζηε.
7

Οη αλαγλψζηεο αθνινπζνχλ ηελ ηεξαξρηθή νξγάλσζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ζεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ
πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ ην λφεκα. Ωζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ ζρέζεσλ είλαη
αλαγθαίνο γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο δηαδηθαζίαο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε δηαζαιεπηεί ε
θεηκεληθή ζρεηηθφηεηα, κνινλφηη νη εξεπλεηέο έρνπλ απνθαιχςεη φηη νη έκπεηξνη αλαγλψζηεο έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα ζπιιακβάλνπλ θαη λα ζπκνχληαη ηη είλαη ζρεηηθφ θεηκεληθά (Cirilo & Foss, 1980; Johnson,
1970; McKoon, 1977; Meyer, 1975: βι. Κσζηνχιε, 1990), φπσο επίζεο λα ζεκειηψλνπλ ζπλδεηηθνχο
θξίθνπο αλάκεζα ζηα ζεκεία απηά.
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 αμηνιόγεζεο θαη αλαζεώξεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη
ην έξγν κέρξη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.
Οη κεηαγλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο σο έθθαλζε κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ ειέγρνπ ηεο
λφεζεο8 κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ - φπσο απηέο πνπ
νλνκάδνληαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (γλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο) θαη ηερληθέο ζηξαηεγηθέο σο κέζα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ζηε λφεζε:
 Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (αλαθέξνληαη έηζη, γηαηί ζπλδένληαη άκεζα κε ηε
κάζεζε ζην ζρνιείν) είλαη γεληθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ,
ρξήζεο ηεο πεξίιεςεο ή ηεο αλάδεημεο ησλ θχξησλ ζεκείσλ θαη απνζθνπνχλ
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα
θείκελν, ηεο παξάθξαζεο θαη ζχλδεζεο αλάκεζα ζε απηά πνπ ιέεη ην θείκελν κε
ηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ.
 Οη ηερληθέο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη ζε ηερληθέο/ ζήκαηα γξαθήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ., ε ππνγξάκκηζε, νη ζεκεηψζεηο ζην πεξηζψξην ησλ
θεηκέλσλ, ε ρξήζε ζπκβφισλ (αζηεξίζθσλ), ην δηαθνξεηηθφ βάξνο θαη ζηπι
γξακκαηνζεηξάο θιπ. Οη ηερληθέο ζηξαηεγηθέο ζεσξνχληαη κέξνο ησλ
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, δηφηη δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ
ζην πεξηερφκελν ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγαδφκαζηε ηε γλψζε, φπσο
θάλνπλ νη γλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 2005).
3.6.3 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο πξνζνρήο
Έλαο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδνπλ ηα ζήκαηα ζηε γλσζηαθή επεμεξγαζία είλαη ε
πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φιε ε πξνζπάζεηα ησλ ζεκάησλ είλαη
λα θαηεπζπλζεί ε πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ελφο
θεηκέλνπ.
ηαλ έλαο καζεηήο πξνζιακβάλεη ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, ε δηακφξθσζε ζπλεπψλ
ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πφζν θαιά ν καζεηήο
είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο ζρεηηθέο απφ ηηο κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
ρεδφλ φια ηα ζήκαηα ππνγξακκίδνπλ / δίλνπλ έκθαζε ζην εκθαλέο πεξηερφκελν ηνπ
θεηκέλνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Lorch (1989), ηα ζήκαηα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζε
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί πην ζεκαληηθέο κέζα ζην
θείκελν ή ζηε δνκή – νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ ζεκαηνδφηεζε ζε έλα θείκελν παίδεη έλα κεηαγλσζηαθφ (metacognitive) ξφιν.
χκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο (The selective attention
hypothesis), νη αλαγλψζηεο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζην ζεκαηνδνηεκέλν
απ' φ,ηη ζην ίδην κε ζεκαηνδνηεκέλν πεξηερφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο
(Foster, 1979; Golding & Fowler, 1992; Loman & Mayer, 1983; Lorch, 1989; Mayer,
Dyck, & Cook, 1984). Καηά ζπλέπεηα, νη αξηζκνί θαη ηα ηππνγξαθηθά ζήκαηα κεηψλνπλ

8

ν φξνο εξκελεχεη ηνλ αγγιηθφ φξν cognition θαη ππνδειψλεη ηελ επεμεξγαζία ηεο γλψζεο θαη φρη κφλν
ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο, δειαδή, ηε ζηαηηθή γλψζε (knowledge)
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ην ξπζκφ ηεο αλάγλσζεο (Lorch & Chen, 1986; Lorch et al., 1995). Απηή ε ιεηηνπξγία
ησλ ζεκάησλ κεηψλεη ην γλσζηαθφ θνξηίν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ
θεηκέλνπ (Glynn & Di Vesta, 1979) κε ην λα πεξηνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνλ αλαγλψζηε κε ζθνπφ λα αληρλεχζεη ηηο θχξηεο ηδέεο θαη ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (Britton, Glyn,. Meyer, and Pen Land., 1982; Lorch, 1989).
Οη ηίηινη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλαθέξνπλ ην θπξίαξρν ζέκα
ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζεκαηνδνηνχλ, ζεζπίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην
πνπ θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην
ζέκα (Lorch, 1989; Meyer, 1975; Mautone & Mayer,2001). Σα ηππνγξαθηθά ζήκαηα,
φπσο, π.ρ., ε έληνλε, ε πιάγηα γξαθή, θαη ε ρξήζε ηνπ έγρξσκνπ θεηκέλνπ, θάλνπλ ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζεκαηνδνηνχλ, πην επδηάθξηην απφ ην ππφινηπν θείκελν
θαη θαηεπζχλνπλ άκεζα ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζ‘ απηφ. Ζ έξεπλα ζηα εμεγεηηθά
θείκελα, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ αλάθιεζε, έρεη δείμεη φηη ηα
ζήκαηα βνεζνχλ, ψζηε λα εζηηαζηεί ε πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηηο ζρεηηθέο έλλνηεο.
3.6.4 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ Αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα
θείκελν.
Οη αλαγλψζηεο ζπλήζσο αλαδεηνχλ κέζα ζε έλα θείκελν ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο.
Γη' απηφ ην ιφγν νη καζεηέο-αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηηο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
καζήκαηνο. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε ε αλαδήηεζε πεξηνξίδεηαη ζην ίδην ην θείκελν θαη ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κε έθδειν ηξφπν ζε απηφ ή ζηελ
εχξεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ, κεξηθέο θνξέο πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο ή απαηηεί πηζαλφλ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ δπν παξαπιήζησλ
πιεξνθνξηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ
ζε έλα θείκελν είλαη:
3.6.4.1 Ο ηύπνο ηεο Αλαδήηεζεο

Ο εληνπηζκόο ελόο κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ είλαη ν βαζηθφο ηχπνο ηεο αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ. Ο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλεχξεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ πεξηπινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνθαλψο απμάλεηαη αλάινγα
κε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν θαζψο θαη κε ην θαηά πφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ
αλαδεηνχληαη ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα δηαδνρηθή ζεηξά θαηά θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα δηεπθνιχλεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ αλαδήηεζε. Σα ζήκαηα γξαθήο βνεζνχλ
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
3.6.4.2

Ο βαζκόο ζαθήλεηαο κηαο πιεξνθνξίαο

Αλαθέξεηαη ζην πφζν εκθαλήο είλαη απηή ε πιεξνθνξία κέζα ζην θείκελν. Ζ δηαδηθαζία
ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη πην πεξίπινθε φηαλ ν αλαγλψζηεο πξέπεη απφ
κφλνο ηνπ λα ζπκπεξάλεη ηη ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη
ηελ πιεξνθνξία ζην θείκελν ή φζν πεξηζζφηεξν αζαθψο ή κε κε εκθαλή ηξφπν
παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν ε αλαδεηνχκελε πιεξνθνξία.
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3.6.4.3

Σν είδνο ηνπ θεηκέλνπ

Ζ έθηαζε θαη ε πεξηπινθφηεηά ελφο θεηκέλνπ επεξεάδεη ηελ αλαδήηεζε. ζν
εθηελέζηεξν θαη φζν πην πεξίπινθν είλαη έλα θείκελν ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε
αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζε απηφ.
3.6.5 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο γλώζεο
Σα πεξηζζφηεξα ζήκαηα γξαθήο εθηφο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπο δηεπθνιχλνπλ ηνλ
αλαγλψζηε επηζεκαίλνληαο ηε κηθξνδνκή θαη ηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ (Mautone, &
Mayer, 2001). Καζψο ηα ζήκαηα απνθαιχπηνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε καθξνδνκή ηνπ
θεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ιεηηνπξγνχλ σο έλαο νδεγφο γηα ηε γλσζηαθή
επεμεξγαζία ηνπ (Golding & Fowler, 1992; Lorch, Lorch, & Klusewitz, 1995). Οη
δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλσλ ζπλήζσο
έρνπλ δηαθνξεηηθέο δνκέο. Δπνκέλσο,
γλσξίδνληαο θάπνηνο ηνλ ηχπν ηνπ θεηκέλνπ, απηφ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ην επεμεξγαζηεί. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη αθεγεκαηηθέο ηζηνξίεο θαη ηα επεμεγεκαηηθά
θείκελα παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο, νη νπνίεο
ππνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα επεμεξγαζίαο. Έηζη, ηα ζήκαηα βνεζνχλ ηνλ
αλαγλψζηε ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θάλνληαο έθδειεο ηηο ζρέζεηο πνπ
δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θη έηζη
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπλεπνχο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ
θεηκέλνπ (Lorch, 1989). Καζνδεγνχλ, δειαδή, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε
δηακφξθσζε ζπλεπψλ αλαπαξαζηάζεσλ —δηαδηθαζίεο, φπσο ε δεκηνπξγία ησλ
θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε επίγλσζε ηεο
αιιεινπρίαο, θαη ε νηθνδφκεζε κηαο δνκήο ηνπ ζέκαηνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
αλάθηεζε θαη ζηελ θαηαζθεπή πξνηχπσλ.
χκθσλα κε ηελ «ππφζεζε αιιαγήο ζηξαηεγηθήο» / strategy switch hypothesis (Lorch &
Lorch, 1995), ηα ζήκαηα νδεγνχλ ηνπο αλαγλψζηεο λα κεηαζηξέςνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο
ηνπο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. πκβάιινπλ ζηε ρξήζε απφ ηνπο αλαγλψζηεο
κηαο δνκηθήο ζηξαηεγηθήο, δειαδή ε επεμεξγαζία ηνπο εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ. Αληίζεηα, φηαλ απνπζηάδνπλ ηα ζήκαηα, νη αλαγλψζηεο
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζηξαηεγηθή θαηαιφγσλ, δειαδή, ε νξγάλσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο
ηνπ θεηκέλνπ βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη
ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ απηά κεηαμχ ηνπο (Loman & Mayer, 1983; Lorch et al., 1995;
Meyer & Poon, 2001; Rickards, Fajen, Sullivan, & Gillespie, 1997). Δπίζεο, ηα ζήκαηα
δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε κηαο δνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο
ηνπο έκπεηξνπο αλαγλψζηεο (Sanchez, Lorch, & Lorch, 2001).
Σα ζήκαηα ησλ θεηκέλσλ επεξεάδνπλ θαη ηε θαηαλνκή ησλ ηδεψλ πνπ αλαθαινχληαη
(δει. νη πιεξνθνξίεο πξνζεγγίδνληαη γηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα), αιιά θαη ηελ νξγάλσζε
ηεο αλάθιεζεο (Lorch, 1989; Lorch & Lorch, 1996; Meyer & Rice, 1982).
ε έλα θείκελν αλαπηχζζνληαη δηάθνξα ζέκαηα θαη ζπρλά ν αλαγλψζηεο ρξεηάδεηαη λα
κεηαβαίλεη απφ ην έλα ζην άιιν. Σα ζέκαηα απηά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλνρή ζην
θείκελν, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε νξηδφληηα είηε ηεξαξρηθά κε ινγηθέο ζπλδέζεηο ή κε
ζήκαηα γξαθήο. Ζ αδπλακία ηνπ αλαγλψζηε λα θάλεη ηηο ζπλδέζεηο έρεη σο απνηέιεζκα
λα κε κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλεθηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ
Lorch θαη Lorch (1996α). Έλα παξάδεηγκα ζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη
ηηο θαηάιιειεο ζπλδέζεηο είλαη κηα ηεξαξρία ηίηισλ. Οη ηίηινη εθηφο ηνπ φηη επηζεκαίλνπλ
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ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ, ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο καθξνδνκήο
ηνπ θεηκέλνπ.
Άιια ζήκαηα, φπσο έλα εηζαγσγηθφ θείκελν ή κηα πξνεπηζθφπεζε, θαζψο δίλνπλ
έκθαζε, αλαθέξνληαο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν πνπ
αθνινπζεί, επηζεκαίλνπλ έηζη, ηε γεληθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ. (Britton, Glynn, Meyer
& Penland, 1982; Lorch, 1989 Meyer, 1975). χκθσλα κε ην Lorch (1989, ζει. 220):
"εάλ έλα θείκελν είλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί ή είλαη θαθώο νξγαλσκέλν, κηα
πξνεπηζθόπεζε παξέρεη ζηνπο αλαγλώζηεο κηα ζπλεπέζηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο
ελόο ζέκαηνο από όηη εηδάιισο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ." Με ηνλ ίδην ηξφπν
ιεηηνπξγνχλ θαη νη πεξηιήςεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
νξγάλσζεο βνεζψληαο ηνπο αλαγλψζηεο λα απνζπάζνπλ ηηο θχξηεο ηδέεο θαη λα
παγησζεί ε θαηαλφεζε ηνπ δχζθνινπ πιηθνχ ησλ θεηκέλσλ (Lorch, 1989).
Οη Lorch θαη Lorch (1996b) κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ
ζηελ ειεχζεξε αλάθιεζε ηνπ εμεγεηηθνχ θεηκέλνπ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε ζεκαηνδφηεζε
βνεζά ηνπο αλαγλψζηεο λα δηακνξθψζνπλ κηα νξγαλσκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ πιηθνχ.
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δηάβαζαλ ην ζεκαηνδνηεκέλν θείκελν αλαθάιεζαλ πεξηζζφηεξα
ζέκαηα θαη ε ζεηξά πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ αλάθιεζε, ήηαλ απηή κε ηελ νπνία
ζπδεηήζεθαλ ζην θείκελν. χκθσλα κε ην Meyer (1975) ηα νξγαλσηηθά ζήκαηα
ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζηα ζχλζεηα θείκελα πνπ πεξηέρνπλ πνιιά ζέκαηα.
3.6.6 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο γλώζεο
Σα ζήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην γλσζηαθφ θνξηίν απειεπζεξψλνληαο πφξνπο ζηε
κλήκε εξγαζίαο θαζηζηψληαο έηζη απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ ελζσκάησζε ησλ ελλνηψλ.
χκθσλα κε ηνπο Britton, Glynn, Meyer, & Penland, (1982), ηα θείκελα πνπ πεξηέρνπλ
ζήκαηα απαηηνχλ ιηγφηεξεο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο γηα λα επεμεξγαζηνχλ απφ φηη ηα
θείκελα ρσξίο ζήκαηα. Έηζη, μνδεχνληαο ιηγφηεξνπο γλσζηαθνχο πφξνπο ζηελ επηινγή
ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εξκελεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, νη αξράξηνη
αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ ζα εμνηθνλνκήζνπλ, ζηελ
ελζσκάησζε εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε.
Έλα θαηάιιεια ζεκαηνδνηεκέλν θείκελν δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ, γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο (Loman & Mayer, 1983, ζει. 407). χκθσλα κε
ηνπο Loman θαη Mayer (1983) φηαλ έλα θείκελν έρεη ζεκαηνδνηεζεί θαηάιιεια, ηφηε νη
καζεηέο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε έξγα αλάθιεζεο θαη ζε πξνβιήκαηα κεηαθνξάο
ηεο γλψζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Lorch, (1989), ε ζεκαηνδφηεζε νδεγεί
ηνπο αλαγλψζηεο λα θαηαζθεπάζνπλ κηα βαζχηεξε αλαπαξάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ
κνληέινπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν κε απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κνληέιν γηα λα επηιχζνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα.
3.6.7 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ Δξκελεία ηνπ θεηκέλνπ
Ζ εξκελεία σο δηεξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ, έηζη ψζηε απηφ
λα γίλεη θαηαλνεηφ. Πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο φιεο ζηνλ έλα ή ζηνλ
άιιν βαζκφ, εκπιέθνληαη κε θάπνηα κνξθή ζπκπεξαζκνύ.
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Ζ εξκελεία ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζε δπν επίπεδα: ην
γεληθφ θαη ην εηδηθφ. ε γεληθφ επίπεδν, νη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη εξκελεχνληαο ην
θείκελν
• λα δηαθξίλνπλ ην βαζηθφ ζέκα ηνπ θεηκέλνπ ή ην βαζηθφ ηνπ κήλπκα,
• λα νξίζνπλ ην γεληθφ ζθνπφ ή ηε ρξήζε ηνπ,
• λα δηαηππψζνπλ έλαλ ηίηιν, ή
• λα εμεγήζνπλ ηε δηαδνρηθή ζεηξά απιψλ νδεγηψλ ή γεγνλφησλ.
ε έλα εηδηθφηεξν επίπεδν, γηα λα αλαπηχμνπλ νη αλαγλψζηεο κηα εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ
ζα πξέπεη λα εκβαζχλνπλ ζ' απηφ θαη λα θζάζνπλ ζε κηα πην εμεηδηθεπκέλε θαηαλφεζε
απηψλ πνπ δηάβαζαλ. Πξέπεη λα ειέγμνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζην
θείκελν θαη λα απνδείμνπλ φηη θαηαλννχλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλνρή.
χκθσλα κε ην πξφγξακκα PISA9, εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ απηή ηελ ηθαλφηεηα
πεξηιακβάλνπλ:
• χγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή πιεξνθνξηψλ.
• Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
• Αλαγλψξηζε θαη απαξίζκεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ πεξηπινθφηεηά ηεο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ:
α) ηνλ ηχπν ηεο εξκελείαο,
β) ηελ θαηεγνξεκαηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη
γ) ηε θχζε ηνπ θεηκέλνπ.
πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εξκελείαο ελφο θεηκέλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιαπιέο
δηαδηθαζίεο δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο. ην ρακειφηεξν επίπεδν δπζθνιίαο βξίζθνληαη
δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη αλαγλψζηεο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην ζέκα ή
ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ. Πην δχζθνιεο δηαδηθαζίεο απαηηνχλ ηελ θαηαλόεζε
ζρέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη απηέο ηεο αηηίαο θαη
ηνπ απνηειέζκαηνο, ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ιύζεο ηνπ, ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο δξάζεο,
ηνπ ηζρπξηζκνύ θαη ηεο απόδεημεο, ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πξνϋπόζεζεο
θαη ηεο δξάζεο, ηεο εμήγεζεο ελόο απνηειέζκαηνο ή ηεο ρξνληθήο δηάηαμεο. Σέινο, νη
πιένλ δχζθνιεο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο εξκελείαο είλαη δπν εηδψλ:
• Ζ αλάιπζε ηνπ λνήκαηνο, ε νπνία απαηηεί απφ ηνλ αλαγλψζηε λα επηθεληξσζεί
ζε κηα κεκνλσκέλε ιέμε, θξάζε ή πεξίνδν, ε νπνία ζπλήζσο απνδίδεηαη κε
δηαθνξεηηθήο κνξθήο ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηε
ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε ηεο ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ή αθφκα λα αζρνιεζεί κε ζεκεία
ακθίζεκνπ λνήκαηνο ή ιεπηέο απνρξψζεηο λνήκαηνο ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη.
• Ο αλαινγηθόο ηξόπνο ζθέςεο, ν νπνίνο απαηηεί ηε ζύγθξηζε (εχξεζε
νκνηνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ηνπ θεηκέλνπ), ηελ αληηδηαζηνιή (εχξεζε

9
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αληίζηνηρσλ δηαθνξψλ) ή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ
πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ).
Ζ ζαθήλεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ πεξίπησζε απηή αθνξά ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ν
αλαγλψζηεο θαηεπζχλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη φπσο πξέπεη έλα θείκελν. Γηα
παξάδεηγκα, νη παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κπνξεί λα
αλαθέξνληαη ξεηά θαη λα κπνξνχλ άκεζα λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί αθφκε λα επεξεαζηεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαζψο θαη απφ ην πιήζνο ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ν αλαγλψζηεο.
Ζ θχζε ηνπ θεηκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο εξκελείαο ηνπ κε πνιιαπινχο
ηξφπνπο. Κείκελα κε πην νηθεία ζέκαηα ή ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε πξφζσπα, ηείλνπλ λα
είλαη επθνιφηεξα ζηελ αθνκνίσζε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηα θείκελα ησλ νπνίσλ ηα
ζέκαηα είλαη πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ αλαγλψζηε. Παξνκνίσο,
ν βαζκφο εμνηθείσζεο κε ηε κνξθή ή ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο ηνπ.
3.6.8 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο αλαπαξάζηαζεο ηνπ
θεηκέλνπ θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ
Ζ ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνκλεκφλεπζε ελφο θεηκέλνπ. Σα ζήκαηα
μερσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζε έλα θείκελν σο ζεκαληηθφ, θαηά ζπλέπεηα
επηηξέπνπλ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε θη επνκέλσο θαιχηεξε αλάθηεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ (Wallace, 1965, Cashen & Leicht, 1970; Coles & Foster,
1975, Exp. 3; Crouse & Idstein, 1972; Foster, 1979; Fowler & Barker, 1974; Glynn & Di
Vesta 1979; Hartley, Bartlett, & Branthwaite, 1980; Hershberger & Terry, 1965; Nist &
Hogrebe, 1987). Δπίζεο, ηα κλεκνληθά νθέιε ησλ ηππνγξαθηθψλ ελδείμεσλ εκθαλίδνληαη λα
είλαη επηιεθηηθά. Αλ θαη ε κλήκε γηα ην επηζεκαζκέλν πεξηερφκελν βειηηψλεηαη, ε κλήκε γηα
ην κε επηζεκαζκέλν πεξηερφκελν είλαη αλεπεξέαζηε (Foster, 1979), ή εκπνδίδεηαη (Glynn &
DiVesta, 1979; Hershberger & Terry, 1965; Kulhavy, 1972) απφ ηελ παξνπζία
ηππνγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζε έλα θείκελν [Cashen & Leicht (1970) θαη Hartley et al. (1980)].
ε θείκελα φπνπ ππάξρνπλ ζχλζεηεο ηππνγξαθηθέο ελδείμεηο ε απνκλεκφλεπζε
κεηψλεηαη (Hershberger, 1964; Hershberger & Terry, 1965). Δπίζεο, ην πνζνζηφ ηνπ
ζεκαηνδνηεκέλνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζήκαηνο,
επεηδή ε δηαθξηηφηεηα ησλ εηζαγκέλσλ πιεξνθνξηψλ κεηψλεηαη φζν ην πνζνζηφ ηνπ
ζεκαηνδνηεκέλνπ θεηκέλνπ απμάλεηαη (Wallace, 1965).
Ζ επηξξνή ησλ ζεκάησλ ζηηο επεμεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλάγλσζεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή κηαο πιεξέζηεξεο, ζπλεπέζηεξεο θαη
ελζσκαησκέλεο αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ (Britton et al., 1982; Coirier, ,
Gaonac‘h, & Passerault, 1996; Lorch & Chen, 1986; Lorch & Lorch, 1996a, 1996b;
Spyridakis, 1989). Απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ ηνλ Lorch θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
(Lorch & Chen, 1986; Lorch, Lorch, & Inman, 1993) ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηε ζέζε,
δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεκαηνδνηεκέλνπ θεηκέλνπ νη αλαθιήζεηο πνπ έθαλαλ νη
αλαγλψζηεο αθνινχζεζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ πην ζηελά απφ φηη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ κε ζεκαηνδνηεκέλνπ.
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Ζ Mayer θαη ινηπνί, (1984), αλέιπζαλ πξνζεθηηθά, δηάθνξα επηζηεκνληθά θείκελα γηα λα
πξνζδηνξίζεη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν πνπ κεηαβηβάδνπλ νη ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο θαη
ηηο ζρέζεηο ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε έπεηηα ζπλδπαζκνχο ζεκάησλ γηα λα ππνγξακκίζεη ην
ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ζήκαηα παξήγαγαλ θαιχηεξε
ειεχζεξε αλάθιεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ
θαη θαιχηεξεο ιχζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ βαζίδνληαλ ζην θείκελν (Loman & Mayer, 1983, Mayer et aI, 1984). Καηά
ζπλέπεηα, ε ζεκαηνδφηεζε θαζνδήγεζε ηνπο αλαγλψζηεο λα θαηαζθεπάζνπλ κηα θαιχηεξε
αλαπαξάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κνληέινπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θείκελν κε
απνηέιεζκα λα ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κνληέιν γηα λα ιχζνπλ
ζρεηηθά πξνβιήκαηα.
Οη Meyer, Brandt, & Bluth (1980), επίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλδπαζκνχο ζεκάησλ γηα λα
ππνγξακκίζεη ηε πξσηεχνπζα (superordinate) δνκή ηνπ εμεγεηηθνχ θεηκέλνπ. Τπάξρνπλ
θάπνηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη απηφο ν ρεηξηζκφο νδεγεί ζε κηα ζπλεπέζηεξε
αλαπαξάζηαζε ηεο πξσηεχνπζαο δνκήο απφ ηνπο αλαγλψζηεο, πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα
αλαπαξίζηαλαλ ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ απνηειεζκαηηθά.
Γεληθά, νη κειέηεο ησλ Mayer θαη Meyer πξνηείλνπλ φηη ε ζπλεηή ρξήζε ησλ ζεκάησλ
κπνξεί λα έρεη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη αλαγλψζηεο
φηαλ δηαβάδνπλ έλα θείκελν.
χκθσλα κε ην top-down κνληέιν αλαδήηεζεο (cue availability hypothesis), νη
αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ σο έλα
κεραληζκφ αλάθηεζεο θαηά ηελ αλάθιεζε (Kintsch & van Dijk, 1978)
Γηάθνξα πεηξάκαηα έρνπλ ζπγθξίλεη ηα ζρέδηα αλάθιεζεο ησλ αλαγλσζηψλ πνπ
έιαβαλ ηππηθά κε ζεκαηνδνηεκέλα, εμεγεηηθά θείκελα θαη εθείλσλ πνπ έιαβαλ ηα ίδηα
θείκελα κε ζήκαηα (Loman & Mayer, 1983; Lorch & Lorch, J 996b; Lorch, Lorch, &
Inman, 1993; Meyer, 1975). Σα ζήκαηα άιιαμαλ ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαλνκή ηεο
αλάθιεζεο (Lorch & Lorch, 1996b).
Ζ ζεηξά ηεο αλάθιεζεο αθνινπζεί πην ζηελά ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ ζην θείκελν φηαλ
απηφ είλαη επηζεκαζκέλν (Lorch & Lorch, 1996b; Lorch et al., 1993). Δπίζεο, έρεη
ππνηεζεί φηη ηα ζήκαηα απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο πςεινχ επηπέδνπ
πιεξνθνξίεο θαηά ηελ αλάθηεζε (Britton, Meyer, Hodge, & Glynn, 1980; Lorch & Lorch,
1995).
3.6.9 Ζ επίδξαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ θαηαλόεζε
Ζ εξψηεζε, θαηά πφζν ην έθδεια ζεκαηνδνηεκέλν θείκελν δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε
κέζα απφ ηελ αλάγλσζε έρεη γίλεη ην επίθεληξν ελφο αξηζκνχ κειεηψλ.
Οη ραξαθηεξηζηηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ απηήλ ηελ εξψηεζε ζπγθξίλνπλ
ην βαζκφ θαηαλφεζεο κεηαμχ ζεκαηνδνηεκέλσλ θεηκέλσλ θαη θεηκέλσλ απφ ηα νπνία ηα
ζήκαηα έρνπλ αθαηξεζεί. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Spyridakis & Standal (1986) βξήθαλ
φηη ηα ζήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ εμεγεηηθψλ θεηκέλσλ ζε θνηηεηέο
θνιιεγίσλ φηαλ ηα θείκελα δελ ήηαλ "νύηε πάξα πνιύ εύθνια, νύηε πάξα πνιύ δύζθνια‖
(ζει. 258). Ο Geva (1987, 1990), δηαπίζησζε φηη ε επίδξαζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ε
θαηαλφεζή ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο αλαγλψζηεο ζηηο
δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Οη Meyer, Brandt, & Bluth (1981) έδεημαλ φηη ηα ζήκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχλδεζκνη ηκεκάησλ ελφο θεηκέλνπ δηεπθφιπλαλ ηελ αλάθιεζε ζε
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καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ παξνπζίαδαλ θησρή θαηαλφεζε, αιιά φρη κεηαμχ ησλ
έκπεηξσλ αλαγλσζηψλ. Δπηπιένλ, νη Geva θαη Ryan (1985) δηαπίζησζαλ φηη φηαλ
παξαιείθζεθαλ ηα ζήκαηα απηά απφ ηα θείκελα, νη έκπεηξνη αλαγλψζηεο ηεο πέκπηεο
θαη έβδνκεο ηάμεο ζπκπέξαλαλ απηφκαηα ηηο ειιείπνπζεο ζπλδέζεηο, ελψ νη ιηγφηεξν
έκπεηξνη αλαγλψζηεο, φρη. Δπηπιένλ, ππνζηήξημαλ φηη δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζπλδέζεηο
ησλ θεηκέλσλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο θαηά ηε γλσζηαθή
επεμεξγαζία.
Οκνίσο, ν Chung (2000) δηαπίζησζε φηη ε νκάδα κε ηνπο ρακεινχ επηπέδνπ
αλαγλψζηεο ζε αληίζεζε κε ηηο νκάδεο πςεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ ζηεξίρζεθε ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζηα έθδεια ζήκαηα νκηιίαο σο κεραληζκνχο παξαγσγήο λνήκαηνο.
Διιείςεη ζεκαηνδφηεζεο, νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα απνηχρνπλ λα αληηιεθζνχλ ην
ζεκαληηθφ πεξηερφκελν ή ηηο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ε θαηαλφεζε κπνξεί
λα είλαη ειιηπήο.
χκθσλα κε ηνλ Spyridakis, ηα αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ηέηνησλ κειεηψλ
απνδίδνληαη ζηηο αλεπαξθείο κεζνδνινγίεο, φπσο ην κήθνο θαη ε δπζθνιία ησλ
θεηκέλσλ, ε νηθεηφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ κε ην ζέκα, νη ηχπνη ησλ ζηφρσλ θαη νη
ππαγνξεχζεηο (Spyridakis, 1989). Δπίζεο, άιιε έξεπλα θαίλεηαη λα δείρλεη φηη ν
ζπγγξαθέαο δελ ρξεζηκνπνηεί πάληα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζήκαηα γηα λα
επηζεκάλεη ηε ζρεηηθή ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (Millis, Graesser, & Haberlandt, 1993).
Δπεηδή, ζηελ έξεπλά καο αζρνινχκαζηε κε ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξαθηήξσλ
ελφο θεηκέλνπ (κέγεζνο, βάξνο θαη ζηπι) παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζην ξφιν πνπ
παίδνπλ νη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο κέζα ζε έλα θείκελν, αιιά θαη νη ηίηινη, νη νπνίνη
εθηφο απφ ηε ζέζε ηνπο ζην θείκελν, ην βαζηθφ δηαρσξηζηηθφ ηνπο ζηνηρείν απφ ην ζψκα
ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη ραξαθηήξεο κε ηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη.
3.7 Ζ Αληίζεζε ζηελ Σππνγξαθία
Απφ φιεο ηηο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη
γεληθά έλα δνκεκέλν έγγξαθν, ε αληίζεζε είλαη πηζαλφλ ε ζεκαληηθφηεξε. Ζ αληίζεζε
δεκηνπξγεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην ηππσκέλν πξντφλ κε ην λα παξέρεη πνηθηιία ζην ζρέδην.
Μηα εθθξαζηηθή θσλή ζα δψζεη έκθαζε / ζα ππνγξακκίζεη κηα ιέμε ή κηα θξάζε κε ηελ
αχμεζε ή ην ρακήισκα ηνπ ηφλνπ, ή κε ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο
αθήγεζεο. Οη αληηπαξαβαιιφκελνη ηφλνη ηεο θσλήο ζηελ νκηιία δίλνπλ ηελ έθθξαζε θαη
ηε δσληάληα ζηηο πξνθνξηθέο ιέμεηο. ηε κνπζηθή, έλαο νμχο ή έλαο επίπεδνο ήρνο πνπ
είλαη έμσ απφ ηελ αξρηθή ηνληθφηεηα είλαη κηα κέηξηα αιιά θαζνξηζκέλε έκθαζε.
Σν αλζξψπηλν κάηη είλαη πνιχ επαίζζεην ζηηο δηαθνξέο ηεο θσηεηλφηεηαο πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζε έλα ζψκα θεηκέλνπ. Κάπνηνο κπνξεί επνκέλσο λα δηαθνξνπνηήζεη
ηνλ βαζκφ έκθαζεο ζχκθσλα κε ην εάλ ε έκθαζε αιιάδεη ηε θσηεηλφηεηα ηνπ θεηκέλνπ
(βι. Wikipedia: emphasis (typography))10.
Γηα λα δψζνπκε έκθαζε ζηε ζειίδα ελφο θεηκέλνπ, πξέπεη απαξαηηήησο λα ππάξρεη
ηζρπξή αληίζεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αληίζεζε κπνξεί λα πξνζηεζεί ζην ζρεδηαζκφ
κε ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο, ηεο κνξθήο, ηεο ζέζεο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ρξψκαηνο.

10

https://en.wikipedia.org/wiki/Emphasis_%28typography%29
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ε κηα Ηζηνζειίδα ή έλα έγγξαθν ζπκπαγνχο θεηκέλνπ είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζεί ε
δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δελ πξνζειθχεηαη ην κάηη πάλσ ζηε ζειίδα. Πξνζζέηνληαο
έλαλ ηχπν έκθαζεο ζε έλα έγγξαθν, παξέρνπκε ζεκεία νξφζεκα γηα λα θαηεπζχλνπκε
ην αλαγλψζηε κέζα ζην πεξηερφκελν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη έλα
έγγξαθν, θαζηεξψλεη κηα δνκή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζζέηεη ηελ νπηηθή πνηθηιία γηα λα
πξνζειθχζεη ηνλ αλαγλψζηε ζην πιηθφ. Σν θιεηδί γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηχπν
παξνπζίαζεο είλαη ε πξνζεθηηθή θαη νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο ηππνγξαθηθήο έκθαζεο.
Ο φξνο «ηππνγξαθηθέο ελδείμεηο» (Typographic Cueing) εκπεξηέρεηαη ζηνλ φξν «ζήκαηα
γξαθήο» θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο
ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή ηππνγξαθία γηα λα δψζεη έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία
ελφο θεηκέλνπ, δειαδή λα ζεκαηνδνηήζεη ζηνλ αλαγλψζηε, ζε θάπνην βαζκφ, ηα
ζεκαληηθά ζέκαηα (Foster, 1979; Meyer, 1984).
Ο απινχζηεξνο ηξφπνο λα επηζεκαλζεί ε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε νπηηθή
δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κε ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή παξνπζίαζε ησλ
ραξαθηήξσλ ηνπ (π.ρ. έληνλα, πιάγηα, θεθαιαία, ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο). Πνιιέο
θνξέο, φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθά είδε ζεκάησλ, φπσο π.ρ., ζηνπο
ηίηινπο εθηφο απφ ηε δηαθνξεηηθή ηππνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε
ην θείκελν πνπ πξνζδηνξίδνπλ.
Δληνχηνηο, νη ηππνγξαθηθέο ελδείμεηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο κφλα κέζα επηζήκαλζεο
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ κέζα ζην ζψκα ελφο θεηκέλνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη
ζεκαηηθέο πξνηάζεηο κπνξεί λα ππνγξακκηζηνχλ ή νη ζεκαληηθέο ιέμεηο λα παξνπζηαζηνχλ
κε έληνλνπο (bold) ή κε πιάγηνπο (italics) ραξαθηήξεο.
Με ην λα δεκηνπξγνχκε ελδείμεηο δηαθνξνπνηψληαο ην βάξνο, ην ζηπι θαη ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ελδείμεηο απηέο λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο
ιέμεηο ή πξνηάζεηο πνπ επηζεκαίλνπλ θη επνκέλσο λα ππάξρεη ζαθήλεηα σο πξνο ην ηη
ζεκαηνδνηνχλ.
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηέηνηνπ είδνπο ελδείμεηο ζε ιέμεηο, θξάζεηο, ή πξνηάζεηο κέζα
ζε έλα θείκελν, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επηζεκαίλνληαη άκεζα κφλν απηέο ζε ζρέζε
κε ην ππφινηπν θείκελν, θαηεπζχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε.
Ζ πξνζερηηθή ρξήζε ησλ ηππνγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζε θξάζεηο ή πξνηάζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο θεηκεληθά (discursive) ζήκαηα, κπνξεί λα επηζεκάλεη έκκεζα θαη ηε δνκή
ηνπ θεηκέλνπ. Ο ξφινο πνπ παίδνπλ νη ηππνγξαθηθέο ελδείμεηο ζηελ απνκλεκφλεπζε έρεη
θαλεί ζηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ εξεπλψλ (Crouse & Idstein, 1970; Foster, 1979; Glynn,
1978). Ζ επίδξαζή ηνπο, φκσο ζε άιινπο γλσζηαθνχο κεραληζκνχο δελ έρεη γίλεη
αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Δίλαη πξνθαλέο φκσο φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο θαηαλφεζεο, θαη ηεο επηιεθηηθήο πξφζβαζεο. Ζ επίδξαζε
ησλ ζεκάησλ ζηε κλήκε ζπρλά έρεη εμεγεζεί φηη νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε
ηεο πξνζνρήο πνπ αζθνχλ (π.ρ., Crouse & Idstein, 1970; Foster, 1979; Glynn, 1978).
Καηά ηελ αλάγλσζε κε θαηαλφεζε, ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην ζεκαληηθφ
πεξηερφκελν ζε έλα θείκελν θαη λα θαζνξίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ
ηνπ θεηκέλνπ. Δάλ ηα ηππνγξαθηθά ζήκαηα επηζεκαίλνπλ ηα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη ηηο
ζεκαληηθέο ιέμεηο γηα εθείλα ηα ζέκαηα, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηε "νπζία"
ηνπ θεηκέλνπ πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζα βνεζνχζε θαη ηελ
αλάθιεζε ησλ ζεκαηνδνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ
φηη ε ρξήζε πιάγησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιέμεηο θιεηδηά ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα θαηεπζχλεη
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απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζνρή ελφο αλαγλψζηε ζε κηα πηζαλή εξκελεία ελφο δηθνξνχκελνπ
θεηκέλνπ (Pratt, Krane, & Kendall, 1981)
Οη ηππνγξαθηθέο ελδείμεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ζε έλα
θείκελν ιφγσ ηεο νπηηθήο αληίζεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ζεκαηνδνηεκέλνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ θεηκέλνπ παξέρνληαο, έηζη έλαλ απιφ κεραληζκφ γηα ηελ
αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα θείκελν.
πσο δειψλεη ν Schriver (1997, ζει. 284): «ρσξίο ηππνγξαθηθά θαη ρσξηθά ζήκαηα, ηα
έγγξαθα απαηηνύλ πεξηζζόηεξε λνεηηθή εξγαζία από ηνπο αλαγλώζηεο, αλαγθάδνληάο
ηνπο λα ζπζρεηίδνπλ ηα κέξε ησλ θεηκέλσλ θαη λα ππνινγίδνπλ ζρέζεηο κέξνπο – όινπ».
Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηππνγξαθηθψλ ελδείμεσλ έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο
νπηηθήο αληίζεζεο κε ην ππφινηπν θείκελν. Ζ αληίζεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο:
3.7.1 Αληίζεζε σο πξνο ην ζηπι ηεο γξαθήο - Πιάγηα γξαθή (Italics).
Απφ ηζηνξηθή πιεπξά, ηα "italic" είλαη έλα φλνκα πνπ δφζεθε απφ ηνπο βφξεηνπο
Δπξσπαίνπο ζηνλ ηχπν πνπ είλαη βαζηζκέλνο ζε κηα ζεηξά ζρεδίσλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Βελεηία γχξσ ζην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα, εηδηθά εθείλα απφ ηνλ
Aldus Manutius θαη ην ζπλάδειθφ ηνπ Francesco Griffo. Με βάζε ηηο δεκνθηιείο κνξθέο
γξαθήο ηεο επνρήο, απηνί νη ραξαθηήξεο είραλ ην επηπιένλ πξαθηηθφ πιενλέθηεκα
(ράξε θαη ζηα ζρέδηα ησλ γξακκάησλ ηνπο), πνπ επέηξεπε ζε πεξηζζφηεξν θείκελν λα
εγθαηαζηαζεί πνιχ ζπκπαγψο ζε θάζε ζειίδα, νδεγψληαο πξνο ηα θάησ ην θφζηνο ησλ
ηππσκέλσλ βηβιίσλ. Απηνί νη ραξαθηήξεο είραλ κηα επδηάθξηηα θαιιηγξαθηθή κνξθή,
θαζψο είραλ ραξαρζεί κε κηα κπηεξή πέλα, θαη νη ραξαθηήξεο ηνπο έηεηλαλ δηαγσλίσο
χκθσλα κε ηνλ Hartley (1986), δελ έρεη γίλεη έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
italics, σο ηππνγξαθηθή έλδεημε γηα ηελ έκθαζε. κσο, ηα Italics απνηεινχλ έλαλ ηξφπν
απφδνζεο έκθαζεο πνπ δελ επεξεάδεη πνιχ ηε ζθνηεηλφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Με απηήλ
ηελ ηερληθή, νη ιέμεηο κπνξνχλ λα ηνληζηνχλ ρσξίο λα μερσξίδνπλ πνιχ απφ ην
ππφινηπν ηνπ θεηκέλνπ (δηαθξηηηθφο ηνληζκφο). Σα italics επηζεκαίλνπλ ηε δηαθνξά ηνπ
πεξηερνκέλνπ κφλν θαζψο ην δηαβάδνπκε.
Σα θείκελα κε Italics ραξαθηήξεο πξνζειθχνπλ ην κάηη, επεηδή ε κνξθή ηνπο δεκηνπξγεί
αληίζεζε κε ην ππφινηπν θείκελν.
Ζ πεξηζζφηεξε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη αθνξά ζην επαλάγλσζην ησλ italics θη έρεη βξεζεί
φηη φηαλ παξνπζηάδνληαη κεγάια θνκκάηηα θεηκέλνπ ζε italic είλαη ιηγφηεξν επαλάγλσζηα
απ‘ φηη φηαλ απηά παξνπζηάδνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (Foster ζην Kolers,
Wrolstad & Bouma, 1979; Tinker, 1965; Misanchuk,1992; θαη Schriver, 1997). Έλαληη
ησλ φξζησλ ραξαθηήξσλ, ζηα Italics, επεηδή είλαη ζηελφηεξα θαη έρνπλ θεθιηκέλε κνξθή,
επηβξαδχλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο αλαγλψξηζεο. Καηά ζπλέπεηα, κε εξγνλνκηθά θξηηήξηα, ε
βαζηθή κνξθή ησλ Italics δελ ζεσξείηαη θαιχηεξε απφ ηε κνξθή ησλ φξζησλ
γξακκάησλ. Δλ ηνχηνηο, έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο αλζξψπνπο ιφγσ ηεο αληηιεπηήο
θνκςφηεηάο ηεο. Οη Meyer θαη Rice (1980) θαη Pratt, Krane, θαη Kendall (1981) ζηηο
εξγαζίεο ηνπο παξείραλ εμαηξέζεηο κε ηελ έλλνηα φηη εζηίαζαλ ζηε ζεκαζία ησλ
ελδείμεσλ θαη φρη ζηα italics σο έλαλ ηξφπν ζεκαηνδφηεζεο απηνχ θαζεαπηνχ. Καη νη
δπν εξγαζίεο ηνπο έδεημαλ σζηφζν, φηη ηα italics είλαη απνηειεζκαηηθά σο κεραληζκφο
ζεκαηνδφηεζεο. Μηα πηζαλή πεγή ζχγρπζεο ζηα ζρνιηθά θείκελα πξνθχπηεη φηαλ ε ίδηα
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έλδεημε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκαηνδνηήζεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Δκπεηξηθά, ζα
θαηλφηαλ ινγηθφ λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ πξαγκάησλ πνπ δειψλνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζήκα.
Σα Italics11 ρξεζηκνπνηoχληαη ζπλήζσο:


γηα λα ππνγξακκίζνπλ (δψζνπλ ιεπηή έκθαζε) ζε εηδηθνχο ή πξφζθαηα εηζαρζέληεο
φξνπο, αζπλήζηζηεο ή μέλεο ιέμεηο
Γηα λα δψζνπκε έκθαζε (ππνγξακκίζνπκε) ζε κηθξά θνκκάηηα θεηκέλνπ κέζα ζε έλα
κεγάιν θείκελν
ε ηίηινπο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ φηαλ εκθαλίδνληαη απηνί ζην θείκελν
ή ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ή εθεκεξίδσλ.
ε ηίηινπο ζεαηξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ηέρλεο γεληθά.
ε ηίηινπο πινίσλ ή ηξέλσλ
Ξέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο
ε απφζπαζκα θεηκέλνπ
ε ηίηινπο










Αλαγλσξίδεηαη επξέσο, φηη ηα Italics είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα ηηο κεκνλσκέλεο ιέμεηο κέζα
ζε έλα θείκελν (αληηθείκελα πξνζνρήο) θαη, ιφγσ απηνχ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
εξκελείαο ηνπ κελχκαηνο (αλαγλσζηκφηεηα). Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηεπθφιπλζεο θάλεη
ηα Italics έλα φξγαλν ηεο παξαγιώζζαο (paralanguage) πνπ εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε
ζηελ εξκελεία κηαο ιέμεο ή κηαο πξφηαζεο κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν, φπσο ζην
αθφινπζν παξάδεηγκα (McAteer, 1992):
- I would have told you, if you had been home earlier.
- I would have told you, if you had been home earlier.
- I would have told you, if you had been home earlier.
- I would have told you, if you had been home earlier.
Δθηηκψληαο φηη κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα δηζηάζνπλ φηαλ θαινχληαη λα δηαβάζνπλ
ηελ πξψηε πξφηαζε δπλαηά, νη άιιεο πξνηάζεηο δελ ζα έδηλαλ θακία ηέηνηα
θαζπζηέξεζε. Καη νη ηξεηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ έλαλ φξν γξακκέλν κε πιάγηα
ζηνηρεία κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κφλν κε έλαλ ηξφπν. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ
«παξαγισζζηθή» ιεηηνπξγία ησλ Italics.
O McAteer (1992), έρεη εξεπλήζεη ην ζέκα ζρεηηθά κε ην πνχ αλακέλνπλ νη άλζξσπνη
ηελ έκθαζε ζε έλα θείκελν θαη πνχ ζα ηελ ηνπνζεηνχζαλ νη ίδηνη αλ δελ παξερφηαλ. Σα
Italics πξνηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα (Bold) θαη απφ ηα θεθαιαία γξάκκαηα γηα λα
ηνλίζνπλ ηηο αλησλπκίεο. Σα Italics απέδσζαλ έλαλ ζπγθξηηηθό ξφιν ζην θείκελν.
Γειαδή, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ζε Italics αληηηάζζεηαη ζπρλά ζε απηφ άιισλ ιέμεσλ
ζην θείκελν θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ πξφηαζε ζπλνιηθά θαη φρη κφλν ζηνλ ίδην ηνλ
φξν.
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3.7.2 Ζ Αληίζεζε σο πξνο ην βάξνο ησλ ραξαθηήξσλ. - Ζ έληνλε γξαθή (Bold
typefaces)
Οη πην γλσζηέο γξακκαηνζεηξέο ζήκεξα δηαζέηνπλ έλαλ αξηζκφ ζπλνδεπηηθψλ
ραξαθηήξσλ φπσο Bold, Italic, Extra Bold. Ζ πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
ηχπσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο κέζα ζε έλα ζρέδην κπνξεί λα πξνζζέζεη νπηηθφ
ελδηαθέξνλ ζηνλ αλαγλψζηε, εθηφο απφ ηελ παξνρή νπηηθψλ νδεγψλ, ή ελδείμεσλ γηα
αιιαγή ζηε ζθέςε ή ηε ζεκαζία ελφο ζέκαηνο.
Ζ αληίζεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθνχ ζηπι
γξακκαηνζεηξψλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά, δηαθνξεηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα
ζα είλαη πάξα πνιιή αληίζεζε κε απνηέιεζκα λα απνηπγράλεη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο.
Δάλ πξνζπαζνχκε λα ηνλίδνπκε θαζεηί, επηηπγράλνπκε κφλν κνλνηνλία ζηελ έκθαζε κε
ζπλέπεηα έλα ζρεδηαζκφ πνπ πξνθαιεί νπηηθή ζχγρπζε.
πσο θαη ε πιάγηα ρξεζηκνπνηείηαη κε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Μπνξνχλ
λα επηζεκάλνπλ έλαλ φξν πνπ βξίζθεηαη ζην γισζζάξην, λα ηνλίζνπλ κηα ζεκαληηθή
έλλνηα ε λα απνδψζνπλ ην βαζηθφ ηίηιν ή ηίηινπο θαηψηεξσλ επηπέδσλ ζε έλα θείκελν.
Μεξηθνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έληνλε γξαθή γηα λα ζεκαηνδνηήζνπλ
ζεκαληηθέο πεξηνρέο ζηα θείκελά ηνπο(π.ρ., Shebilske & Rotondo, 1981). Οη Foster θαη
Coles (1977) έδεημαλ φηη φηαλ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ησλ ελνηήησλ
πνπ ηππψζεθαλ ζε έληνλε γξαθή ή κε θεθαιαία, νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα
απφ ην θείκελν πνπ είλαη κε έληνλε γξαθή ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ είλαη κε θεθαιαία.
Ζ έληνλε γξαθή12 ρξεζηκνπνηείηαη:


γηα έκθαζε γηα λα θάλνπκε νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο λα μερσξίδνπλ απφ ην
πεξηβάιινλ θείκελν θαη γηα λα ηνλίζνπκε ζεκαληηθά ζεκεία.



ζηνπο ηίηινπο γηα λα απμήζνπκε ηελ αληίζεζε κεηαμχ ησλ ηίηισλ θαη ηνπ βαζηθνχ
ζψκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. ε ηίηινπο θαηψηεξσλ επηπέδσλ ρσξίο αιιαγή ηνπ κεγέζνπο
ηεο γξακκαηνζεηξάο ή ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο γηα ηνπο θχξηνπο ηίηινπο.



ζε ιέμεηο θιεηδηά πνπ πηζαλφλ ςάρλεη ν αλαγλψζηεο.

Σν θείκελν ζε έληνλε γξαθή δίλεη έκθαζε επεηδή ην ρξψκα ηνπ δεκηνπξγεί αληίζεζε ζε
ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν θείκελν θαη πξνζειθχεη εχθνια ηελ πξνζνρή. Δπίζεο, έλαο
άιινο ιφγνο είλαη φηη επηβξαδχλεη ηνλ αλαγλψζηε θαη αλαγθάδεη ην κάηη ηνπ λα ζαξψζεη
ηηο ιέμεηο πξνζεθηηθφηεξα.
Σν θείκελν πνπ είλαη ζε έληνλε γξαθή είλαη επαλάγλσζην επί ηεο νζφλεο, αλ θαη ηα
κεγάια θνκκάηηα θεηκέλσλ ζε έληνλε γξαθή παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αληίζεζε θαη
επνκέλσο ράλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε κηα
ζεηξά ή ην πνιχ ζε δπν ζεηξέο θεηκέλνπ Οη θαινζρεδηαζκέλεο ζειίδεο επηδεηθλχνπλ κηα
ζαθή ηεξαξρία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δάλ ζε έλα θείκελν είλαη φια έληνλα, ηίπνηα δελ ζα
μερσξίδεη.
Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιέμεηο πνπ δελ κεηαθέξνπλ λφεκα.
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Σν βάξνο ελφο ραξαθηήξα (weight), είλαη κηα θπζηθή ηδηφηεηα ελφο γξάκκαηνο πνπ
κπνξεί λα πνηθίιιεη θξαηψληαο ηηο άιιεο ηδηφηεηεο ακεηάβιεηεο. Οη Boersema θαη Zwaga
(ζην Coombs, 1983) ζπλέθξηλαλ ηππηθέο θαη ζπκππθλσκέλεο γξακκαηνζεηξέο Univers
ζε δχν δηαθνξεηηθά κεγέζε πάρνπο γηα λα θαζνξίζνπλ πνηνο ηχπνο κπνξεί θαιχηεξα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε ηαμηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε επηγξαθέο κε
πεξηνξηζκέλν ρψξν. Μνινλφηη ηα Univers 65 θαη Univers 55 βξέζεθε λα κελ δηαθέξνπλ
φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλσζηκφηεηα (search time), ηα Univers 55, ηα νπνία έρνπλ πην
ιεπηέο γξακκέο ζπγθξηηηθά εμνηθνλνκνχζαλ ρψξν (line width).
Δλ ηνχηνηο, έρεη δηεπθξηληζηεί φηη ε ηππνπνηεκέλε γξακκαηνζεηξά ελφο ραξαθηήξα δελ
είλαη ην θαιχηεξν απηφ θαζ' εαπηφ γηα θάζε εθαξκνγή. ε κηα ζχγθξηζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ πάρνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο Memphis, νη Luckiesh & Moss
(1940) βξήθαλ φηη ην κεζαίν κέγεζνο ηεο Memphis είλαη πςειφηεξεο αλαγλσζηκφηεηαο
απφ άιιε ζε κέγεζνο 10 ζηηγκψλ. Σα Memphis Bold, σζηφζν, ήηαλ ηα πην νξαηά απ‘
φια. Ο φξνο δηαθάλεηα θαίλεηαη εδψ λα αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ησλ αληηθεηκέλσλ
πξνζνρήο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο «bolder versions» πνιιψλ
ραξαθηήξσλ απφ εθείλεο ηηο εθδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην βαζηθφ θείκελν ζηε
δεθαεηία ηνπ 1930 ζα νδεγνχζε ζηελ πςειφηεξε αλαγλσζηκφηεηα. Έλα άιιν
ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ν θαιχηεξνο βαζκφο πάρνπο ελφο ραξαθηήξα
πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θξηηήξην ηεο αλαγλσζηκφηεηαο παξά απφ απηφ ηεο
νξαηφηεηαο.
πσο κε ηα italics θαη ηα πεδά-θεθαιαία, έηζη θαη ζηα bold δίλεηαη ζπρλά έλαο
ζπγθεθξηκέλνο ξφινο κέζα ζην θείκελν. πρλά δίλνπκε έκθαζε ζηηο ιέμεηο θάλνληάο ηεο
πην παρηέο απφ ην ππφινηπν θείκελν. Μέζα ζε κηα πξφηαζε, νη ιέμεηο κε bold γξάκκαηα
ηείλνπλ λα ηξαβνχλ πάξα πνιχ ηελ πξνζνρή (McAteer, 1992). Tν θείκελν ζε έληνλε
γξαθή είλαη φπσο έλαο καγλήηεο ζηα κάηηα καο, θαη εάλ ρξεζηκνπνηείηαη αλαθξηβψο,
θαηαζηξέθεη ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ζηα bold γεληθά δελ δίλεηαη ε
ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία ηα italics ή ηα θεθαιαία γξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά
ρξεζηκνπνηνχληαη κάιινλ γηα ηνπο ηίηινπο θαη ηηο επηγξαθέο.
ηαλ επηιεγεί έλαο ραξαθηήξαο κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ,
πξέπεη αθφκε λα θαζνξηζηεί έλαο αξηζκφο απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεηάδνληαη. Ζ
επηινγή ηνπ ραξαθηήξα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ επηινγή κεγέζνπο, δηαζηήκαηνο
γξακκάησλ, δηαζηήκαηνο ιέμεσλ, ζηνίρηζεο, πιάηνπο γξακκώλ, θαη δηάζηηρνπ ηα νπνία
πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε έλα μερσξηζηφ ηξφπν. Φπζηθά, φιν απηφ γίλεηαη κφλν
κεηά απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ ηεο εθηππψζηκεο
επηθάλεηαο.
3.7.3 Ζ Αληίζεζε σο πξνο ην βάξνο θαη ην ζηπι - Ζ έληνλε πιάγηα γξαθή (Bold
Italic)
πλήζσο απνθεχγεηαη ε ρξήζε ραξαθηήξσλ bold italic ζε έλα ζψκα θεηκέλνπ.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επαξθνχλ ηα bold ή ηα italic. Ο ζπλδπαζκφο ησλ bold θαη
italic ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ έρνπκε θείκελν ζε italic θαη ζέινπκε λα
δψζνπκε έκθαζε, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ζρεδηάδνπκε ηίηινπο δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ.
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3.7.4 Ζ Αληίζεζε σο πξνο ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο - Ζ ρξήζε
δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ.
Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ θάλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην θαηάιιειν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο γηα αλάγλσζε θαη έρνπλ δψζεη ζπκβνπιέο γηα ηα ζρεηηθά δεηήκαηα
φπσο ην κήθνο ησλ γξακκψλ θαη ην δηάζηηρν. Οη Tinker (1963, 1965), Watts & Nisbet
(1974) παξέρνπλ κηα θαιή ελεκέξσζε απφ ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε
απηφ ην ζέκα, ελψ ν Schriver (1997) παξέρεη ηηο πην ελεκεξσκέλεο πεξηγξαθέο.
Γπζηπρψο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο αξρηθήο έξεπλαο γηα ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ δελ
ήηαλ πνιχ ρξήζηκν ζηνπο ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ ή ελεκεξσηηθψλ θεηκέλσλ. Ο
ιφγνο ήηαλ θπξίσο επεηδή νη κεηαβιεηέο, φπσο ην κέγεζνο ραξαθηήξσλ, ην κήθνο
γξακκψλ, θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ γξακκψλ ηνπ θεηκέλνπ δελ κειεηήζεθαλ ζην
"πξαγκαηηθφ" πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξψηνπο
εξεπλεηέο, γηα παξάδεηγκα, έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα δεηήκαηα ηνπ κεγέζνπο ησλ
ραξαθηήξσλ κε ηηο απιέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπλερνχο θεηκέλνπ (π.ρ., Paterson & Tinker,
1929).
Δπηπιένλ, νη γεληθεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ ηελ έξεπλα δελ έιαβαλ ππφςε ηηο
δπζθνιίεο, φηη δειαδή, νη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο κε ην ίδην κέγεζνο ζρεδίαζεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, δελ θαίλνληαη ην ίδην.
Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
βηνκεραλία ηεο εθηχπσζεο αιιά, κε ηελ εκθάληζε ηεο εθηχπσζεο κέζσ ππνινγηζηή,
αλακθηζβήηεηα απηά ζα νξγαλσζνχλ νξζνινγηθά. Έλα κέηξν, ην νπνίν αθφκα θαίλεηαη
λα παξακέλεη γηα θάπνηνπο ιφγνπο, είλαη ην ζεκείν. (ην κέγεζφο ηνπ είλαη 0.0138 inc.)
Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ ζηα εγρεηξίδηα είλαη κεγέζνπο ζεκείσλ 10, 11 θαη
12. Σα "ςηιά γξάκκαηα" (ζηα λνκηθά έγγξαθα, παξαδείγκαηνο ράξηλ) κπνξεί λα είλαη
κεγέζνπο 6 ή 8 ζεκείσλ, αιιά απηφ ην κέγεζνο είλαη πάξα πνιχ κηθξφ γηα λα δηαβαζηεί
κε επθνιία απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Σα κεγαιχηεξα κεγέζε (φπσο ην
ζεκείν 14, 18, θαη 24) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηίηινπο θαη ζε παξνπζηάζεηο. Ζ
ηππνγξαθηθή ξχζκηζε ελφο θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ζπρλά, ραξαθηήξεο κεγέζνπο, 10 κε
12 ζεκείσλ. Απηφ δείρλεη φηη ππάξρεη έλα πξφζζεην δηάζηεκα 2 ζεκείσλ κεηαμχ ησλ
γξακκψλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε.
Δπηπιένλ, νη ζρεδηαζηέο ρξεηάδεηαη λα εμεηάδνπλ ην θείκελφ ηνπο πξνζεθηηθά θαη λα
ςάρλνπλ γηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλ επηιέμνπλ πνιχ κεγάινπο
ραξαθηήξεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα βηβιία αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ην κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο γξακκψλ είλαη ζπρλά
πεξηνξηζκέλν απφ ηε ρξήζε ραξαθηήξσλ κεγάινπ κεγέζνπο, έηζη ψζηε λα ρσξνχλ κφλν
ηξεηο ή ηέζζεξηο ιέμεηο.
3.7.5 Αληίζεζε σο πξνο ην κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο Ζ πεξίπησζε ησλ ηίηισλ.
ηαλ έλα καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα θείκελν ην βιέκκα ηνπ θαηεπζχλεηαη αξρηθά
ζηνλ ηίηιν. Απηφ γίλεηαη γηαηί νη ηίηινη δηαθέξνπλ απφ ην ππφινηπν θείκελν εμ‘ αηηίαο ηεο
ρσξηθήο ηνπο ζέζεο αιιά θαη απφ ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ή θαη ηε κνξθή ησλ
ραξαθηήξσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θείκελν. ηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ν
ηίηινο δειψλεη ηελ θπξίαξρε ηδέα ηνπ θεηκέλνπ θαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο κπνξεί
λα αλαγλσξίζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δθηφο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ,
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ππάξρνπλ θαη ηίηινη ,κέζα ζην θεθάιαην, (θαηψηεξσλ επηπέδσλ), νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ
ελφηεηεο θαη παξαγξάθνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή ζην λα
αληηιεθζεί ηελ νξγάλσζε / δνκή πνπ έρεη ην θείκελν. Σν εχξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ
πξνζδηνξίδεη έλαο ηίηινο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ κηα παξάγξαθν κέρξη έλα νιφθιεξν
βηβιίν.
Οη ηίηινη παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε έλα πιαίζην γηα ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, πνπ
αθνινπζεί επηζεκαίλνληαο ηηο γλσζηαθέο δνκέο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία ηνπ
θεηκέλνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ηίηινη βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα δηαζαθελίζεη ηηο
φπνηεο δηθνξνχκελεο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν θαη λα ελζσκαηψζεη ζηε κλήκε
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, πξνηείλνληαο νηθείεο γλσζηαθέο δνκέο (Bransford &
Johnson, 1972; Dooling & Lachman, 1971; Dooling & Mullet, 1973). χκθσλα κε
εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη ηίηινη δελ βνεζνχλ ηελ αλάθιεζε απιά κε ηελ παξνρή ελδεηθηψλ
αλάθηεζεο, αιιά πεξηζζφηεξν δείρλνπλ ηηο ζρεηηθέο γλσζηηθέο δνκέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη
ηελ ελζσκάησζε ησλ δειψζεσλ ελφο θεηκέλνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δηεπθνιχλεη ηελ
αλάθιεζε(Bransford & Johnson, 1972).
Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ηίηινη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη αλαγλψζηεο θαηαλέκνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο πιεξνθνξίεο ελφο θεηκέλνπ
(Bransford & Johnson, 1972).
Δπεηδή, νη ηίηινη πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ππνελφηεηαο ελφο θεηκέλνπ θαη είλαη
νπηηθά επδηάθξηηνη, κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζνρή ελφο
αλαγλψζηε ν νπνίνο ςάρλεη κέζα ζε έλα θείκελν ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Σα ζηνηρεία
δείρλνπλ ζαθψο φηη νη αλαγλψζηεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ηίηινπο γηα λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ
ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ζε έλα θείκελν θαη εληνπίδνπλ γξεγνξφηεξα ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αλαδεηνχλ, ζε αληίζεζε φηαλ δελ ππάξρνπλ ηίηινη (Hartley & Trueman, 1985).
Οη αλαγλψζηεο αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο δειψζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη σο
ζρεηηθέο κε ην ηίηιν απ' φ,ηη ζηηο ιηγφηεξν ζρεηηθέο δειψζεηο. Ζ θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο
ελφο αλαγλψζηε ζηηο πιεξνθνξίεο κέζα ζε κηα ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα
επεξεαζηεί απφ ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο. Δηδηθφηεξα, δειψζεηο πνπ ν αλαγλψζηεο
πξνζδηνξίδεη σο ζρεηηθέο κε ηνλ ηίηιν κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ πξνζεθηηθφηεξα
απφ ηηο δειψζεηο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη σο ζρεηηθέο.
Δλαιιαθηηθά, έλαο ηίηινο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο αλαγλψζηε γηα
έλα θείκελν κε ην λα ρξεζηκεχζεη σο έλα πιαίζην ―superordinate‖ γηα ηηο δειψζεηο ηνπ
θεηκέλνπ. Έρεη βξεζεί φηη φηαλ νη αλαγλψζηεο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ζε κηα ζεηξά
πξνηάζεηο απφ κηα ηζηνξία κε δχν ελαιιαθηηθά ζέκαηα πνπ είλαη ηπραία ηνπνζεηεκέλεο,
παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο πξνηάζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηίηιν πνπ
παξνπζηάδνληαη γηα ηελ ηζηνξία (Bock, 1980).
Οη έκπεηξνη αλαγλψζηεο κπνξνχλ επηιεθηηθά λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ηίηινπο σο κέξνο
κηαο ζηξαηεγηθήο πξνεπηζθφπεζεο ηνπ θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ ην θείκελν
είλαη ζρεηηθφ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο ή σο κέξνο κηαο ζηξαηεγηθήο θαηαλφεζεο.
Καζψο έλαο ηίηινο επηζεκαίλεη ξεηά ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα θείκελν θαη ηελ
ηεξαξρηθή δνκή ηνπο, δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ηε δηάθξηζε ησλ
ζεκαληηθψλ απφ ηηο αζήκαληεο πιεξνθνξίεο(Van Dijk, 1979). ζνλ αθνξά ζην ξφιν πνπ
παίδνπλ νη ηίηινη ζηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ θεηκέλνπ, ε παξνπζία ηνπο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κηα γεληθή βειηίσζε. Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ
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ππάξρνπλ ζηα δηαθξηηά ζέκαηα ελφο θεηκέλνπ αλαπαξηζηάλνληαη θαη πξνζεγγίδνληαη
αλεμάξηεηα ζηε κλήκε (Lorch θαη Lorch, 1985). Οη ηίηινη παξέρνπλ κηα ξεηή
αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ ελφο θεηκέλνπ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα,
εθνδηάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε κε έλα πηζαλφ ζρέδην αλάθηεζεο γηα ηα ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ.
Δάλ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ζπκεζεί ηα κεκνλσκέλα ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε θάζε ζέκα κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη ε αλάθιεζε
ζα είλαη θαιή. (Brooks, Dansereau, Spurlin, & Holley, 1983; Dee-Lucas & DiVesta, 1980;
Doctorow, Wittrock, & Marks, 1978; Hartley et al., 1980; Hartley & Trueman, 1985; Holley,
Dansereau, Evans, Collins, Brooks, & Larson, 1981).
Οη ηίηινη θαηνλνκάδνπλ άκεζα ηα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη κεηαβηβάδνπλ ζησπεξά ηελ
νξγάλσζε εθείλσλ ησλ ζεκάησλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην θείκελν. Καηά ζπλέπεηα,
ε παξνπζία ησλ ηίηισλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηε κλήκε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ελφο
θεηκέλνπ (Hartley et al., 1980; Hartley & Trueman, 1985; Spyridakis & Standal, 1987;
Wilhite, 1989).
Μηα άιιε πηζαλή επίδξαζε ησλ ηίηισλ είλαη ζηελ απνκλεκφλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ
θαηψηεξνπ επηπέδνπ πιεξνθνξηψλ. Έλαο ηίηινο επηζεκαίλεη θάπνην πεξηερφκελν σο
πεξηζζφηεξν ζρεηηθφ απφ άιιν πεξηερφκελν. Οη Dee-Lucas θαη Di Vesta (1980) έρνπλ δείμεη
φηη απνκλεκνλεχνληαη θαιχηεξα νη ηδηφηεηεο ελφο ζέκαηνο εάλ ην ζέκα επηζεκαίλεηαη απφ
έλαλ ηίηιν, απφ φηη εάλ θαλέλαο ηίηινο δελ είλαη παξψλ. Έηζη, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη
ηίηινη δηεπθνιχλνπλ ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο πνπ
ζεκαηνδνηνχλ (Kozminsky, 1977; Schallert, 1976).
Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε ηη αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο απφ ηελ παξνπζία
δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο (bold, italics, bold-italics) ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά
θαη πψο αλαγλσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζ‘ απηά
πξνρσξήζακε ζε κηα έξεπλα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. ην
θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε κηα έξεπλα πνπ αθνξά ζην ηη αληηιακβάλνληαη
καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ησλ ζεκάησλ γξαθήο ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα.
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4. ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ : ΣΑ ΖΜΑΣΑ ΓΡΑΦΖ - ΠΧ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
χκθσλα κε ηελ Keller (1998), ηα ζήκαηα γηα λα εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηνπο πξέπεη λα
είλαη αληηιεπηά θαη εξκελεχζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν παξαιήπηεο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ν καζεηήο, λα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη ηα κελχκαηα (κεηαπιεξνθνξίεο)
πνπ ζέιεη λα ηνπ κεηαδψζεη ν ζπγγξαθέαο κέζσ απηψλ. Δπεηδή, ζηε βηβιηνγξαθία δελ
ππάξρνπλ ζρεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο λα δείρλνπλ ηη είδνπο κελχκαηα πξνζιακβάλνπλ
νη καζεηέο απφ ηα δηαθνξεηηθά ζήκαηα γξαθήο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν πξηλ ηε δηελέξγεηα
πεηξακαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κεηαηξνπή
ησλ ζεκάησλ ζε αθνπζηηθή κνξθή, λα δηεξεπλεζεί: πξψηνλ ηη αληηιακβάλνληαη νη
καζεηέο φηαλ ηα ζπλαληνχλ ζηα θείκελα, δεχηεξνλ αλ παίδνπλ ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε
ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλνπ θαη ηξίηνλ αλ ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο ζρεηηθά κε
ηε ρξήζε ηνπο.
4.1 Ζ Αληίιεςε ησλ εκάησλ από ηνπο Μαζεηέο
πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα ζήκαηα γξαθήο επεξεάδνπλ ηνπο
γλσζηαθνχο κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Γηα λα
είλαη φκσο ε ρξήζε ησλ ζεκάησλ απνηειεζκαηηθή, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη αληηιεπηφ
απφ ηνλ αλαγλψζηε, απηφ πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη κέζσ απηψλ, ν ζπγγξαθέαο. ηελ
έξεπλα απηή, κειεηήζεθε πψο αληηιακβάλνληαη νη ηπθινί θαη νη βιέπνληεο καζεηέο ηα
είδε θεηκέλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία απνδίδνληαη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ παξνπζηάδεηαη ην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη ηη
πιεξνθνξίεο πξνζιακβάλνπλ φηαλ ζπλαληνχλ δηαθνξεηηθά νπηηθά ηππνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ζηνπο ζηόρνπο καο ήηαλ: α) λα δηεξεπλήζνπκε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο φηαλ κηα ιέμε ή θξάζε αλαπαξηζηάλεηαη
κε ραξαθηήξεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη κνξθήο (βάξνπο θαη ζηπι) απφ απηφ ηνπ
βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη β) ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ ηα
δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, φπσο είλαη:
o νη ηίηινη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ,
o ηα έλζεηα θείκελα,
o νη φξνη θαη
o νη ππνζεκεηψζεηο,
Τπνζέηνπκε φηη ηφζν νη βιέπνληεο φζν θαη νη ηπθινί, πξνζιακβάλνπλ ηηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνλ ηξφπν πνπ
αλαπαξηζηάλνληαη (δει., ην βάξνο, ην ζηπι θαη ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ή ηηο
ρσξηθέο ηνπο ηδηφηεηεο).
4.1.1 Μέζνδνο
4.1.1.1 πκκεηέρνληεο:

ηε έξεπλα ζπκκεηείραλ 47 βιέπνληεο καζεηέο ηεο Α΄ θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη
26 εθ γελεηήο ηπθινί καζεηέο. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εθ γελεηήο ηπθιψλ
καζεηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θάπνην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
δηεπξχλακε ηε βάζε κε καζεηέο απφ ηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ έσο θαη ηελ Γ΄ Λπθείνπ.
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4.1.1.2 Γηαδηθαζία

Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ
εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο γξαπηψο. Γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, ην
εξσηεκαηνιφγην είρε κεηαηξαπεί ζηε γξαθή braille. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ
απφ δχν κέξε. Μεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο κεζνιάβεζε δηάζηεκα 15
εκεξψλ. ην πξψην κέξνο νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ, ηα
νπνία ζπλζέηνπλ έλα δνκεκέλν έγγξαθν, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο, ζηα δηαθνξεηηθά
νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζεη
έλα είδνο θεηκέλνπ απφ ην βαζηθφ θείκελν. Γηα θάζε εξψηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο
κπνξνχζαλ λα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο.
4.1.2 Απνηειέζκαηα:
Α. ΜΔΡΟ
ΔΡΧΣΖΖ 1: Πώο αλαγλσξίδεηο ηνλ ηίηιν ελόο θεηκέλνπ;
ηνλ πίλαθα 5.1 (βιέπε επίζεο, ζρήκα 4.1),παξαηεξνχκε φηη νη βιέπνληεο θαη νη ηπθινί
καζεηέο αλαγλσξίδνπλ έλαλ ηίηιν κε δηαθνξεηηθά θπξίσο θξηηήξηα. Τπάξρνπλ φκσο
θαη θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία είλαη θνηλά.
Έηζη, νη βιέπνληεο αλαγλσξίδνπλ έλαλ ηίηιν θπξίσο κε βάζε ηε κνξθή ησλ
ραξαθηήξσλ ηνπ:
 ην βάξνο ησλ ραξαθηήξσλ είλαη ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ (83%, έληνλε γξαθή),
 νη κηζνί καζεηέο (53%) αλαγλσξίδνπλ έλαλ ηίηιν απφ ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ,
 ελψ 30% απφ ηνπο καζεηέο επεηδή είλαη κε θεθαιαία.
 Αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ κε βάζε ηε ρσξηθή ηνπ ζέζε αλαθέξζεθε κφλν απφ ην
28% ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη αλάθεξαλ φηη ν ηίηινο βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο
ηεο ζειίδαο θαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ.
Αληίζεηα, νη ηπθινί καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηίηινπο:
 επεηδή έρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο θελφ πξηλ απφ ην θείκελν (81%)
 επεηδή παξεκβάιιεηαη κηα ζεηξά απφ αλάγιπθεο θνπθίδεο κεηαμχ ηνπ ηίηινπ θαη
ηνπ θεηκέλνπ (77%).
Τπήξμαλ φκσο θαη θνηλά θξηηήξηα φπσο:
 ε ζέζε ηνπο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο (ηπθινί:38%, βιέπνληεο: 28% )
 ε ζηνίρηζε ζην θέληξν (ηπθινί:23%, βιέπνληεο: 6% )
 νη θεθαιαίνη ραξαθηήξεο (ηπθινί:19%, βιέπνληεο: 30% )
 ην πεξηιεπηηθφ ηνπο λφεκα (ηπθινί:23%, βιέπνληεο: 21% )
 ε αξίζκεζε πνπ έρνπλ (ηπθινί:15%, βιέπνληεο: 15% )

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.1 Πώο αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ηίηινπο

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Δίλαη ζην επάλσ κέξνο (ζηελ αξρή ηνπ
θεηκέλνπ)
Δίλαη κε κεγάια γξάκκαηα
Δίλαη έληνλα ηα γξάκκαηα
Δίλαη θεληξαξηζκέλνο
Δίλαη κε θεθαιαία
Γελ μέξσ
Έρεη πεξηιεπηηθφ λφεκα (κηθξή
πεξίιεςε)
Τπάξρεη γξακκή απφ θνπθίδεο κεηά
Βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ηελ
παξάγξαθν
Έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα
Δίλαη ζπλήζσο νλνκαηηθά ζχλνια
Έρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο θελφ απφ
ην θείκελν (είλαη δηαρσξηζκέλνο)
Δίλαη πην γεληθφο
Πιάγηα γξάκκαηα
Γηαβάδνληάο ηνλ
Δίλαη ππνγξακκηζκέλνο
Δίλαη αξηζκεκέλνο
Τπάξρεη εζνρή ζηελ αξρή ηνπ

Φ.Κατςοφλθσ
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13

ΣΤΦΛΟΗ

ΥΔΣΗΚΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

28%

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

10

25
39
3
14
1
10

53%
83%
6%
30%
2%
21%

0
0
6
5
0
6

0
1

0%
2%

20
0

3
1
4

6%
2%
9%

0
0
21

1
3
1
1
7
0

2%
6%
2%
2%
15%
0%

0
0
0
0
4
1

38%
0%
0%
23%
19%
0%
23%
77%
0%
0%
0%
81%
0%
0%
0%
0%
15%
4%
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ρήκα 4.1 Πώο αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ηίηινπο ελόο θεηκέλνπ.

ΔΡΧΣΖΖ 2: Πώο μερσξίδεηο ηνπο ηίηινπο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα;
Γηα ηνπο βιέπνληεο (πίλαθαο 4.2 & ζρήκα 4.2), ε κνξθή (40%) θαη ην κέγεζνο (51%)
ησλ ραξαθηήξσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάηαμε ησλ ηίηισλ ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα.
Οη ηπθινί μερσξίδνπλ ηνπο ηίηινπο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ απφ ηελ αξίζκεζε (50%) θαη
ην θελφ δηάζηεκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηίηινπ θαη θεηκέλνπ (35%)
Κνηλά θξηηήξηα ήηαλ:



Ζ ζέζε ησλ ηίηισλ (ηπθινί:12%, βιέπνληεο: 26% )
Ζ θαηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ, δειαδή θεθαιαία ή πεδά (ηπθινί: 8%, βιέπνληεο:
32%)
Πίλαθαο 4.2 Πώο αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ηίηινπο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΜΟΡΦΖ
ΜΔΓΔΘΟ
ΘΔΖ
ΥΡΧΜΑ
ΠΔΕΑ-ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
Φ.Κατςοφλθσ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
19
0
40%
0%
24
0
51%
0%
12
3
26%
12%
1
0
2%
0%
15
2
32%
8%
3
5
6%
19%
4
1
9%
4%
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ΑΡΗΘΜΖΖ
ΚΔΝΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗΣΛΟΤΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ
ΓΗΑΣΑΞΖ

9
1

19%
2%
2%
2%

1
1

13
9
1
1

50%
35%
4%
4%

ρήκα 4.2: Πώο μερσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ηίηινπο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ

ΔΡΧΣΖΖ 3. Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδεηο έλα έλζεην θείκελν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
έλα θεθάιαην;
Σα έλζεηα θείκελα νη βιέπνληεο ηα αλαγλσξίδνπλ θπξίσο επεηδή βξίζθνληαη ζε πιαίζην
(70%) θαη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ππνβάζξνπ (51%). Έλα πνζνζηφ 21% ηα
αλαγλσξίδνπλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζην φιν θείκελν, 17% απφ ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ ελψ άιινη 17% δελ ηα αλαγλσξίδνπλ (πίλαθαο 4.3 & ζρήκα 4.3). Δπίζεο,
νη ηπθινί αλαγλσξίδνπλ θπξίσο ηα έλζεηα θείκελα, φπσο θαη νη βιέπνληεο απφ ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη. Έλα πνζνζηφ 19% ηα αλαγλσξίδνπλ απφ ηε ζέζε
ηνπο, ελψ άιινη ηφζνη δελ ηα αλαγλσξίδνπλ. Δπίζεο, νη ηπθινί ηα αλαγλσξίδνπλ ζε
πνζνζηφ 15% απφ ηνλ ηίηιν ηνπο θαη ηελ θελή γξακκή πνπ ππάξρεη πξηλ θαη κεηά.
Πίλαθαο 4.3: Με πνηνπο ηξόπνπο νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ έλα έλζεην θείκελν

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Φ.Κατςοφλθσ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
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Απφ ην κνξθή
γξακκαηνζεηξάο
Δίλαη ζε πιαίζην
Γελ γλσξίδσ
Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο
Απφ ηνλ ηίηιν
Απφ ην ρξψκα ηνπ θφληνπ
Μεξηθέο θνξέο ζπλνδεχεηαη
απφ εηθφλα
Δίδνο γξακκαηνζεηξάο
Απφ ηε ζέζε
Γελ έρεη ηνλ αξηζκφ ηνπ
θεθαιαίνπ
ηαλ επηζεκαίλεηαη φηη
αθνινπζεί έλζεην
ηαλ αιιάδεη ην χθνο ηνπ
ζπγγξαθέα
Μπνξεί λα είλαη ζε
παξέλζεζε ή εηζαγσγηθά.
ηαλ ηειεηψλεη ην θείκελν
αθήλεη θελή γξακκή

0
5
33
8
8
3
24
2

11%
70%
17%
17%
6%
51%
4%
6%
21%

3
10

15
5
0
4
0
0
0
5

0%
0

0%
58%
19%
0%
15%
0%
0%
0%
19%
0%

2
0%

0

8%
1

0%
0

4%
5

0%
0

19%
4

0%

15%

ρήκα 4.3: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη καζεηέο έλα έλζεην θείκελν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
έλα θεθάιαην.

ΔΡΧΣΖΖ 4. Μπνξείο λα αλαθέξεηο πώο αλαγλσξίδεηο κηα ππνζεκείσζε;
Οη βιέπνληεο (51%) αλαγλσξίδνπλ κηα ππνζεκείσζε απφ ην κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ. Με ην ίδην πνζνζηφ πεξίπνπ (49%) αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνζεκείσζε
επεηδή βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ή ζην πιάη. επίζεο, θάπνηνη δήισζαλ φηη
ηελ αλαγλσξίδνπλ, επεηδή έρεη κπξνζηά αζηεξίζθν (23%) ή αξίζκεζε (19%) (πίλαθαο
4.4 & ζρήκα 4.4).
Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.4: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη βιέπνληεο καζεηέο κηα ππνζεκείσζε

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γελ γλσξίδσ
Απφ ηε κνξθή ηεο γξακκαηνζεηξάο
(κε πιάγηα)
Απφ ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο
(κε κηθξφηεξα γξάκκαηα)
Έρεη κπξνζηά αζηεξίζθν
Απφ ηε ζέζε ηεο ζηε ζειίδα (είλαη ζην
θάησ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ / ζειίδαο,
ζην πιάη, θιπ)
Έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα
Έρεη αξίζκεζε
Υσξίδνληαη κε κηα γξακκή

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
9
19%
4

9%

24

51%

11

23%

23

49%

1
9
2

2%
19%
4%

ρήκα 4.4: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη βιέπνληεο καζεηέο κηα ππνζεκείσζε

Οη ηπθινί καζεηέο (69%) δήισζαλ φηη ηελ αλαγλσξίδνπλ, επεηδή έρεη έλα εηδηθφ
ζχκβνιν κπξνζηά. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (35%) φπσο θαη ζηνπο βιέπνληεο ηελ
αλαγλσξίδνπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο, δειαδή επεηδή βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ
(πίλαθαο 4.5 & ζρήκα 4.5).

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.5: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη ηπθινί καζεηέο κηα ππνζεκείσζε

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Τπάξρνπλ δηάθνξα ζχκβνια. Έρνπλ αζηεξίζθν (W),
εμάζηηγκν, θιπ
Δίλαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ έρεη κεξηθέο ζεηξέο θελφ
Γελ ηελ αλαγλσξίδσ
Έρεη θη εθεί πιαίζην ή γξακκέο ή γξάθεη εξκελεπηηθά ζρφιηα
ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ έρεη κηα γξακκή, κεηά γξάθεη «ζεκ.»
θαη έρεη ηε θξάζε ζε παξέλζεζε ή εηζαγσγηθά
ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ιέμε ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ή
ΤΠΟΖΜΔΊΧΖ ή ΥΟΛΗΑ.
Απφ ηε ζέζε (είλαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ)

ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
18
69%
4
15%
4
15%
1
4%
4
15%
2
8%
9
35%

ρήκα 4.5: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη ηπθινί καζεηέο κηα ππνζεκείσζε

ΔΡΧΣΖΖ 5. Πώο αλαγλσξίδεηο ηνπο όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα θείκελν;
Οη κηζνί καζεηέο (49%) αλαγλσξίδνπλ ηνπο φξνπο επεηδή παξνπζηάδνληαη κέζα ζην
θείκελν κε έληνλε γξαθή. Έλα πςειφ πνζνζηφ βιεπφλησλ καζεηψλ (19%) ηνπο
αλαγλσξίδεη επεηδή απνδίδνληαη κε πιάγηα γξαθή, ελψ θάπνηνη άιινη (13%) αλάθεξαλ
φηη απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο απφ ην ππφινηπν θείκελν ρσξίο λα ηνπο
πξνζδηνξίδεη. Σν 20% ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ δήισζε φηη δελ ηνπο αλαγλσξίδεη
(πίλαθαο 4.6 & ζρήκα 4.6) .

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.6: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη βιέπνληεο καζεηέο έλαλ Όξν

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΑΠΟΛΤΣΖ

ΥΔΣΗΚΖ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Δίλαη κε Bold

23

49%

Δίλαη κε πιάγηα

9

19%

Δίλαη κε Bold italics

3

6%

Δίλαη κε δηαθνξεηηθφ είδνο γξακκάησλ

6

13%

Με δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ θάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ

1

2%

Γελ γλσξίδσ

9

19%

Δίλαη ζε πιαίζην

1

2%

Τπάξρεη αζηεξίζθνο κπξνζηά

5

11%

Έρεη αξηζκφ κπξνζηά

2

4%

Έρνπλ άιιν ρξψκα

4

9%

Δίλαη απνθνκκέλνη απφ ην ππφινηπν θείκελν

1

2%

Απφ ην λφεκα θαη ηα ζπκθξαδφκελα

2

4%

Δίλαη ππνγξακκηζκέλα

4

9%

Δίλαη ζε εηζαγσγηθά

1

2%

ρήκα 4.6: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη βιέπνληεο καζεηέο έλαλ Όξν
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Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηπθιψλ καζεηψλ (69%), δήισζε φηη δελ ηνπο αλαγλσξίδεη.
Απφ απηνχο πνπ δήισζαλ φηη ηνπο αλαγλσξίδνπλ, ην 23% ηνπο αλαγλσξίδεη επεηδή
ππάξρεη κπξνζηά απφ ηε ιέμε έλα ζχκβνιν (πίλαθαο 4.7 & ζρήκα 4.7).
Πίλαθαο 4.7: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη ηπθινί καζεηέο έλαλ Όξν

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γελ ηνπο αλαγλσξίδνπκε.
Τπάξρνπλ κπξνζηά νη θνπθίδεο 1-2-3-4-5
Τπάξρεη κπξνζηά ην εμάζηηγκν
Τπάξρεη ην αλάπνδν ιάκδα κπξνζηά
Γξάθεη φξνη – ιέμεηο θιεηδηά
Δίλαη ζε πιαίζην λνκίδσ
Δίλαη ζε παξελζέζεηο, ή ζε εηζαγσγηθά
Άκα είλαη πξνηάζεηο βξίζθνληαη αλάκεζα ζε παχιεο

ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
18
69%
1
4%
3
12%
6
23%
2
8%
2
8%
2
8%
2
8%

ρήκα 4.7: Με πνηνπο ηξόπνπο μερσξίδνπλ νη ηπθινί καζεηέο έλαλ Όξν

Β. ΟΠΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΔΡΧΣΖΖ 6. ηα θείκελα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ππάξρνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο κε
δηαθνξεηηθό κέγεζνο ραξαθηήξσλ από απηό ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ. Θεσξείο όηη είλαη
ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε;

Φ.Κατςοφλθσ
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ρεδφλ φινη νη βιέπνληεο (91%) θαη νη ηπθινί (88%) καζεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη ρξήζηκν
λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ (πίλαθαο 4.8 & ζρήκα 4.8). Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζηε γξαθή braille ην θειί, ζην νπνίν αλαπαξηζηάλνληαη νη ραξαθηήξεο έρεη
έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο.
Πίλαθαο 4.8: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε
ραξαθηήξσλ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
NAI
OXI
ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ

ΣΤΦΛΟΗ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
43
91%
23
88%
3
6%
0
0%
1
2%
3
12%

ρήκα 4.8: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε
ραξαθηήξσλ

Σφζν νη βιέπνληεο καζεηέο (43%) φζν θαη νη ηπθινί (46%), ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθή
ε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ γηα λα μερσξίδνπκε ηηο ζεκαληηθέο απφ ηηο
αζήκαληεο πιεξνθνξίεο(πίλαθαο 4.9 & ζρήκα 4.9). Οη κηζνί απφ ηνπο ηπθινχο (50%)
ζεσξνχλ φηη ην κέγεζνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα μερσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία
ηνπ θεηκέλνπ (ηίηινπο, ππνζεκεηψζεηο, θιπ), ελψ κφλν 13% ησλ βιεπφλησλ αλάθεξε ην
ίδην.
Πίλαθαο 4.9: Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γηαηί μερσξίδνπκε ηα
ζεκαληηθά πξάγκαηα απφ ηα
αζήκαληα
Γηα ιφγνπο νπηηθήο
δηάθξηζεο, αληίζεζεο,
Φ.Κατςοφλθσ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
20

43%

12

46%

6

13%

1

4%

125

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

πξνζνρήο. Γηα λα ηα δεη
θαιχηεξα/ λα ηα πξνζέμεη
έλαο βιέπσλ, γηα λα ηα
αλαγλσξίζεη λα ηα δηαβάζεη
πην θαιά
Αλάινγα κε ην κέγεζνο
μερσξίδνπλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ
(ηίηινπο, ππνζεκεηψζεηο,
θιπ)
Γελ γλσξίδσ
Γηα λα δίλνπκε κεγαιχηεξε
έκθαζε (π.ρ. βαζηθεο
έλλνηεο)
πάεη ε κνλνηνλία θαη λα
θαίλεηαη σξαίν ην θείκελν
Θπκφκαζηε ηα θχξηα ζεκεία
Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
ζε κεγάιν θείκελν γίλεηαη
επθνιφηεξε.

6

13%

13

50%

2

4%

2

8%

11

23%

7

27%

4

9%

1

4%

1

2%

0

0%

0

0%

1

4%

ρήκα 4.9: Γηα πνην ιόγν είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ

ΔΡΧΣΖΖ 7α: Ση αληηιακβάλεζαη γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο κέζα ζε έλα θεθάιαην όπνπ νη
ραξαθηήξεο είλαη:
1) κεγαιύηεξνη από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;
2) κηθξόηεξνη από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;
Ζ παξαπάλσ εξψηεζε ηέζεθε ζηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο.
Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70% ησλ καζεηψλ αλάθεξε φηη φζν πην κεγάινη είλαη νη
ραξαθηήξεο, ηφζν πην ζεκαληηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο. επίζεο, ην 28% ησλ καζεηψλ
Φ.Κατςοφλθσ
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αλάθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν κέγεζνο ραξαθηήξσλ ν ζπγγξαθέαο ζέιεη
λα ηνλίζεη / λα δψζεη έκθαζε ζε θάηη, ελψ ην 13% ησλ καζεηψλ ζπλέδεζαλ ην
κεγαιχηεξν κέγεζνο ραξαθηήξσλ κε ηνλ ηίηιν (πίλαθα 4.10 & ζρήκα 4.10).
Πίλαθαο 4.10: Γηα πνην ιόγν είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ κεγαιύηεξα κεγέζε ραξαθηήξσλ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ
(εκαληηθφ). Δίλαη θάηη ζεκαληηθφηεξν απφ η‘ άιια θαη
πξέπεη λα δψζνπκε πξνζνρή
Σνλίδεη θάηη ν ζπγγξαθέαο (έκθαζε)
Οξηζκφο
Απνθζεγκαηηθέο θξάζεηο
ηη είλαη ηίηινο
Γελ γλσξίδσ
Λέμεηο θιεηδηά

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
33
13
1
1
6
2
1

70%
28%
2%
2%
13%
4%
2%

ρήκα 4.10: Ση αληηιακβάλεηαη ν βιέπσλ καζεηήο γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο κέζα ζε έλα θεθάιαην
όπνπ νη ραξαθηήξεο είλαη κεγαιύηεξνη από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;

Οη βιέπνληεο καζεηέο (πίλαθαο 4.11 & ζρήκα 4.11) ζε πνζνζηφ 43% ζεσξνχλ φηη νη
κηθξνί ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε πιεξνθνξίεο
πνπ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο. ηελ ίδηα ινγηθή βξίζθνληαη θαη νη άιιεο απαληήζεηο κε
κηθξφηεξα πνζνζηά, φπσο: ηα κηθξά γξάκκαηα δειψλνπλ ππνζεκείσζε ή παξαπνκπή
(15%), δειψλνπλ θάηη ζπκπιεξσκαηηθφ ή επεμεγήζεηο (15%), ή φηη κπνξνχκε λα ηα
παξαιείςνπκε.

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.11: Ση αληηιακβάλεηαη ν βιέπσλ καζεηήο γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο κέζα ζε έλα θεθάιαην
όπνπ νη ραξαθηήξεο είλαη κηθξόηεξνη από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
5
11%

ΜΗΚΡΟΣΔΡΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ
Γελ γλσξίδσ
ρη θαη ηφζν ζεκαληηθέο ιέμεηο/πιεξνθνξίεο,
ιεπηνκέξεηεο
ηη απηφ κπνξνχκε λα ην παξαιείςνπκε
ηη είλαη ππνζεκείσζε / παξαπνκπή
Δίλαη θάηη ζπκπιεξσκαηηθφ /επεμεγήζεηο
Δίλαη ζεκαληηθνί
Δίλαη ζην έλζεην θείκελν
Ληγφηεξε έκθαζε
Δίλαη θάηη πνπ ιέεη θάπνηνο άιινο
Έρνπλ ζκηθξπλζεί γηα λα πξνθαιέζνπλ ην γέιην
Έκθαζε
Σππνγξαθηθφ ιάζνο
Λεδάληεο εηθφλσλ

δει.

20

43%

5
7
7
2
2
2
1
1
1
2
2

11%
15%
15%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
4%
4%

ρήκα 4.11: Ση αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο κέζα ζε έλα θεθάιαην όπνπ νη
ραξαθηήξεο είλαη κηθξόηεξνη από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;

ηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο, ε ίδηα εξψηεζε ηέζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φπσο
παξαθάησ:

Φ.Κατςοφλθσ
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ΔΡΧΣΖΖ 7β: ηε γξαθή ησλ βιεπόλησλ ρξεζηκνπνηνύκε δηαθνξεηηθά κεγέζε
γξακκαηνζεηξάο ζηνπο ηίηινπο, ην βαζηθό ζώκα, ηηο ππνζεκεηώζεηο, θιπ. ε ηη λνκίδεηο
όηη κπνξεί λα ρξεζηκεύεη απηό;
Οη κηζνί ηπθινί καζεηέο (πίλαθαο 4.12 & ζρήκα 4.12) ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ζηνπο ραξαθηήξεο ρξεζηκεχεη ζην λα μερσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά
κέξε ηνπ θεηκέλνπ (ηίηινη, ππνζεκεηψζεηο θιπ.). Σν έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ καζεηψλ
(27%), ζεσξνχλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο νπηηθήο δηάθξηζεο, αληίζεζεο,
πξνζνρήο. Δπίζεο, ζπλδένπλ ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ, δειαδή, κεγάινπ κεγέζνπο ραξαθηήξεο
ρξεζηκνπνηνχκε ζε ζεκαληηθέο ιέμεηο (27%), ελψ κηθξνχ κεγέζνπο ζηηο αζήκαληεο
(23%).
Πίλαθαο 4.12: Ση αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο κέζα ζε έλα θεθάιαην όπνπ νη
ραξαθηήξεο είλαη δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο από απηνύο ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ;

ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γηα λα μερσξίζνπλ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θεηκέλνπ (ηίηινη,
ππνζεκεηψζεηο, θιπ.)
Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε κεγάιν θείκελν γίλεηαη
επθνιφηεξε.
Βάδνπκε κε πνην κεγάια ηηο ζεκαληηθέο ιέμεηο (ΈΜΦΑΖ)
Με πην κηθξά βάδνπκε ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά ή
ιεπηνκέξεηεο
Γελ μέξσ
Γηα ιφγνπο νπηηθήο δηάθξηζεο, αληίζεζεο, πξνζνρήο.
Γηα λα ηα δεη θαιχηεξα/ λα ηα πξνζέμεη έλαο βιέπσλ, γηα λα
ηα αλαγλσξίζεη λα ηα δηαβάζεη πην θαιά
Γηα λα θαίλεηαη σξαίν ην θείκελν

13

50%

1

4%

7

27%

6

23%

2

8%

7

27%

1

4%

ρήκα 4.12: ε ηη λνκίδνπλ νη ηπθινί όηη ρξεζηκεύνπλ ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξάο
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ΔΡΧΣΖΖ 7γ: Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ θαη ζηε γξαθή braille δηαθνξεηηθά κεγέζε
ραξαθηήξσλ;
Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηπθινχο καζεηέο (62%) πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο ζηε γξαθή braille. Απφ ηηο
απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο δελ ππήξμε θάπνηα πνπ ζπγθέληξσζε πςειά
πνζνζηά πξνηηκήζεσλ(πίλαθαο 4.13 & ζρήκα 4.13, 4.14).
Πίλαθαο 4.13: Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ζηε γξαθή braille
δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξάο

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
ΓΔΝ ΞΔΡΧ
Γηαηί έηζη ζα μερσξίδακε ηνπο ηίηινπο απφ ην θείκελν αλ δελ
ππήξρε θελφ
Θα θαηαιαβαίλακε πνηεο ιέμεηο είλαη πην ζεκαληηθέο
Γελ λνκίδσ φηη ζα ήηαλ ζεκαληηθφ γηαηί ππάξρνπλ άιια
ζχκβνια
Γηαηί θάπνηνο κπνξεί λα κε κπνξεί λα δηαβάζεη ηφζν
κεγάια γξάκκαηα.
Γελ λνκίδσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν
Γελ κπνξψ λα ην αηηηνινγήζσ
Γελ γίλεηαη γηαηί φια ηα γξάκκαηα ηεο κεραλήο braille έρνπλ
ηνλ ίδην φγθν
Μπεξδεχεη
Ίζσο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα,
Γηαηί έρσ ζπλεζίζεη
Αξθεί λα ήηαλ ζε πιαίζην
Γηαηί ζα θαηαιάβαηλαλ ην δηαθνξεηηθφ,
Γηαηί ζα δπζθφιεπε ε αλάγλσζε

ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
8
31%
16
62%
2
7%
3
12%
1
4%
1
4%
1
4%
3
12%
4
15%
1
4%
2
8%
1
4%
2
8%
2
8%
1
4%
2
8%

ρήκα 4.13: Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ θαη ζηε γξαθή braille
δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ;

Φ.Κατςοφλθσ
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ρήκα 4.14: Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ θαη ζηε γξαθή braille
δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ;

ΔΡΧΣΖΖ 8. ηα θείκελα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ππάξρνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο
είλαη κε έληνλα γξάκκαηα (Bold), πιάγηα γξάκκαηα (Italics) θαη έληνλα πιάγηα
γξάκκαηα (Bold italics). Θεσξείο όηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ όιεο απηέο νη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο;
ΝΑΙ___ ΟΥΙ___ Γηαηί;
Ζ εξψηεζε απηή απεπζπλφηαλ ζε βιέπνληεο καζεηέο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ (94%) απάληεζε φηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ φιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ραξαθηήξσλ. (πίλαθαο 4.14 & ζρήκα 4.15) Σν 53% ησλ καζεηψλ πηζηεχεη φηη
δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε, 66% ησλ καζεηψλ πηζηεχνπλ φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ
αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη πξηλ, 91% πηζηεχνπλ φηη εληνπίδνπλ
θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο, 68% δήισζαλ φηη εληνπίδνπλ θαιχηεξα ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ, 57% δήισζαλ φηη ηνπο δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ηνπο κέζα ζην θείκελν. Δπίζεο, 72% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη δηεπθνιχλεη ηελ νπηηθή
δηάθξηζε ελφο θνκκαηηνχ θεηκέλνπ κέζα ζην ππφινηπν θείκελν θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο
ζεκαηνινγίαο ηνπ καζήκαηνο.
Πίλαθαο 4.14: Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ θαη ζηε γξαθή
braille δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
44
94%
3
6%
25
53%

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
Καηαλνείο θαιχηεξα ην κάζεκα
Φ.Κατςοφλθσ
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νπ έξρνληαη ζην λνπ πην εχθνια απηά πνπ έρεηο
δηαβάζεη
Πξνζαλαηνιίδεζαη κέζα ζην θείκελν θαιχηεξα
Δληνπίδεηο θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο
Δληνπίδεηο πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάο
Απνζπάηαη ε πξνζνρή ζνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
θεηκέλνπ
Μεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
Γίλεηαη πην δπζλφεην έλα θείκελν
Ξερσξίδεηο πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα ζην
φιν θείκελν
Αλαγλσξίδεηο πην εχθνια ηε ζεκαηνινγία ελφο θεηκέλνπ
Μπνξείο λα θαηαλνήζεηο πην εχθνια ην κάζεκα
Γελ ππάξρεη κνλνηνλία θαη γίλεηαη πην εχθνιν ην
δηάβαζκα

31
27
43
32
3
3
2
34
34
1
2

66%
57%
91%
68%
6%
6%
4%
72%
72%
2%
4%

ρήκα 4.15: Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ θαη ζηε γξαθή braille
δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ

ΔΡΧΣΖΖ 9. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη κε
έληνλα γξάκκαηα (Bold);
Οη πεξηζζφηεξνη βιέπνληεο (68%) αλάθεξαλ φηη νη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε έληνλε
γξαθή είλαη ζεκαληηθέο θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή, ελψ 17% φηη
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ππνδειψλνπλ ιέμεηο θιεηδηά θαη 13% φηη είλαη θχξην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. (πίλαθαο 4.15
& ζρήκα 4.16)
Πίλαθαο 4.15: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη κε έληνλα

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Δίλαη ζεκαληηθή θαη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή
Βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
Πξνζαλαηνιίδεζαη θαιχηεξα
Γελ γλσξίδσ
ηη είλαη θχξην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ
Βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαηνινγίαο
Έκθαζε
Σίπνηα
ηη αιιάδεη ε λνεκαηηθή ελφηεηα
Λέμεηο θιεηδηά λέεο έλλνηεο /φξνη πξνο κάζεζε
Οξηζκφο
ηη είλαη ηίηινο
Σνλίδεη ην ζέκα ηεο ελφηεηαο

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
32
68%
2
4%
1
2%
3
6%
6
13%
2
4%
4
9%
1
2%
1
2%
8
17%
1
2%
1
2%
1
2%

ρήκα 4.16: Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ
είλαη κε έληνλα γξάκκαηα (Bold);
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ΔΡΧΣΖΖ 10: Γηα πνην ζθνπό λνκίδεηο όηη ν πγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα ιέμε ή κηα
θξάζε κε έληνλα γξάκκαηα Bold;
ρεδφλ φινη νη βιέπνληεο καζεηέο (91%), απάληεζαλ φηη ε έληνλε γξαθή
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδνζεί απφ ην ζπγγξαθέα έληνλε έκθαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο (94%). Έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ (57%)
ζεσξεί φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θη επίζεο
λα μερσξίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο απφ ην ππφινηπν θείκελν (57%)
(πίλαθαο 4.16 & ζρήκα 4.17).
Πίλαθαο 4.16: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
ηελ έληνλε γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γηα λα νκνξθχλεη ην θείκελν
Γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηνπ θεηκέλνπ
Γηα λα δψζεη έληνλε έκθαζε
Γηα λα δψζεη ιεπηή έκθαζε
Γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε
Δπεηδή είλαη ζεκαληηθή απηή ε ιέμε ή ε θξάζε
Γηα λα ηελ μερσξίζεηο απφ ην ππφινηπν θείκελν
Γηα λα μερσξίδνπκε ην ζεκαληηθφ
Γηα κηα άγλσζηε ιέμε

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
3
6%
7
15%
43
91%
1
2%
31
66%
44
94%
27
57%
1
2%
1
2%

ρήκα 4.17: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
ηελ έληνλε γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε
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ΔΡΧΣΖΖ 13. ε βνεζάεη ε παξνπζία έληνλσλ γξακκάησλ (Bold) ζην θείκελν ή ζηνπο
ηίηινπο; ΝΑΙ ____, ΟΥΙ ____, γηαηί;
ρεδφλ φινη νη βιέπνληεο καζεηέο (91%) ζεσξνχλ φηη ηνπο βνεζάεη ε παξνπζία ιέμεσλ
ή θξάζεσλ κε έληνλα γξάκκαηα. Δληνπίδνπλ θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο
(83%), εληνπίδνπλ πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ (72%), αλαθαινχλ απφ
ηε κλήκε ηνπο πην εχθνια απηά πνπ έρνπλ δηαβάζεη (60%), απνκλεκνλεχνπλ θαιχηεξα
ην κάζεκα (57%), θαηαλννχλ θαιχηεξα ην κάζεκα (53%) θαη πξνζαλαηνιίδνληαη
θαιχηεξα κέζα ζην θείκελν (49%),(πίλαθαο 4.17 & ζρήκα 4.18).
Πίλαθαο 4.17: ε ηη ρξεζηκεύεη ε έληνλε γξαθή

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΝΑΗ
43
91%
ΟΥΗ
4
9%
Καηαλνείο θαιχηεξα ην κάζεκα
25
53%
Απνκλεκνλεχεηο θαιχηεξα ην κάζεκα
27
57%
νπ έξρνληαη ζην λνπ πην εχθνια απηά πνπ έρεηο
28
δηαβάζεη
60%
Πξνζαλαηνιίδεζαη κέζα ζην θείκελν θαιχηεξα
23
49%
Δληνπίδεηο θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο
39
83%
Δληνπίδεηο πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάο
34
72%
Απνζπάηαη ε πξνζνρή ζνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
6
θεηκέλνπ
13%
Μεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
2
4%
Γίλεηαη πην δπζλφεην έλα θείκελν
1
2%
Ξερσξίδεηο πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα ζην
33
φιν θείκελν
70%
ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ρήκα 4.18 Οη απαληήζεηο αλ βνεζάεη θαη γηαηί ε ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο ζην θείκελν ή ζηνπο
ηίηινπο
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ΔΡΧΣΖΖ 12. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη κε
πιάγηα γξάκκαηα (Italics);
ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη βιέπνληεο καζεηέο δελ ππάξρεη θάπνηα θπξίαξρε
άπνςε.
Μεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ήηαλ νη παξαθάησ: φηαλ κηα ιέμε ή θξάζε
απνδίδεηαη κε πιάγηα γξάκκαηα «είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα ηελ πξνζέμνπκε
πεξηζζφηεξν» (23%), «ζεκαίλεη ιεπηή έκθαζε ρσξίο λα μερσξίζεη απφ ην ππφινηπν
θείκελν» (13%), «δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή θξάζε» (15%), είλαη θάπνηνο νξηζκφο
(15%), «είλαη Λφγηα θάπνησλ άιισλ/απηνχζηα ζπγγξάκκαηα» (9%), ελψ 17% ησλ
καζεηψλ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπο (πίλαθαο 4.18 & ζρήκα
4.19).
Πίλαθαο 4.18:

Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ
είλαη κε πιάγηα γξάκκαηα (Italic);

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα ηελ πξνζέμνπκε
11
πεξηζζφηεξν
23%
ηη είλαη πιαγηφηηηινο
1
2%
εκαίλεη ιεπηή έκθαζε ρσξίο λα μερσξίζεη απφ ην
6
ππφινηπν θείκελν
13%
ηη έρεη ηνληζηεί γηα λα καο ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή
4
9%
Γελ μέξσ
8
17%
Δίλαη επεμήγεζε, δηεπθξίληζε/παξέλζεζε
1
2%
Δπηπιένλ πιεξνθνξία
5
11%
ηη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή θξάζε
7
15%
Δίλαη θάπνηνο νξηζκφο
7
15%
ηη έρεη γξαθηεί έηζη γηα λα νκνξθαίλεη ην θείκελν
2
4%
λνκα ζπγγξαθέα ή άιινπ έξγνπ, βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ
2
4%
Λφγηα θάπνησλ άιισλ/απηνχζηα ζπγγξάκκαηα
4
9%
Δίλαη έλαο λένο φξνο
1
2%
Δίλαη έλαο θαλφλαο
2
4%
Απφδνζε πιάγηνπ ιφγνπ
1
2%
Τπνζεκείσζε
1
2%
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
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ρήκα 4.19: Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη
κε πιάγηα γξάκκαηα (Italic)

ΔΡΧΣΖΖ 13. Γηα πνην ζθνπό λνκίδεηο όηη ν πγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα ιέμε ή κηα
θξάζε κε πιάγηα γξάκκαηα (Italics);
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (74%) απάληεζαλ «γηα λα δψζεη ιεπηή έκθαζε, ρσξίο λα
μερσξίζεη ηε ιέμε ή ηε θξάζε απφ ην ππφινηπν θείκελν» (πίλαθαο 4.19 & ζρήκα 4.20).
Άιιεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ήηαλ νη παξαθάησ: Γηα λα ηνλίζεη ηε ιέμε ή
ηε θξάζε» (47%), γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή (45%), γηα λα ηελ μερσξίζεη απφ ην
ππφινηπν θείκελν (43%), γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή (38%), γηα λα νκνξθχλεη ην
θείκελν (28%), γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηνπ θεηκέλνπ (28%).
Πίλαθαο 4.19: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν
ζπγγξαθέαο ηελ πιάγηα γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
Γηα λα νκνξθχλεη ην θείκελν
13
28%
Γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηνπ θεηκέλνπ
13
28%
Γηα λα δψζεη έληνλε έκθαζε
13
28%
Γηα λα δψζεη ιεπηή έκθαζε, ρσξίο λα ηελ μερσξίζεη απφ ην
35
ππφινηπν θείκελν
74%
Γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή
18
38%
Γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή
21
45%
Γηα λα ηελ μερσξίζεη απφ ην ππφινηπν θείκελν
20
43%
Γηα λα ηελ ηνλίζεη
22
47%
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ρήκα 4.20: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
ηελ πιάγηα γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε

ΔΡΧΣΖΖ 14: ε βνεζάεη ε παξνπζία πιάγησλ γξακκάησλ (italics) ζην θείκελν ή ζηνπο
ηίηινπο;
Οη βιέπνληεο ζε πνζνζηφ 72% απάληεζαλ φηη ηνπο βνεζάεη ε παξνπζία πιάγησλ
γξακκάησλ ζην θείκελν. Ξερσξίδνπλ πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα ζην φιν
θείκελν (55%), εληνπίδνπλ πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ (47%),
αλαθαινχλ πην εχθνια απηφ πνπ έρνπλ δηαβάζεη (40%), εληνπίδνπλ θαιχηεξα ηα θχξηα
ζεκεία ηνπ καζήκαηνο (40%), θαηαλννχλ θαιχηεξα ην κάζεκα (30%), απνκλεκνλεχνπλ
θαιχηεξα ην κάζεκα (28%), ελψ θάπνηνη (23%) απάληεζαλ φηη απνζπάηαη ε πξνζνρή
ηνπο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ (πίλαθαο 4.20 & ζρήκα 4.21).
Πίλαθαο 4.20: Οη απαληήζεηο αλ βνεζάεη θαη γηαηί ε ρξήζε ηεο πιάγηαο γξαθήο ζην θείκελν ή
ζηνπο ηίηινπο

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΝΑΗ
34
72%
ΥΗ
12
26%
Καηαλνείο θαιχηεξα ην κάζεκα
14
30%
Απνκλεκνλεχεηο θαιχηεξα ην κάζεκα
13
28%
νπ έξρνληαη ζην λνπ πην εχθνια απηά πνπ έρεηο δηαβάζεη
19
40%
Πξνζαλαηνιίδεζαη κέζα ζην θείκελν θαιχηεξα
11
23%
Δληνπίδεηο θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο
19
40%
Δληνπίδεηο πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάο
22
47%
Απνζπάηαη ε πξνζνρή ζνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
11
θεηκέλνπ
23%
Μεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
8
17%
Απμάλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
9
19%
Γίλεηαη πην δπζλφεην έλα θείκελν
5
11%
Ξερσξίδεηο πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα ζην φιν
26
θείκελν
55%
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
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ρήκα 4.21: Οη απαληήζεηο αλ βνεζάεη θαη γηαηί ε ρξήζε ηεο πιάγηαο γξαθήο ζην θείκελν ή ζηνπο
ηίηινπο

ΔΡΧΣΖΖ 15. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη κε
έληνλα πιάγηα γξάκκαηα (Bold Italics);
Οη κηζνί βιέπνληεο καζεηέο (49%) απάληεζαλ φηη κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν
πνπ είλαη κε έληνλα πιάγηα γξάκκαηα (Bold Italics) είλαη ζεκαληηθή έσο πνιχ
ζεκαληηθή. 17% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ φηη ζεκαίλεη έληνλε έκθαζε, ελψ 17%
απάληεζαλ πσο δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη (πίλαθαο 4.21 & ζρήκα 4.22).
Πίλαθαο 4.21: Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ
είλαη κε έληνλα πιάγηα γξάκκαηα (Bold Italic)

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ηη είλαη ζεκαληηθή έσο πνιχ ζεκαληηθή
ηη πξέπεη λα δψζνπκε πην πνιιή πξνζνρή
Έληνλε έκθαζε
Ο ζπγγξαθέαο ζέιεη λα ηηο μερσξίζεη απφ ηηο άιιεο ιέμεηο ή
θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ
Γελ μέξσ
Μηα επηπιένλ πιεξνθνξία (φρη ηφζν ζεκαληηθή) πνπ κπνξεί
λα παξαιεθζεί
Απιψο είλαη πην φκνξθν ην θείκελν
ηη έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία
ηη είλαη ιφγηα θάπνηνπ
Φ.Κατςοφλθσ
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ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
23
49%
3
6%
7
15%
1

2%

8

17%

5

11%

1
1
1

2%
2%
2%
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λνκα θάπνηνπ έξγνπ
Δίλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα bold θαη ηα italics
ηη είλαη νξηζκφο
ηη είλαη θαλφλαο
ηη είλαη λένο φξνο
ηη είλαη ηίηινο

1
1
2
1
3
1

2%
2%
4%
2%
6%
2%

ρήκα 4.22: Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο κηα ιέμε ή θξάζε κέζα ζην θείκελν πνπ είλαη
κε έληνλα πιάγηα γξάκκαηα (Bold Italic)

ΔΡΧΣΖΖ 16. Γηα πνην ζθνπό λνκίδεηο όηη ν πγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα ιέμε ή κηα
θξάζε ζε bold Italics;
ρεδφλ φινη νη βιέπνληεο καζεηέο (91%) ζεσξνχλ φηη ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κηα
ιέμε ή κηα θξάζε ζε bold Italics γηα λα δψζεη έληνλε έκθαζε (πίλαθαο 4.22 & ζρήκα
4.23). Άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί έληνλε θαη πιάγηα
γξαθή είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ιέμεο ή ηεο θξάζεο (74%), γηα λα ηξαβήμεη ηελ
πξνζνρή (62%), γηα λα ηελ μερσξίζεη απφ ην ππφινηπν θείκελν (49%), γηα λα ηελ
μερσξίζεη απφ άιιεο πνπ είλαη ζε bold ή italic (49%). Δπίζεο γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο,
φπσο γηα λα νκνξθχλεη ην θείκελν (19%) θαη γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία (23%).
Πίλαθαο 4.22: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
ηελ έληνλε πιάγηα γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
9
19%
11
23%
43
91%

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Γηα λα νκνξθχλεη ην θείκελν
Γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηνπ θεηκέλνπ
Γηα λα δψζεη έληνλε έκθαζε
Φ.Κατςοφλθσ
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Γηα λα δψζεη ιεπηή έκθαζε
Γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή
Γηα ιφγνπο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ιέμεο ή ηεο θξάζεο
Γηα λα ηελ μερσξίζεη απφ ην ππφινηπν θείκελν
Γηα λα ηελ μερσξίζεη απφ άιιεο πνπ είλαη ζε bold ή
italic

4
29
35
23
23

9%
62%
74%
49%
49%

ρήκα 4.23: Γηα πνην ζθνπό ζύκθσλα κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
ηελ έληνλε πιάγηα γξαθή ζε κηα ιέμε ή θξάζε

ΔΡΧΣΖΖ 17. ε βνεζάεη ε παξνπζία έληνλσλ πιάγησλ γξακκάησλ (bold italics) ζην
θείκελν ή ζηνπο ηίηινπο;
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (70%) απάληεζαλ φηη ηνπο βνεζάεη ε ρξήζε ησλ έληνλσλ
πιάγησλ γξακκάησλ (bold italics) ζην θείκελν ή ζηνπο ηίηινπο. Δληνπίδνπλ θαιχηεξα ηα
θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο (68%), μερσξίδνπλ πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα
ζην φιν θείκελν (55%), εληνπίδνπλ πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ (47%),
αλαθαινχλ πην εχθνια απηά πνπ έρνπλ δηαβάζεη (45%), απνκλεκνλεχνπλ θαιχηεξα ην
κάζεκα (43%), πξνζαλαηνιίδνληαη θαιχηεξα κέζα ζην θείκελν (43%), θαηαλννχλ
θαιχηεξα ην κάζεκα (40%) (πίλαθαο 4.23 & ζρήκα 4.24).
Πίλαθαο 4.23: Οη απαληήζεηο αλ βνεζάεη θαη γηαηί ε ρξήζε ηεο έληνλεο πιάγηαο γξαθήο ζην
θείκελν ή ζηνπο ηίηινπο

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
33
70%
14
30%
19
40%

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
Καηαλνείο θαιχηεξα ην κάζεκα
Φ.Κατςοφλθσ
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Απνκλεκνλεχεηο θαιχηεξα ην κάζεκα
νπ έξρνληαη ζην λνπ πην εχθνια απηά πνπ έρεηο
δηαβάζεη
Πξνζαλαηνιίδεζαη κέζα ζην θείκελν θαιχηεξα
Δληνπίδεηο θαιχηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο
Δληνπίδεηο πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάο
Απνζπάηαη ε πξνζνρή ζνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ
θεηκέλνπ
Μεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
Απμάλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεηο ην θείκελν
Γίλεηαη πην δπζλφεην έλα θείκελν
Ξερσξίδεηο πην εχθνια έλα θνκκάηη θεηκέλνπ κέζα ζην
φιν θείκελν

20
21
20
32
22
8
12
10
4
26

43%
45%
43%
68%
47%
17%
26%
21%
9%
55%

ρήκα 4.24: Οη απαληήζεηο αλ βνεζάεη θαη γηαηί ε ρξήζε ηεο έληνλεο πιάγηαο γξαθήο ζην
θείκελν ή ζηνπο ηίηινπο

ΔΡΧΣΖΖ 18. Μηα ιέμε ή θξάζε ζεκαίλεη γηα ζέλα θάηη δηαθνξεηηθό (απνθηά
δηαθνξεηηθή ζεκαζία) αλάινγα κε ην αλ είλαη ζε Bold, Italics ή Bold Italics;
Μφλν ην 55% απάληεζε θαηαθαηηθά, ελψ γηα ην 45% δελ ζεκαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ
(πίλαθαο 4.24 & ζρήκα 4.25).
Πίλαθαο 4.24: Οη απαληήζεηο αλ απνθηά δηαθνξεηηθή ζεκαζία κηα ιέμε ή θξάζε όηαλ απνδίδεηαη
κε δηαθνξεηηθή κνξθή από απηή ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
Φ.Κατςοφλθσ

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΑΠΟΛΤΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΥΔΣΗΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
26
55%
21
45%
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ρήκα 4.25: Οη απαληήζεηο αλ απνθηά δηαθνξεηηθή ζεκαζία κηα ιέμε ή θξάζε όηαλ απνδίδεηαη κε
δηαθνξεηηθή κνξθή από απηή ηνπ βαζηθνύ θεηκέλνπ

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο απεπζχλζεθαλ ζηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο.
ΔΡΧΣΖΖ 19: Έρεηο αθνύζεη αλ ζηε γξαθή ησλ βιεπόλησλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
κνξθέο γξακκάησλ, όπσο έληνλα γξάκκαηα (bold), πιάγηα γξάκκαηα (italics) θαη έληνλα
πιάγηα γξάκκαηα (bold italics); ε ηη ρξεζηκεύνπλ;
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηπθιψλ καζεηψλ (81%) ζεσξεί φηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ, ελψ 23% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ.
35% απφ απηνχο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μερσξίζνπλ θάηη θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ νπηηθή αληίζεζε, ελψ 27% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ιφγνπο έκθαζεο θαη 15% φηη απηά πνπ παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή είλαη
πην ζεκαληηθά (πίλαθαο 5.25 & ζρήκα 5.26).
Πίλαθαο 4.25: Οη απαληήζεηο ησλ ηπθιώλ καζεηώλ ζηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ όηη ζηελ έληππε
γξαθή ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ.

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
Γελ μέξσ
Γηα λα μερσξίδνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα
ππφινηπα, λα ρηππήζνπλ ζην κάηη(θαη λα ηα δηαβάζνπκε
πεξηζζφηεξν)
Παρηά γξάκκαηα πξέπεη λα πξνζέρνπκε πεξηζζφηεξν.
Γηα λα δνζεί θάπνηα έκθαζε ζε θάηη
ηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά
Γηα νκνξθηά
Γηα ηελ θαηαλφεζε θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ

Φ.Κατςοφλθσ
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ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
21
81%
1
4%
6
23%
9

35%

1
7
4
1
1

4%
27%
15%
4%
4%
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ρήκα 4.26: Οη απαληήζεηο ησλ ηπθιώλ καζεηώλ ζηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ όηη ζηελ έληππε
γξαθή ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ.

ΔΡΧΣΖΖ 20: Γλσξίδεηο αλ ππάξρνπλ ζηε γξαθή braille ελδείθηεο, νη νπνίνη
πξνζδηνξίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο κε έληνλα (Bold) ή πιάγηα (italics) γξάκκαηα; Αλ λαη,
είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ζηε γξαθή braille κε ηε
ρξήζε αληίζηνηρσλ ελδεηθηώλ;
Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηπθινχο καζεηέο (58%) δελ γλσξίδνπλ αλ ππάξρνπλ
ελδείθηεο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο κε έληνλα (Bold) ή πιάγηα (italics)
γξάκκαηα. Σν 31% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ φηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ηέηνηνη
ελδείθηεο, γηαηί έηζη ζα κπνξνχλ λα θαηαιαβαίλνπλ θαη απηνί ηηο ζεκαληηθέο ιέμεηο. Γηα
λα μέξεηο πνχ λα επηθεληξσζείο (πίλαθαο 4.26 & ζρήκα 4.27). ‗Άιιεο παξφκνηεο ζεηηθέο
απαληήζεηο ήηαλ: «Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ αξθεί λα μέξνπκε ηη είλαη ν θαζέλαο»
(4%), «Δμηζψλεηαη ν ηξφπνο βιέπνληα θαη ηπθινχ ζηελ αλάγλσζε», (4%).
Πίλαθαο 4.26: Οη απαληήζεηο ησλ ηπθιώλ καζεηώλ ζηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ όηη ζηελ γξαθή
braille ππάξρνπλ ελδείθηεο γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ.

ΣΤΦΛΟΗ
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
9
35%
15
58%
2
8%
2
8%
1
4%

ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΝΑΗ
ΥΗ
ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ
Θα κπεξδεπηνχκε
Τπάξρεη ν δείθηεο ηεο ππνγξάκκηζεο
Φ.Κατςοφλθσ
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Ο κηθξνδείθηεο ή ζε παξέλζεζε
Ναη, ζα κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε θη εκείο ηηο ζεκαληηθέο
ιέμεηο Γηα λα μέξεηο πνχ λα επηθεληξσζείο.
ΟΥΗ, γηαηί ην παηδί ηνπ δεκνηηθνχ δελ ζα θαζφηαλ λα
αζρνιεζεί
Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ αξθεί λα μέξνπκε ηη είλαη ν
θαζέλαο
Γελ γλσξίδσ
Δμηζψλεηαη ν ηξφπνο βιέπνληα θαη ηπθινχ ζηελ αλάγλσζε

4
8

15%
31%

1
4%
1
1
1

4%
4%
4%

ρήκα 4.27: Οη απαληήζεηο ησλ ηπθιώλ καζεηώλ ζηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ όηη ζηελ γξαθή
braille ππάξρνπλ ελδείθηεο γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ.

4.1.3 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη βιέπνληεο αλαγλσξίδνπλ ηνπ Tίηινπο θπξίσο κε βάζε
ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην βάξνο ησλ
ραξαθηήξσλ (bold), δεχηεξν ζε ζεηξά ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη αθνινπζνχλ νη θεθαιαίνη
ραξαθηήξεο. Οη ρσξηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, δειαδή ε ζέζε ηνπο κέζα ζην θείκελν
απνηεινχλ δεπηεξεχνλ ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο θαη ην πεξηιεπηηθφ ηνπο λφεκα θαη ε
αξίζκεζε. Δπεηδή, ζηε γξαθή braille νη αλάγιπθεο θνπθίδεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη
νπηηθά, νη ηπθινί αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηίηινπο θπξίσο απφ ηε ρσξηθή ηνπο δηάηαμε.
Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε/νη θελή/έο γξακκή/έο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ
ηίηινπ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη αθνινπζεί ε γξακκή απφ αλάγιπθεο
θνπθίδεο θάησ απφ ηνλ ηίηιν, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ππνγξάκκηζε. Γεπηεξεχνληα
ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζεο απνηεινχλ ε ζέζε ηνπ ηίηινπ ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο ε
Φ.Κατςοφλθσ
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θεληξηθή ζηνίρηζή ηνπ θαζψο θαη ε αξίζκεζε. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο ήηαλ ε
ζέζε ηνπ ηίηινπ πάλσ ζηε ζειίδα, ην πεξηιεπηηθφ λφεκά ηνπο θαζψο θαη ε αξίζκεζε.
Χο θπξίαξρα θξηηήξηα γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηίηισλ νη βιέπνληεο ζεσξνχλ ην κέγεζνο
ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ην δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ ηεο
γξακκαηνζεηξάο θαη αθνινπζνχλ νη θεθαιαίνη ραξαθηήξεο (νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά).
Αθνινπζνχλ ε ζέζε ηνπο κέζα ζην θείκελν θαζψο θαη ε αξίζκεζή ηνπο. Γηα ηνπο
ηπθινχο ε αξίζκεζε είλαη απηή πνπ θαηαηάζζεη ηνπο ηίηινπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
Αθνινπζνχλ ηα θελά δηαζηήκαηα θαη ε ζέζε ηνπο κέζα ζην θείκελν.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα έλζεηα θείκελα απφ ηα άιια, ηφζν γηα ηνπο
βιέπνληεο φζν θαη γηα ηνπο ηπθινχο είλαη θαηά θχξην ιφγν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
βξίζθνληαη. Οη βιέπνληεο ζεσξνχλ σο δεχηεξν βαζηθφ θξηηήξην ην δηαθνξεηηθφ ρξψκα
θφληνπ απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη σο ηξίην ηε ζέζε ηνπ. Ζ ζέζε φπσο θαη ηα
εηζαγσγηθά ή νη παξελζέζεηο κέζα ζηα νπνία βξίζθεηαη, απνηεινχλ γηα ηνπο ηπθινχο
δεπηεξεχνληα θξηηήξηα.
Γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο ππνζεκείσζεο ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηνπο βιέπνληεο είλαη
θαη νπηηθά, (ν κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ), αιιά θαη ρσξηθά (ε ζέζε ηεο ζηε
ζειίδα) . Γηα ηνπο ηπθινχο, ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην είλαη ηα ζχκβνιά πνπ ππάξρνπλ
κπξνζηά απφ θάζε ππνζεκείσζε θαη αθνινπζεί ε ζέζε ηεο (ζην θάησ κέξνο ηεο
ζειίδαο)
Ζ δηαθνξεηηθή κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ (έληνλε, πιάγηα γξαθή) ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ
θείκελν απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο ησλ όξσλ ελφο θεηκέλνπ γηα ηνπο
βιέπνληεο. Οη πεξηζζφηεξνη ηπθινί καζεηέο φκσο δελ ηνπο αλαγλσξίδνπλ, γηαηί δελ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην ππφινηπν θείκελν. Βέβαηα, ππήξμε θη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
απφ ηνπο βιέπνληεο (19%) πνπ απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη πψο λα ηνπο αλαγλσξίδεη.
Σφζν νη βιέπνληεο φζν θαη νη ηπθινί καζεηέο απάληεζαλ φηη είλαη ρξήζηκν λα
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξαθηήξσλ κέζα ζε έλα θείκελν, κνινλφηη ζηε γξαθή
braille δελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε Με δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο,
εθηφο απφ θξηηήξην ηεξάξρεζεο απνηειεί θαη θξηηήξην ζεκαληηθφηεηαο. Με κεγαιχηεξν
κέγεζνο αλαπαξηζηάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δίλεηαη πεξηζζφηεξε
έκθαζε, ελψ κε ραξαθηήξεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ απηνχο ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο
ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο (π.ρ.,
ππνζεκείσζε). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο επηηξέπεη ζηνλ
αλαγλψζηε λα μερσξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ (ηίηινπο, ππνζεκεηψζεηο, θιπ).
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηπθινχο καζεηέο απάληεζαλ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη ζηε
γξαθή braille λα ππήξραλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο.
Ζ ρξήζε ηεο έληνλεο θαη ηεο πιάγηαο γξαθήο ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
βιεπφλησλ καζεηψλ δηεπθνιχλεη ηελ απνκλεκφλεπζε ηελ αλάθιεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ππάξρνπλ ζε έλα θείκελν, αιιά θαη ηνλ θαιχηεξν
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αλαγλψζηε κέζα ζ‘ απηφ. Σν δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ην ζηπι ηεο
γξακκαηνζεηξάο, δεκηνπξγεί κηα νπηηθή δηαθνξνπνίεζε κέζα ζε έλα θείκελν. Απηή ε
δηαθνξνπνίεζε δελ πθίζηαηαη ζηε γξαθή braille. ηε γξαθή braille ππάξρνπλ ελδείθηεο
κπξνζηά απφ θάζε ιέμε νη νπνίνη πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ηπθιφ αλαγλψζηε φηη ε ιέμε πνπ
αθνινπζεί είλαη ζε έληνλε ή πιάγηα γξαθή. Δπνκέλσο, ζηε γξαθή braille ιεηηνπξγνχλ
δηαθνξεηηθά θαη δελ έιθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε.
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Αλαιπηηθά:
1. Ζ έληνλε γξαθή ππνδειψλεη γηα ηνπο βιέπνληεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ιέμεηο
θιεηδηά, πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε. Ο ζπγγξαθέαο
ρξεζηκνπνηψληαο έληνλε γξαθή ζέιεη λα απνδψζεη έληνλε έκθαζε ζε πνιχ
ζεκαληηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο, ηξαβψληαο έηζη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε κε ην λα
ηηο μερσξίδεη απφ ην ππφινηπν θείκελν. Ζ ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο βνεζάεη ηνπο
καζεηέο ζηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ, ζηελ θαηαλφεζε, ηελ επθνιφηεξε
απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζή ηνπο θαζψο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κέζα ζην
έγγξαθν.
2. ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο πιάγηαο γξαθήο δελ ππήξμε θάπνηα μεθάζαξε άπνςε
απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ
πεξηζζφηεξν ζπγθερπκέλεο. ‗Έηζη, ινηπφλ άιινη απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο θαη πξέπεη λα ηηο πξνζέμνπκε
πεξηζζφηεξν, άιινη ζε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δελ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο, άιινη δελ
γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο θαη άιινη, φηη απνδίδνπλ ηα ιφγηα ηξίησλ. Δπίζεο, άιινη
απάληεζαλ φηη ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα απνδψζεη ιεπηή έκθαζε, ρσξίο λα μερσξίζεη
ηε ιέμε ή ηε θξάζε απφ ην ππφινηπν θείκελν, ελψ άιινη γηα λα ηελ μερσξίζεη θαη λα
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. Κάπνηνη άιινη βέβαηα, απέδσζαλ ηε ρξήζε ηεο ζε θαζαξά
αηζζεηηθνχο ιφγνπο, γηα λα νκνξθχλεη ην θείκελν θαη λα ζπάζεη ε κνλνηνλία. Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεσξνχλ ρξήζηκε ηελ παξνπζία ηεο πιάγηαο γξαθήο ζηα
θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, φκσο ζηελ εξψηεζε, ζε ηη ηνπο βνεζάεη ε παξνπζία
γξακκάησλ ζε πιάγηα γξαθή, νη απαληήζεηο ηνπο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ απηέο
γηα ηελ έληνλε γξαθή.
3. Οη ιέμεηο ή θξάζεηο ζε έληνλε πιάγηα γξαθή ζχκθσλα κε ηνπο κηζνχο βιέπνληεο
καζεηέο είλαη ζεκαληηθέο σο πνιχ ζεκαληηθέο. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο
ηέηνηνπ είδνπο γξαθή ζέιεη λα απνδψζεη έληνλε έκθαζε θαη λα ηξαβήμεη ηελ
πξνζνρή, λα μερσξίζεη απφ άιιεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ είλαη ζε έληνλε ή πιάγηα
γξαθή, φπσο επίζεο θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, δειαδή λα νκνξθχλεη ην θείκελν θαη
λα ζπάζεη ε κνλνηνλία. ηελ εξψηεζε, ζε ηη ηνπο βνεζάεη ε παξνπζία γξακκάησλ
ζε έληνλε πιάγηα γξαθή νη απαληήζεηο ηνπο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ απηέο γηα
ηελ πιάγηα θαη ηελ έληνλε γξαθή. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη γηα ηνπο βιέπνληεο
καζεηέο ζε πνζνζηφ 45% δελ απνθηά δηαθνξεηηθή ζεκαζία ε ρξήζε θαζεκηάο απφ
ηηο ηξεηο παξαπάλσ κνξθέο.
πλνςίδνληαο, Ζ ρξήζε ραξαθηήξσλ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο θαη ζηπι ζεκαηνδνηεί
έκθαζε θπξίσο κε ηελ έληνλε γξαθή λα ζεκαηνδνηεί έληνλε έκθαζε. Γεληθά φκσο νη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλεο αλάινγα κε ην βάξνο ή ην ζηπι
ησλ ραξαθηήξσλ.
Οη ηπθινί καζεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο
ραξαθηήξσλ παξφηη ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γξαθή braille, ελψ νη απαληήζεηο
πνπ έδσζαλ ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ησλ βιεπφλησλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κέζα απφ ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο,
βάξνο θαη ζηπι ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπγγξαθείο σο ζήκαηα γξαθήο, νη
καζεηέο πξνζιακβάλνπλ κεηαπιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηελ
απνκλεκφλεπζε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ. Απνκέλεη
ινηπφλ, λα κειεηήζνπκε αλ νη κεηαπιεξνθνξίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο είλαη
ίδηεο κε απηέο πνπ ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ θαη νη ζπγγξαθείο
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4.2 Ζ Υξήζε ηνπ Βάξνπο θαη ηνπ ηπι Γξακκαηνζεηξάο από ηνπο Διιεληθνύο
Δθδνηηθνύο Οίθνπο
Σν βάξνο θαη ην ζηπι γξακκαηνζεηξάο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζήκαηα γξαθήο
κεηαδίδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε πιεξνθνξίεο πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ηνπ
θεηκέλνπ.
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε κε πνηα ινγηθή, δειαδή, ηη είδνπο
κεηαπιεξνθνξίεο ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ν ζπγγξαθέαο, αιιά θαη ζε
πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραξαθηήξσλ (βάξνο θαη
ζηπι) ζηα ειιεληθά βηβιία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ζα δηαπηζηψζνπκε αλ ε ρξήζε ηνπ
δηαθνξεηηθνχ βάξνπο θαη ζηπι ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη
απφ ηνπο ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο θαη αλ νη κεηαπιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα
κεηαδψζεη ν ζπγγξαθέαο ζπκπίπηνπλ κε απηέο πνπ αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο,
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. Ζ χπαξμε θάπνησλ θαλφλσλ θαζνιηθά
εθαξκφζηκσλ ζα καο επηηξέςεη ζηε ζπλέρεηα ηελ απφδνζε αθνπζηηθά φρη ησλ νπηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά ησλ πιεξνθνξηψλ (κεηαπιεξνθνξίεο) πνπ απηά κεηαθέξνπλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη ε κειέηε λα εζηηαζηεί ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ
νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
4.2.1 Μέζνδνο θαη δηαδηθαζία
Ζ έξεπλα εζηηάζηεθε ζηνπο 17 κεγαιχηεξνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, νη νπνίνη κεηαμχ ησλ
άιισλ εθδίδνπλ θαη εθπαηδεπηηθά βηβιία. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ
απφ ηνπο επηκειεηέο έθδνζεο ησλ παξαθάησ εθδνηηθψλ νίθσλ:
1.

ΑΒΒΑΛΑ

2.

ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ

3.

ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ

4.

ΗΑΝΟ

5.

ΑΞΔ

6.

ΠΑΣΑΚΖ

7.

ΓΑΡΓΑΝΟ

8.

ΣΤΠΧΘΖΣΧ

9.

ΠΟΤΓΖ

10.

ΚΔΓΡΟ

11.

ΜΑΛΛΗΑΡΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ

12.

ΒΗΒΛΗΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ

13.

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

14.

ΟΓΤΔΑ

15.

ΝΔΦΔΛΖ

16.

ΑΣΡΑΠΟ
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17.

ΦΤΥΟΓΗΟ

4.2.2 Αλάιπζε - απνηειέζκαηα
Δξώηεζε 1: ε πνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηε ζηα θείκελά ζαο κνξθή
έληνλεο γξαθήο (Bold)

ρήκα 4.28: Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο ραξαθηήξσλ

Σα Bold ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ζε ηίηινπο δηαθφξσλ
επηπέδσλ, ζε ζεκαληηθέο ιέμεηο κέζα ζην θείκελν, ζηελ αξίζκεζε θαη ζηελ πξψηε ζεηξά
ελφο πίλαθα (ζρήκα 4.28).
Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε:
 νλφκαηα ζπγγξαθέσλ
 ηνληζκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο θεηκέλνπ, φπσο ζεκαληηθέο ιέμεηο
 ιέμεηο θιεηδηά
Δξώηεζε 2: Με πνηα ινγηθή, ρξεζηκνπνηείηε ηελ έληνλε γξαθή, ηη ζέιεηε λα
ππνδειώζεηε;
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ρήκα 4.29: Με πνηα ινγηθή ρξεζηκνπνηείηαη ή έληνλε γξαθή από ηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο

Ζ έληνλε γξαθή, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.29 ρξεζηκνπνηείηαη:





Γηα λα δψζνπκε έκθαζε θαη λα δηαρσξίζνπκε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί.
Γηα ηνληζκφ, νπηηθή δηαθνξνπνίεζε, γηα λα μερσξίζεη κηα ιέμε κέζα ζην θείκελν,
θιηκάθσζε, θιπ.
Γηα λα ηνλίζνπκε θάηη γηα ιφγνπο ζεκαληηθφηεηαο θαη γηα λα «ρηππήζεη» ζην κάηη ηνπ
αλαγλψζηε.
Μέζα ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ, γηα λα ππνδειψζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή
έλλνηα

Δξώηεζε 3: Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ηεο έληνλεο γξαθήο:

ρήκα 4.30: Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ησλ Bold

‘ απηή ηελ εξψηεζε νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ
ζπγγξαθέα θαη ηνπ εηδηθνχ ζηελ εθηχπσζε, γηαηί ν ζπγγξαθέαο γλσξίδεη θαιχηεξα ηα
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ζεκεία ζηα νπνία ζέιεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην ππφινηπν θείκελν γηα ιφγνπο
έκθαζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.30, απνθαζίδεη
κφλνο ηνπ ν επηκειεηήο έθδνζεο, ν γξαθίζηαο ή ν ζπγγξαθέαο.
Δξώηεζε 4: ε πνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηε ζηα θείκελά ζαο ιέμεηο ή θξάζεηο ζε
πιάγηα γξαθή ( Italics)

ρήκα 4.31 Ζ ρξήζε ησλ italics

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ πήξακε (ζρήκα 4.31), ε πιάγηα γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο ζε:













ηίηινπο θαηψηεξσλ επηπέδσλ
μέλνπο φξνπο
ηίηινπο έξγσλ
δεπηεξεχνλ ζέκα ζην θείκελν
παξάζεζε απνζπαζκάησλ, ηα νπνία δελ ζέινπκε λα «βγνπλ έμσ» απφ ην
ππφινηπν θείκελν
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
έλα ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ γηα λα μερσξίζεη απφ ην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ
Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε:
δηαιφγνπο,
ζεκεηψζεηο,
ιέμεηο κέζα ζην θείκελν
Δθθσλήζεηο αζθήζεσλ,
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ζηνλ πξφινγν ελφο βηβιίνπ,
νλφκαηα ζπγγξαθέσλ,
ζπκπεξάζκαηα,
θαλφλεο,
πιαγηφηηηινπο,
θεθαιίδεο,
παξαζέκαηα εληφο εηζαγσγηθψλ,
ζηελ πξψηε ζεηξά ελφο πίλαθα,
ιεδάληεο ζρεκάησλ,
θξάζεηο ή ιέμεηο πνπ ζέινπκε λα ηνληζηνχλ

Δξώηεζε 5: Με πνηα ινγηθή, ρξεζηκνπνηείηε ηα Italics, ηη ζέιεηε λα ππνδειώζεηε;

ρήκα 4.32: Με πνηα ινγηθή ρξεζηκνπνηνύλ νη εθδνηηθνί νίθνη ηα Italics

Σα Italics, ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθδνηηθνί νίθνη κε ζθνπφ θπξίσο λα μερσξίζνπλ κηα
θξάζε ή έλα θνκκάηη θεηκέλνπ: α) φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ
γηα λα κε δηαζπαζηεί ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, θαη β) φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθφ
θείκελν γηα λα γίλεη αηζζεηή ε δηάθξηζε (ζρήκα 4.32).
Δπίζεο, ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα:






λα απνθχγνπλ ηα bold φηαλ ζέινπλ λα δψζνπλ έκθαζε κηθξφηεξνπ βαζκνχ
γηα λα δψζνπλ επηπιένλ ελεκέξσζε –πιεξνθνξία
γηα λα δψζνπλ θίλεζε ζην θείκελν, ελαιιαγή , αζηάζεηα
γηα λα ηνλίζνπλ θάηη φρη φκσο ηφζν φζν ζηα bold
γηα λα μερσξίζνπλ ηελ εθθψλεζε κηαο άζθεζεο απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο
Δξώηεζε 6: Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ηνπο:

Σελ απφθαζε ηελ παίξλεη θπξίσο ν ζπγγξαθέαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκειεηή
έθδνζεο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηβιίνπ, απνθαζίδεη
κφλνο ηνπ ν γξαθίζηαο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηκειεηήο έθδνζεο ή ν δηνξζσηήο.
Παξαηεξνχκε φκσο ζην ζρήκα 4.33, φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ εηδηθνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ
φηη ζηα Bold.
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ρήκα 4.33: Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ησλ Italics

Δξώηεζε 7: Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηε ζηα θείκελά
ζαο ιέμεηο ή θξάζεηο ζε έληνλε πιάγηα γξαθή (Bold Italics)

ρήκα 4.34 Ζ ρξήζε ησλ bold-italics

Αλ θαη αξθεηνί εθδνηηθνί νίθνη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ (ζρήκα 4.34), γηαηί ηα
ζεσξνχλ ππεξβνιή, άιινη ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο:




ζε ηίηινπο
ζε Italic θείκελν φηαλ ζέινπλ λα ηνλίζνπλ κηα βαζηθή έλλνηα
ζε έγρξσκεο ιεδάληεο
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Δπίζεο, ηα ρξεζηκνπνηνχλ:





ζε εθθσλήζεηο αζθήζεσλ
ζε μέλεο ιέμεηο
ζε φξνπο
θαη ζε παξάζεζε απνζπαζκάησλ.

Δξώηεζε 8: Με πνηα ινγηθή, ρξεζηκνπνηείηε ηα bold Italics, ηη ζέιεηε λα ππνδειώζεηε;

ρήκα 4.35: Με πνηα ινγηθή ρξεζηκνπνηνύλ νη εθδνηηθνί νίθνη ηα Bold Italics

πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.35, ηα bold Italics ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο:




γηα έκθαζε ζε θείκελν πνπ είλαη ζε φξζηα Bold
γηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηίηινπο άιισλ επηπέδσλ
φηαλ θάπνηεο θνξέο ζέινπλ λα ηνλίζνπλ θάηη ζεκαληηθφ

Δξώηεζε 9: Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρξήζε ηεο έληνλεο πιάγηαο γξαθήο:

ρήκα 4.36: Πνηνο θαζνξίδεη ηε ρξήζε ηεο έληνλεο πιάγηαο γξαθήο

Ζ ρξήζε ηνπο, θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ επηκειεηή έθδνζεο, δεδνκέλνπ φηη απηφο
θαζνξίδεη θαη έρεη ηελ επζχλε ηειηθά γηα ηελ θιηκάθσζε θαη ηελ νπηηθή δηαθνξνπνίεζε
ζε έλα βηβιίν (ζρήκα 4.36).
4.2.3 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ε ρξήζε ραξαθηήξσλ δηαθνξεηηθνχ
βάξνπο ή θαη ζηπι ζε έλα θείκελν είλαη κηα επηινγή πνπ έρεη σο ζθνπφ λα
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δηαθνξνπνηήζεη θαη λα ηνλίζεη άιιεο θνξέο πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν κηα ιέμε,
κηα θξάζε ή αθφκε θαη έλα κεγάιν θνκκάηη θεηκέλνπ. ηα ζρνιηθά βηβιία ππάξρεη κηα
ηεξαξρηθή δηάηαμε ησλ ηίηισλ (Σίηινο θεθαιαίνπ, ηίηινο 1 νπ επηπέδνπ, θιπ) θαη γηα λα
νξηζζεί εκθαλψο απηή ε δηάηαμε εθηφο απφ ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο.
Έηζη, ινηπφλ, παξαηεξνχκε νη εθδνηηθνί νίθνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνπο ηίηινπο θαη ηηο
ηξεηο απηέο κνξθέο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη πιάγηνη ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
ηίηινπο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. ηηο ζεκαληηθέο ιέμεηο θαη ηνπο φξνπο, ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο έληνλε θαη πιάγηα γξαθή θαη ε επηινγή αλάκεζα ζηηο δχν εμαξηάηαη απφ ην
βαζκφ έκθαζεο πνπ ζέινπκε λα ηνπο δψζνπκε. Οη έληνλνη πιάγηνη ραξαθηήξεο
ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ην βαζηθφ θείκελν είλαη ζε πιάγηα γξαθή. Οη ραξαθηήξεο ζε
πιάγηα γξαθή ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξφινγν ελφο βηβιίνπ, φπσο
επίζεο θαη ζηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ ή έλζεησλ θεηκέλσλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε απφ ην βαζηθφ ζψκα ηνπ θεηκέλνπ. Οη έληνλνη, θαζψο θαη νη έληνλνη
πιάγηνη ραξαθηήξεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα ζε έλζεηα θείκελα θαη απνζπάζκαηα
αληίζηνηρα. ηηο εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν νη πιάγηνη φζν θαη
νη έληνλνη πιάγηνη ραξαθηήξεο. ηελ πξψηε ζεηξά ελφο πίλαθα, ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο έληνλνη ή πιάγηνη γηα λα επηηπγράλεηαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
πίλαθα, φπσο επίζεο θαη ζε νλφκαηα ζπγγξαθέσλ. Οη πιάγηνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
θχξην ιφγν ζε ηίηινπο έξγσλ, ζε ζπκπεξάζκαηα θαη θαλφλεο. Δπίζεο, ζε ιεδάληεο κε
ρξψκα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο έληνλνη πιάγηνη.
Καη νη ηξεηο απηέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλαγλψζηε δηαθνξεηηθφ
βαζκφ νπηηθήο αληίζεζεο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ε ρξήζε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ
νπηηθήο αληίζεζεο, πνπ ζέιεη λα δψζεη ν ζπγγξαθέαο κε ηνλ εθδφηε ζε κηα ιέμε θξάζε
ή θείκελν. ηνπο ηίηινπο ε νπηηθή δηαθνξνπνίεζε δεκηνπξγείηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην
δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ έληνλε, θαζψο θαη ε έληνλε πιάγηα γξαθή
δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξν βαζκφ νπηηθήο αληίζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πιάγηα γξαθή.
κσο, ηα έληνλα γξάκκαηα πξνηηκψληαη κέζα ζην θείκελν ζε ζρέζε κε ηα έληνλα
πιάγηα.
Ζ έληνλε γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην θείκελν γηα ιφγνπο έληνλεο έκθαζεο, γηα λα
«ρηππήζεη» θάηη ζην κάηη ηνπ αλαγλψζηε φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα βαζηθή έλλνηα ή έλαλ
ζεκαληηθφ φξν θαη φρη ζε κεγάια θνκκάηηα θεηκέλνπ.
Ζ έληνλε πιάγηα γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδψ κέζα ζην θείκελν, γηα ιφγνπο έληνλεο
έκθαζεο θαη γεληθά γηα λα ηνλίζνπκε θάηη ζεκαληηθφ ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ ην
ππφινηπν θείκελν είλαη ζε πιάγηα ή έληνλε γξαθή.
Ζ πιάγηα γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη, εθηφο απφ ηνπο ηίηινπο ζε ιέμεηο ή κηθξέο θξάζεηο
(φξνπο, ηίηινπο έξγσλ, θιπ), κέζα ζην θείκελν φηαλ ζέινπκε λα ηνπο δψζνπκε έκθαζε,
αιιά ρσξίο λα μερσξίζνπλ απφ ην ππφινηπν θείκελν. ε κεγάια θνκκάηηα θεηκέλνπ,
φπσο παξάζεζε απνζπαζκάησλ, εθθσλήζεηο αζθήζεσλ ή έλζεηα θείκελα γηα λα
δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ.
Ζ ρξήζε ηεο έληνλεο θαη ηεο πιάγηα γξαθήο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα θαη
ηνπ εηδηθνχ. ηε ρξήζε φκσο ηεο έληνλεο πιάγηαο γξαθήο, παξαηεξνχκε φηη
θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ν εηδηθφο, δειαδή ν επηκειεηήο έθδνζεο ή ν γξαθίζηαο.
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Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο έληνλεο θαη ηεο πιάγηαο γξαθήο,
ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπγγξαθέα θαη επηκειεηή έθδνζεο, ελψ γηα ηα ηεο έληνλεο
πιάγηαο γξαθήο απνθαζίδεη θπξίσο ν επηκειεηήο έθδνζεο, επεηδή ε ρξήζε ηνπο είλαη
ζέκα θιηκάθσζεο κέζα ζηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπγγξαθέα θαη επηκειεηή έθδνζεο αθνξά θπξίσο ζην πνηα
ηκήκαηα ή ιέμεηο θαη γηα πνην ζθνπφ ζέιεη ν ζπγγξαθέαο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην
ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ. Ο βαζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγγξαθέα ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ―layout‖ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ βηβιίνπ (επηζηεκνληθφ βηβιίν,
ινγνηερληθφ, πεξηνδηθφ, θιπ.). Γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ ηίηισλ, ηελ επζχλε ηελ έρεη
θπξίσο ν επηκειεηήο έθδνζεο ή ν γξαθίζηαο.
ηνλ ηίηιν θεθαιαίνπ θαζψο θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ δπν πξψησλ επηπέδσλ πξνηηκνχλ
λα επηιέγνπλ ηα Bold πεδά, ελψ ζηνπο ηίηινπο 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ζπλήζσο ηα Italics πεδά. Σα Italics πεδά επηιέγνληαη ζπλήζσο θαη ζηηο ιεδάληεο ην
έλζεην θείκελν θαη ηνπο φξνπο.
Σα θαλνληθά πεδά ρξεζηκνπνηνχληαη, εθηφο απφ ην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ θαη ζηηο
ππνζεκεηψζεηο θαη ηηο μέλεο ιέμεηο.
πσο έδεημαλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα,
ε ινγηθή κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαθνξεηηθφ βάξνο θαη ζηπι ηεο
γξακκαηνζεηξάο απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο καζεηέο.
Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη δπν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
κειεηήζνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία
ηεο ηππνγξαθίαο, φπσο ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο θαη ε κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ
(βάξνο θαη ζηπι) απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ, θαζψο θαη Αγγιηθά βηβιία, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην ―American Community
School‖ ηεο Αζήλαο.
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4.3 Ζ Υξήζε ηνπ Γηαθνξεηηθνύ Μεγέζνπο Γξακκαηνζεηξάο ζηα ρνιηθά
Δγρεηξίδηα
πσο έδεημε ε πξνεγνχκελε έξεπλα, ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ απνηειεί έλα ζηνηρείν
ηεο ηππνγξαθίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο ζήκα γξαθήο γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο
ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο καθξνδνκήο ηνπ
θεηκέλνπ απφ ηνπο αλαγλψζηεο. κσο, ε ζρεηηθή έξεπλα ζηελ ηππνγξαθία δελ έρεη
κειεηήζεη κέρξη ζήκεξα πνηα είλαη ηα θαηάιιεια κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, ηα νπνία ζα
βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα νξγαλψλεη ηεξαξρηθά ηα δηαθνξεηηθά θεηκεληθά ζηνηρεία
θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε δεκηνπξγία κηαο αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ.
4.3.1 Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε αλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπσο νη Σίηινη, ην βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ, ην έλζεην
θείκελν, νη ιεδάληεο εηθόλσλ, νη ιεδάληεο πηλάθσλ, νη ππνζεκεηώζεηο νη μέλεο ιέμεηο θαη
νη όξνη, απνδίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείμνπλ φηη ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ απνδίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, απηφ ζα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ αθνπζηηθή
απφδνζή ηνπο.
Τπνζέηνπκε φηη ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξάο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα
ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε
αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηα ινγηζκηθά αλάγλσζεο νζφλεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηε
δηαθνξεηηθή αθνπζηηθή ηνπο απφδνζε ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν, ψζηε λα γίλνληαη
εχθνια αληηιεπηά απφ ηνπο ρξήζηεο.
4.3.2 Σν Γείγκα
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη: Σα δεδνκέλα καο πξνέξρνληαη απφ ηνπ 17 κεγαιχηεξνπο εθδνηηθνχο
νίθνπο ηεο ρψξαο καο νη νπνίνη εθδίδνπλ θαη εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο επηκειεηέο έθδνζεο.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα: ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 36 βηβιία ηα νπνία ήηαλ
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. πγθεθξηκέλα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ:









8 Βηβιία Φπζηθήο
8 βηβιία Υεκείαο
7 βηβιία Μαζεκαηηθψλ
2 βηβιία Ηζηνξίαο
1 βηβιίν Θξεζθεπηηθψλ
7 βηβιία Διιεληθψλ
1 βηβιίν Βηνινγίαο θαη
1 βηβιίν Γεσγξαθίαο

Σα 27 ήηαλ βηβιία ηνπ Λπθείνπ, ηα 7 ήηαλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 2 ηνπ Γεκνηηθνχ.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 36 βηβιία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο
ηνπ American Community School ζηελ Αζήλα.
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πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
Βηβιία Λπθείνπ.
1. These were the Greeks (Amost Lang)
2. England in Literature
3. The language of Literature (American Literature)
4. Themes in World Literature
5. A History of the Modern World (to 1815)
6. A History of the Modern World (since 1815)
7. Challenging History: The Great Powers (1814 - 1914)
8. Challenging History: Europe (1890 - 1990)
9. World History: People Nations
10. American Odyssey: 20th Century U.S.
11. Contemporary Europe
12. Economies
13. Pure Mathematics
14. Understanding Pure Mathematics
15. Biological Science
16. Experience Technology
17. Co-ordinated Science
18. Introducing Research: Data in Psychology
19. Simple Psychology
20. Foundations in Psychology
21. Chemistry, the Central Science
22. Advanced Biology
23. Physics (by Sang)
24. College Physics
25. Physics (by Giancolli)
26. Calculus
Βηβιία Γπκλαζίνπ
1. Society Pieces: Geography Project
2. Reader's Digest Indian Heritage
3. America the people & the dream
4. Algebra_Addison_Smith
5. Algebra I
6. Middle School Math
7. Green Pieces: Geography Project
8. Across The Centuries
9. To See a World: Word Cultures & Geography
10. Treasury & Literature
Σα 26 ήηαλ βηβιία ηνπ Λπθείνπ θαη ηα 10 ήηαλ ηνπ Γπκλαζίνπ.
Αθνχ «ζαξψζακε» ηα παξαπάλσ βηβιία, κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ OCR έγηλε κεηαηξνπή
ηνπο ζε αξρεία .doc θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
κειεηήζακε.
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4.3.3 Μέζνδνο θαη δηαδηθαζία
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη: ζνλ αθνξά ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα: Αθνχ «θαηεβάζακε» ηα παξαπάλσ βηβιία απφ ην
δηαδίθηπν έγηλε κεηαηξνπή ηνπο απφ αξρεία .pdf ζε αξρεία .doc κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ
OCR θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κειεηήζακε.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα: Αθνχ «ζαξψζακε» ηα παξαπάλσ βηβιία, κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ OCR έγηλε κεηαηξνπή ηνπο ζε αξρεία .doc θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε
θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κειεηήζακε.
4.3.4 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία - Απνηειέζκαηα
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ αλά είδνο θεηκέλνπ.
Αλαιπηηθά, νη θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ γηα θάζε είδνο θεηκέλνπ κέζσ γξαθήκαηνο, αιιά
θαη ζε πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α, Β θαη Γ:
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα θάζε είδνο θεηκέλνπ ε
κέζε ηηκή ηνπ κεγέζνπο (mean), ε ηππηθή απφθιηζή ηνπ (Std. Deviation), ε δηαζπνξά
ηνπ (Variance) θαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ (Range).
1. Σίηινη Κεθαιαίσλ
Πίλαθαο 4.27: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
N ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
17
35
36
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ
0
1
0
Μ.Ο.
16,9412 21,0571 32,6111
ΓΗΑΜΔΟ
16,5
19
31
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
17,5
18
36
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
3,42729 5,35198 11,1465
ΓΗΑΠΟΡΑ
11,746
28,644 124,244
ΔΤΡΟ
13
21
55
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
12
11
17
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ
25
32
72
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95% CI Μέγεζνο

40
35
30

25
20
15
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία
ρήκα 4.37: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ ηίηισλ θεθαιαίσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
Γηα ηνπο Σίηινπο Κεθαιαίνπ, παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 12 θαη 25. Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) πνπ ζηαηηζηηθά πξνθχπηεη
αλ πξνζζέζνπκε ηα παξαηεξνχκελα κεγέζε ραξαθηήξσλ (valid) θαη ηα δηαηξέζνπκε κε
ηνλ παξαηεξνχκελν αξηζκφ ηνπο (frequency) είλαη ίζε κε 16,941 απφ κφλε ηεο καο
δείρλεη απιψο φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ραξαθηήξεο κεγέζνπο 16,941 ≈
17 ή θαιχηεξα φηη ε κέζε ηηκή ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ίζε κε 17.
(πίλαθαο 4.27 & ζρήκα 4.37)
Απηφ, απφ κφλν ηνπ δελ καο παξέρεη θάπνην ρξήζηκν ζπκπέξαζκα, άιια ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή ηεο δηαθχκαλζε (variance = 11,746) κπνξνχκε κε κεγάιε
αζθάιεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην




68% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ κία
ηππηθή απφθιηζε ( var iance  11,746  3,43 ) απφ ην κέζν, δειαδή 17±3,43.
95% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ δχν
ηππηθέο απνθιίζεηο ( var iance  11,746  3,43 ) απφ ην κέζν, δειαδή 17±(2*3,43).
99% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ ηξεηο
ηππηθέο απνθιίζεηο ( var iance  11,746  3,43 ) απφ ην κέζν, δειαδή 17±(3*3,43).

Σέινο, ην εχξνο (range) δείρλεη απιψο ηελ έθηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ θαη
νξίδεηαη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεγαιχηεξεο θαη ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο.
Γελ κπνξεί λα καο παξέρεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηφηεηα, καο δείρλεη
απιψο κηα «πξψηε» εηθφλα γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηνπο Σίηινπο Κεθαιαίνπ, ππάξρνπλ 35 βηβιία κε έγθπξα δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη
ε έξεπλα.
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Σν κέζν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο είλαη 21 ζηηγκέο. Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη κεηαμχ 11 θαη 32, δειαδή παξνπζηάδεηαη έλα αξθεηά κεγάιν εχξνο ηεο ηάμεο ησλ
21 κνλάδσλ. Ζ θεληξηθή ηηκή ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο γηα ηνλ ηίηιν θεθαιαίνπ
είλαη 19 ζηηγκέο. Παξαηεξνχκε φκσο, φηη επηθξαηνχζα ηηκή ζην κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ είλαη ην 18, ελψ επίζεο ππάξρεη κηα κηθξή
ηάζε ζπγθέληξσζεο γχξσ απφ ην 26 (πίλαθαο 4.27 & ζρήκα 4.37).
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ππήξμαλ 36 έγθπξα δεδνκέλα
θαη δελ ππήξμαλ απνχζεο ηηκέο. Παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 17 θαη 72. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φκσο, φπσο θαίλεηαη
θαη ζην Παξάξηεκα Γ, φηη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 48 θαη 72 δελ παξεκβαίλεη άιιε ηηκή.
Ζ κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 32,61 θαη ε δηάκεζνο 31. Λφγσ φκσο ηεο αθξαίαο ηηκήο 72 δελ
κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή είλαη ην 36, φκσο
ζπγθεληξψλεη κφλν ην 11,1% ησλ δεδνκέλσλ. Γεληθά δελ παξαηεξείηαη θάπνηα κεγάιε
ζπγθέληξσζε, αληίζεηα ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ 17
θαη 48.
Γηα λα ειέγμνπκε αλ νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο κέγεζνο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή, εθαξκφζακε ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z (πίλαθαο 4.28)
Πίλαθαο 4.28:

Kolmogorov-Smirnov Z ηεζη

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
N
35
36
17
Normal
Μ.Ο.
21,0571 32,6111
16,9412
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
5,35198 11,1465
3,42729
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
0,202
0,093
0,259
Differences
Positive
0,202
0,093
0,259
Negative
-0,141
-0,081
-0,12
Kolmogorov-Smirnov Z
1,194
0,556
1,067
Asymp. Sig. (2-tailed)

0,116

0,917

0,205

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 4.28 δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θη επνκέλσο
ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο λα πξνβνχκε ζε αλάιπζε δηαθχκαλζεο αλεμάξηεησλ
δεηγκάησλ ANOVA.
Πίλαθαο 4.29: Έιεγρνο Levene γηα ηελ νκνηόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ

Levene
Statistic
10,898
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Ο έιεγρνο Levene καο δείρλεη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4.29, φηη νη δηαθπκάλζεηο
δελ είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο. Δπνκέλσο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ φξσλ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (πίλαθαο 4.30).
Πίλαθαο 4.30: Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο

Between
Groups
Within Groups
ΤΝΟΛΟ

Sum of
Squares
3820,662

df

5590,136
9410,798

86
88

Mean
Square
1910,331

2

F

Sig.

29,389

,000

65,002

2. Σίηινη 1νπ Δπηπέδνπ
Πίλαθαο 4.31: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 1

Δπηπέδνπ

ΔΚΓΟΣΔ

ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

N ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ

16

36

36

ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

1

0

0

13,1875

14,9306

17,7778

ΓΗΑΜΔΟ

13

14

16

ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ

12

16

14

2,68251

2,94752

8,2084

7,196

8,688

67,378

ΔΤΡΟ

11

15

40

ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ

9

10

9

ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

20

25

49

Μ.Ο.

ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
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25,0

95% CI Μέγεζνο

22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.38:

Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ ηίηισλ 1

νπ

Δπηπέδνπ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 9 θαη 20. Ζ κέζε ηηκή
(Μ.Ο.) ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ίζε κε 13,2 (πίλαθαο 4.31, ζρήκα
4.38).
ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή ηεο δηαθχκαλζε (variance = 7,19) κπνξνχκε κε κεγάιε
αζθάιεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην:




68% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ κία
7,19  2,68 ) απφ ην κέζν, δειαδή 13,2±2,68
ηππηθή απφθιηζε ( var iance 
95% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ δχν
7,19  2,68 ) απφ ην κέζν, δειαδή 13,2±(2*2,68)
ηππηθέο απνθιίζεηο ( var iance 
99% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη ζε δηάζηεκα πνπ ηα άθξα ηνπ απέρνπλ ηξεηο
7,19  2,68 ) απφ ην κέζν, δειαδή 13,2±(3*2,68).
ηππηθέο απνθιίζεηο ( var iance 

Σν εχξνο (range) ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη 11.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Αλαιχζεθαλ 36 ηίηινη 2νπ επηπέδνπ. Γελ ππήξμαλ απνχζεο ηηκέο. Ο κέζνο φξνο είλαη 13
ζηηγκέο, ελψ ε δηάκεζνο 12,5. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή γηα ηνλ ηίηιν 2 νπ επηπέδνπ είλαη 14
ζηηγκέο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 30,6% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (Παξάξηεκα Γ΄), ελψ
αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 22,2% νη ηηκέο 11 θαη 12 ζηηγκψλ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ 11
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κνλάδεο θαη ηα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 10 θαη 21 ζηηγκψλ (πίλαθαο
4.31).
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηνλ πίλαθα 4.31 παξαηεξνχκε φηη ην εχξνο ησλ ηηκψλ θπκαίλεηαη απφ 9 έσο 49
ζηηγκέο. Απφ ηνλ πίλαθα ησλ ζπρλνηήησλ (Παξάξηεκα Γ) δηαπηζηψλνπκε φηη ην 91,7
ησλ ηηκψλ βξίζθεηαη κεηαμχ 9 θαη 24 ζηηγκψλ. Μεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο
παξαηεξνχληαη ζηηο ηηκέο 14 (16,7%) πνπ είλαη θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή, 12(13,9%) θαη
20(11,1%). Ζ δηάκεζνο θαη ε κέζε ηηκή επεξεάδνληαη απφ ηα αθξαίεο ηηκέο πνπ
ππάξρνπλ πξνο ηα πάλσ.
Γηα λα ειέγμνπκε αλ νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο κέγεζνο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ
θαλνληθά θαηαλνκή, εθαξκφζακε ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z
Πίλαθαο 4.32: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηνπο ηίηινπο 1

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

νπ

Δπηπέδνπ

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
36
36
16
14,9306 17,7778
13,1875
2,94752 8,2084
2,68251
0,247
0,247
-0,126
1,484
0,025

0,227
0,227
-0,157
1,36
0,05

0,141
0,132
-0,141
0,566
0,906

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ πίλαθα 4.32 νη ηηκέο ηνπ κεγέζνπο ζηνπο ηίηινπο ησλ
βηβιίσλ ησλ εθδνηψλ δελ ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή (p=0.025<0.05), θαζψο θαη
ζηα αγγιηθά βηβιία ε ζεκαληηθφηεηα είλαη νξηαθή (p=0.05).
Δθαξκφδνληαο ην Kruskal Wallis Test (πίλαθαο 4.33,), παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.016<0.05) ζηηο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ θαη ησλ βηβιίσλ ησλ εθδνηψλ.
Πίλαθαο 4.33: Έιεγρνο Kruskal Wallis
Test Statistics

a,b

Μέγεζνο
Chi-Square
df

8,946
2

Asymp. Sig.

,011

a- Kruskal WallisTest
b- Grouping Variable: Book
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3. Σίηινη 2νπ Δπηπέδνπ
Πίλαθαο 4.34: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 2

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ

ΔΚΓΟΣΔ
14
3
12,79
12,00
11,00(a)
2,82
11,00
22,00
7,95
11

ΠΗ
36
0
13,01
12,50
14,00
2,14
10,00
21,00
4,54
11

νπ

Δπηπέδνπ

ΑΓΓΛΗΚΑ
35
1
12,74
12,00
11,00
2,86
8,00
19
8,20
11,00

95% CI Μέγεζνο

15

14

13

12

11
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.39: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ ηίηισλ 2

νπ

επηπέδνπ.

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ βιέπνπκε φηη ππήξμαλ 14 έγθπξα
δεδνκέλα θαη 3 απνχζεο ηηκέο. Παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 11 θαη 22.
Ζ κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 12,786 θαη ε δηάκεζνο 12. Οη ηηκέο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα
είλαη 11, 11,5 θαη 12 (επηθξαηνχζα ηηκή).
Σέινο, ην εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 11 φπσο θαη κε ηνπο ηίηινπο ηνπ 1 νπ επηπέδνπ
(πίλαθαο 4.34 & ζρήκα 4.39).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
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Αλαιχζεθαλ 36 ηίηινη 2νπ επηπέδνπ. Γελ ππήξμαλ απνχζεο ηηκέο. Ο κέζνο φξνο είλαη 13
ζηηγκέο, ελψ ε δηάκεζνο 12,5. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή γηα ηνλ ηίηιν 2 νπ επηπέδνπ είλαη 14
ζηηγκέο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 30,6% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (Παξάξηεκα Γ΄), ελψ
αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 22,2% νη ηηκέο 11 θαη 12 ζηηγκψλ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ είλαη 11
κνλάδεο θαη ηα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 10 θαη 21 ζηηγκψλ.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
Τπάξρνπλ 35 έγθπξα δεδνκέλα θαη κηα απνχζα ηηκή.
ηνπο ηίηινπο 2νπ επηπέδνπ παξαηεξνχκε κηθξφηεξν εχξνο ηηκψλ (8 έσο 19) ζε ζρέζε
κε ηνπο δπν πξνεγνχκελνπο, αιιά αξθεηά κεγάιν. Δκθαλίδνληαη θάπνηεο
ζπγθεληξψζεηο ζηηο ηηκέο 11 (20%) θαη 14 (14,3%). Ζ κέζε ηηκή είλαη 12,74 θαη ε
δηάκεζνο 12.
Δθαξκφδνληαο ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z, παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο θαη ησλ ηξηψλ
αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ζρεκαηίδνπλ θαηαλνκέο ζπκβαηέο κε ηελ θαλνληθή (πίλαθαο
4.35).
Πίλαθαο 4.35: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηνπο ηίηινπο 2

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

νπ

Δπηπέδνπ

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
36
35
14
13,0139 12,7429
12,7857
2,13971 2,86298
2,81967
0,211
0,211
-0,146
1,268
0,08

0,129
0,129
-0,083
0,761
0,608

0,263
0,262
-0,263
0,985
0,286

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ ζα πξνβνχκε
ζε απιή κε ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA).
Πίλαθαο 4.36: Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ νκνηόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ

Levene Statistic
1.799

df1

df2

Sig.

2

82

.172

Ο έιεγρνο Levene πνπ έγηλε καο δείρλεη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή
νκνηνγελείο, p=0.172>0.05 (πίλαθαο 4.36).

Πίλαθαο 4.37: Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο γηα ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο
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Απφ ηνλ πίλαθα 4.37 ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ
κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (p=0.899>0.05).
4. Σίηινη 3νπ Δπηπέδνπ
Πίλαθαο 4.38: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 3

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ
Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
Variance
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

N

νπ

Δπηπέδνπ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
13
15
24
4
21
12
11,5
12
11,4167
12
11
11
12
11
10
1,52753 1,77281 1,50121
2,333
3,143
2,254
6,5
7
5
8
10
9
14,5
17
14

ρήκα 4.40: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ ηίηισλ 3

νπ

Δπηπέδνπ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ ηίηιν 3νπ επηπέδνπ είρακε 4 απνχζεο ηηκέο ελψ ηα έγθπξα δεδνκέλα ήηαλ 13.
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Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 8 θαη 14,5. Ζ κέζε ηηκή
(Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 11,5 ε νπνία ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ηε δηάκεζν (Median) ε νπνία είλαη
12, ηηκή πνπ απνηειεί θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή
Σέινο ην εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 6,5 ζηηγκέο θαη είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην
εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηίηινη ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ επηπέδσλ
(πίλαθαο 4.38 & ζρήκα 4.40).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Έρνπκε 15 πεξηπηψζεηο κε έγθπξα δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αλάιπζε.
Οη απνχζεο ηηκέο είλαη 15. Ο κέζνο φξνο είλαη 12 ζηηγκέο ελψ ε δηάκεζνο θαη ε
επηθξαηνχζα ηηκή είλαη 11 ζηηγκέο, ηηκή ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 46,7 ηνπ δείγκαηνο
(Παξάξηεκα Γ΄). Ζ αλψηεξε θαη ε θαηψηεξε ηηκή είλαη 17 θαη 10 ζηηγκέο αληίζηνηρα θαη
ην εχξνο ησλ ηηκψλ είλαη 7 κνλάδεο.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηνπο ηίηινπο 3νπ επηπέδνπ θαηαγξάςακε 12 απνχζεο ηηκέο.
Σν εχξνο ησλ ηηκψλ (εχξνο=5) παξαηεξείηαη λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε
ηνπο πξνεγνχκελνπο ηίηινπο, θαζψο νη ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 9 θαη 14 ζηηγκψλ. Χο
επηθξαηνχζα ηηκή εκθαλίδεηαη ε ηηκή 10 (25%) θαη αθνινπζνχλ νη ηηκέο 11 θαη 13 κε
πνζνζηφ 20,8% ε θάζε κηα. Ζ κέζε ηηκή θαη ε δηάκεζνο ήηαλ 11,42 θαη 11 αληίζηνηρα.
Απφ ηνλ πίλαθα ησλ ζπρλνηήησλ παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδεηαη κηα απμεκέλε
ζπγθέληξσζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ 10 θαη 13 (πίλαθαο 4.38 & ζρήκα 4.40).
Δθαξκφδνληαο ηνλ έιεγρν Kolmogorov-Smirnov Z παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 4.39 πνπ
αθνινπζεί φηη νη θαηαλνκέο ησλ ηηκψλ ησλ ηίηισλ 3 νπ επηπέδνπ θαη ζηα ηξία είδε βηβιίσλ
είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαλνληθή.
Πίλαθαο 4.39: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηνπο ηίηινπο 3

νπ

Δπηπέδνπ

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
N
15
24
13
Normal
Μ.Ο.
12
11,4167
11,5
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
1,77281 1,50121
1,52753
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
0,3
0,161
0,218
Differences
Positive
0,3
0,161
0,218
Negative
-0,22
-0,146
-0,218
Kolmogorov-Smirnov Z
1,162
0,787
0,786
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,134
0,565
0,568

Γηα λα ειέγμνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο, ζα πξνβνχκε ζε κε
ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA).
Πίλαθαο 4.40: Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ νκνηόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ
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Ο έιεγρνο Levene καο δείρλεη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο,
p=0.829>0.05 (πίλαθαο 4.40)
Πίλαθαο 4.41: Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο γηα ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο
ζηνπο ηίηινπο 3

νπ

επηπέδνπ

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 4.41 δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ (p=0.521>0.05)

5. Σίηινη 4νπ Δπηπέδνπ
Πίλαθαο 4.42: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 4

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

ΔΚΓΟΣΔ ΠΗ
9
2
8
34
10,7778
9
10,5
9
10
9
1,43856
0
2,069
0
4,5
0
10
9
14,5
9

νπ

Δπηπέδνπ.

ΑΓΓΛΗΚΑ
4
32
10,5
11
11
1
1
2
9
11

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
Αλαιχζεθαλ κφλν 9 ηηκέο, θαζψο ππήξμαλ 8 απνχζεο.
ηνλ πίλαθα 4.42 παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη κεηαμχ 10 θαη 14,5
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 10,778 ε νπνία ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ηε δηάκεζν, ελψ ε
επηθξαηνχζα ηηκή είλαη 10 ζηηγκέο (πίλαθαο 4.42).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
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ηελ πεξίπησζε ησλ ηίηισλ 4νπ επηπέδνπ Τπάξρνπλ κφλν 2 ηηκέο δηαζέζηκεο, νη νπνίεο
έρνπλ ην ίδην κέγεζνο ραξαθηήξσλ (9) θαη δελ έρεη λφεκα γηα πεξαηηέξσ πεξηγξαθή.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηνπο ηίηινπο 4νπ επηπέδνπ είρακε 32 απνχζεο ηηκέο θαη 4 έγθπξεο κε επηθξαηνχζα ηηκή
ηηο 11 ζηηγκέο (75%).

6. Βαζηθό ζώκα
Πίλαθαο 4.43: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην Βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
Variance
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
17
36
36
0
0
0
11,0882 11,3472 11,0833
11
11
11
11
11
11
1,12132 0,63041 1,0247
1,257
0,397
1,05
4
3
5
9
10
9
13
13
14

95% CI Μέγεζνο

11,75

11,50

11,25

11,00

10,75

10,50
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.41: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Βαζηθνύ ώκαηνο
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Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ πίλαθα 4.43 πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ
ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 9 θαη 13
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 11,088, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηε δηάκεζν (11) θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή, ελψ ην εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 4. Σν 82,3% ησλ ηηκψλ
θπκαίλνληαη κεηαμχ 10 θαη 12 ζηηγκψλ (πίλαθαο 4.43 & ζρήκα 4.41).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Παξαηεξνχκε φηη ζην ζψκα θείκελνπ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 36 πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ, αθνχ ζην πιήζνο
απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη γξακκαηνζεηξέο κε κέγεζνο 11 (55%) ή 12 (33,3%)
ζηηγκψλ.. Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 10 θαη 13 ζηηγκψλ θαη ε
δηάκεζνο ζπκπίπηεη κε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (11 ζηηγκέο).
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
Παξαηεξνχκε φηη ζην ζψκα θείκελνπ ησλ αγγιηθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ δελ ππάξρνπλ
κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 36 πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ, αθνχ ζην
πιήζνο απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη γξακκαηνζεηξέο κε κέγεζνο 11 (44,4%), 10
(25%) ή 12 (19,4%). Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 9 θαη 14 ζηηγκψλ
θαη ε δηάκεζνο ζπκπίπηεη κε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (11 ζηηγκέο).
Γηα λα ειέγμνπκε αλ νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο κέγεζνο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή εθαξκφδνπκε παξαθάησ ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z
Πίλαθαο 4.44: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ην Βαζηθό ώκα θεηκέλνπ

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
36
36
17
11,3472 11,0833
11,0882
0,63041 1,0247
1,12132
0,32
0,32
-0,235
1,921
0,001

0,255
0,255
-0,19
1,528
0,019

0,178
0,178
-0,145
0,736
0,651

Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4.44, φηη νη ηηκέο ηνπ
βαζηθνχ ζψκαηνο ζηα βηβιία ησλ εθδνηψλ θαη ησλ Αγγιηθψλ, δελ ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή
θαηαλνκή θαη επνκέλσο πξνρσξήζακε ζε κε παξακεηξηθά θξηηήξηα. Με ην ηεζη
Kruskal-Wallis ANOVA κειεηήζακε ηελ δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηα ηξία
αλεμάξηεηα δείγκαηα.
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Πίλαθαο 4.45: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην Βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ
Ranks
Megethos

Book
ΒΙ ΒΛΙΑ ΠΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΚΓΟΤΔΣ
Total

N
36
36
17
89

Mean Rank
50,28
41,13
42,03

2

Πίλαθαο 4.46: Ο Έιεγρνο ρ γηα ην βαζηθό ζώκα ηνπ θεηκέλνπ
Test Statisticsa,b
Megethos
2,882
2
,237

Chi-Square
df
Asy mp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Book

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα (πίλαθαο 4.46) δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.237>0.05) σο πξνο ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο
ζην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ ζηα ηξία αλεμάξηεηα δείγκαηα πνπ κειεηάκε (πίλαθεο
4.45 & 4.46).

7. Έλζεην θείκελν
Πίλαθαο 4.47: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα έλζεηα θείκελα

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

Φ.Κατςοφλθσ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
13
27
29
4
9
7
10,4231 10,4074 10,0345
10
11
10
12
11
10
1,20496 1,08342 1,26725
1,452
1,174
1,606
3
3
5
9
9
8
12
12
13
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95% CI Μέγεζνο

11,0

10,5

10,0

9,5
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.42: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ Έλζεησλ Κεηκέλσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηελ πεξίπησζε ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ ππήξμαλ 4 απνχζεο ηηκέο θαη 13 έγθπξεο.
Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 9 θαη 12
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 10,42 θαη είλαη ίζε πεξίπνπ κε ηε δηάκεζν (Median=10),
ελψ ε επηθξαηνχζα ηηκή είλαη 12 .
Σέινο ην εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 3 (πίλαθαο 4.47 & ζρήκα 4.42)
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Μειεηήζεθαλ 27 βηβιία ηα νπνία είραλ έλζεηα θείκελα, ελψ 9 απφ ηα 36 δελ είραλ
θαζφινπ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ήηαλ 9 έσο 12 ζηηγκέο, δειαδή εχξνο ηηκψλ 3.
Ο κέζνο φξνο ήηαλ 10,4 ελψ ε δηάκεζνο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή 11 ζηηγκέο θαη
αληηπξνζσπεχεη ην 40,7 ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηελ πεξίπησζε ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ ππήξμαλ 7 απνχζεο ηηκέο θαη 29 έγθπξεο.
Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 8 θαη 13 (εχξνο=5)
Ζ κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 10,03 θαη είλαη ίζε πεξίπνπ κε ηε δηάκεζν (Median=10), θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή (Mode=10), (πίλαθαο 4.47).
Γηα λα ειέγμνπκε αλ νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο κέγεζνο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή εθαξκφζακε ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z, ην νπνίν καο έδεημε
φηη νη ηηκέο ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία δε ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή
θαηαλνκή (p=0.047<0.05) (πίλαθαο 4.48).
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Πίλαθαο 4.48:

Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ην

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
27
29
13
10,4074 10,0345
10,4231
1,08342 1,26725
1,20496
0,263
0,199
-0,263
1,368
0,047

0,201
0,201
-0,144
1,08
0,194

0,253
0,253
-0,212
0,911
0,378

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ζηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζακε κε παξακεηξηθά θξηηήξηα.
Πίλαθαο 4.49 : Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα έλζεηα θείκελα

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΔΚΓΟΣΔ
ΤΝΟΛΟ

Ν MEAN RANK
27
38,93
29
52,53
16
39,59
72

2

Πίλαθαο 4.50: Ο Έιεγρνο ρ γηα ηα Έλζεηα θείκελα
Test Statisticsa,b
Megethos
1,845
2
,398

Chi-Square
df
Asy mp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Book

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Kruskal-Wallis Test (πίλαθαο 4.50),
καο δείρλνπλ φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (p=0,398>0.05)
8. Λεδάληεο Δηθόλσλ
Πίλαθαο 4.51: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Λεδάληεο Δηθόλσλ

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
Φ.Κατςοφλθσ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
15
31
33
2
5
3
8,7333
9.2581 9,1818
9
9
9
9
9
8,00(a)
0,62297 1.1823 1,30993
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ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

0,388
2,5
7,5
10

1,415
6
6
12

1,716
6
6
12

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

95% CI Μέγεζνο

9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

βΗΒΛΊΑ

ρήκα 4.43: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ Έλζεησλ Κεηκέλσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ πίλαθα 4.51 πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ
ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 7,5 θαη 10.
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 8,73 θαη είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηε δηάκεζν θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή (Median= Mode=9), ελψ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεγαιχηεξεο θαη ηεο
κηθξφηεξεο ηηκήο (range) είλαη 2,5 κνλάδεο.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Απφ ηα 36 βηβιία, ιεδάληεο εηθφλσλ είραλ ηα 31. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ήηαλ κεηαμχ 6 θαη
12, ελψ ε επηθξαηνχζα ηηκή ήηαλ 9 ζηηγκέο κε πνζνζηφ 45% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
δείγκαηνο. Ζ δηάκεζνο ήηαλ ίζε κε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ
ήηαλ 9,24.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηηο Λεδάληεο Δηθφλσλ είρακε 3 απνχζεο ηηκέο
ηνλ πίλαθα 4.51 παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη κεηαμχ 6 θαη 12 (εχξνο=6).
Ζ κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 9,18 θαη είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηε δηάκεζν. Παξαηεξήζεθε
πςειή ζπγθέληξσζε ζηηο ηηκέο 8 (25%), 9 (22,2%) θαη 10 (25%), ελψ ε κέζε ηηκή ήηαλ
ίζε πεξίπνπ κε ηελ δηάκεζν (9,18 θαη 9 ζηηγκέο αληίζηνηρα)
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z (πίλαθαο 4.52) δηαπηζηψλνπκε,
φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί φηη νη θαηαλνκέο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ
είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαλνληθή.
Πίλαθαο 4.52:

Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηα Έλζεηα Κείκελα

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
31
33
15
9,2419
9,1818
8,7333
1,18933 1,30993
0,62297
0,226
0,226
-0,226
1,258
0,085

0,158
0,15
-0,158
0,908
0,381

0,332
0,268
-0,332
1,287
0,073

Γηα λα ειέγμνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο ζα πξνβνχκε ζε κε
ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA).
Πίλαθαο 4.53: Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ νκνηόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα Έλζεηα Κείκελα
Test of Homogeneity of Variances
Megethos
Lev ene
St at ist ic
3,236

df 1

df 2
2

76

Sig.
,045

Ο έιεγρνο Levene (πίλαθαο 4.53) καο δείρλεη φηη νη δηαθνξέο ζηηο δηαθπκάλζεηο είλαη
νξηαθά ζεκαληηθέο (p=0,045<0,05)
Πίλαθαο 4.54:

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο γηα ηα Έλζεηα Κείκελα

Between
Groups
Within Groups
ΤΝΟΛΟ

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

2,956

2

1,478

1,098

,339

102,278
105,234

76
78

1,346

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 4.54 δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ (p=0,339>0,05).
9. Λεδάληεο Πηλάθσλ
Πίλαθαο 4.55:

N

Φ.Κατςοφλθσ

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Λεδάληεο Πηλάθσλ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
16
23
14
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ
1
13
22
Μ.Ο.
9,1563
10,7826 9,5714
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ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

9
9
1,22091
1,491
4,5
7,5
12

10
10
1,67757
2,814
8
8
16

10
8,00(a)
1,2225
1,495
3
8
11

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

95% CI Μέγεζνο

9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.44:

Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο γηα ηηο Λεδάληεο Πηλάθσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηηο ιεδάληεο πηλάθσλ είρακε 16 έγθπξεο ηηκέο θαη κηα απνχζα.
Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 7,5 θαη 12.
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 9,156 θαη είλαη ίζε ζρεδφλ κε ηε δηάκεζν θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή (Median = Mode = 9), Ζ επηθξαηνχζα ηηκή, φπσο θαίλεηαη ζην
Παξάξηεκα Β΄, ζπγθεληξψλεη ην 56,3% ησλ πξνηηκήζεσλ
Σν εχξνο (range) ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη 4,5 κνλάδεο, ζρεδφλ δηπιάζην απφ
ηηο ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ (πίλαθαο 4.55 & ζρήκα 4.44).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Πίλαθεο είραλ κφλν ηα 23 απφ ηα 36 βηβιία. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ήηαλ κεηαμχ 8 θαη 16
ζηηγκψλ θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή ίζε κε 10 ζηηγκέο (43,5%), φζν θαη ε δηάκεζνο. Ο κέζνο
φξνο ήηαλ 10,78.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηηο ιεδάληεο πηλάθσλ είρακε 14 έγθπξεο ηηκέο θαη 22 απνχζεο.
Σα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 8 θαη 11 ζηηγκψλ
(εχξνο=3).
Φ.Κατςοφλθσ
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Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 9,57 θαη είλαη ίζε ζρεδφλ κε ηε δηάκεζν (Median=10). Οη
επηθξαηνχζεο ηηκέο, φπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ΄, είλαη νη ηηκέο 8, 10 θαη 11 θαη
ζπγθεληξψλεη ε θαζεκηά ην 28,6% ησλ πξνηηκήζεσλ.
Γηα λα ειέγμνπκε αλ νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο κέγεζνο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή εθαξκφζακε ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z (πίλαθαο 4.56).
Πίλαθαο 4.56: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηηο Λεδάληεο Πηλάθσλ

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
23
14
16
10,7826 9,5714
9,1563
1,67757 1,2225
1,22091
0,245
0,245
-0,19
1,174
0,127

0,208
0,186
-0,208
0,78
0,577

0,363
0,363
-0,199
1,454
0,029

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ησλ ιεδάλησλ ζηνπο πίλαθεο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία δε
ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή (p=0,029<0,05).
Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ησ ηηκψλ ζηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
ρξεζηκνπνηήζακε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis.
Πίλαθαο 4.57:

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Λεδάληεο Πηλάθσλ

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΔΚΓΟΣΔ
ΤΝΟΛΟ

Πίλαθαο 4.58:

Ν MEAN RANK
23
35,13
14
24,29
16
17,69
53

2

Ο Έιεγρνο ρ γηα ηηο Λεδάληεο Πηλάθσλ
Test Statisticsa,b

Chi-Square
df
Asy mp. Sig.

Megethos
13,144
2
,001

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Book

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα (πίλαθεο 4.57 & 4.58) δηαπηζηψλνπκε φηη νη
δηαθπκάλζεηο ζηηο ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο (p=0,001) ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 2%.

Φ.Κατςοφλθσ
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10. Τπνζεκεηώζεηο
Πίλαθαο 4.59: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Τπνζεκεηώζεηο

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
15
21
12
2
15
24
8,5
9,3333
8,9167
8,5
9
9
9
9
8,00(a)
0,98198 0,79582 1,24011
0,964
0,633
1,538
4
3
4
7
8
7
11
11
11

95% CI Μέγεζνο

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

9,5

9,0

8,5

8,0

ΠΗ

ΑΓΓΛΗΚΑ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.45: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ Τπνζεκεηώζεσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηηο ππνζεκεηψζεηο είρακε 2 απνχζεο ηηκέο. Ο κέζνο φξνο ήηαλ 8,5 ζηηγκέο θαη ήηαλ
ίζνο κε ηε δηάκεζν. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή ήηαλ 9 ζηηγκέο θαη αθνινπζνχζε κε ειάρηζηε
δηαθνξά ε ηηκή ησλ 8 ζηηγκψλ. Ζ ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 7 θαη 11 ζηηγκέο
αληίζηνηρα, ελψ ε ηππηθή απφθιηζε ππνινγίζηεθε ζηηο 0,98 ζηηγκέο. Οη ηηκέο απφ 8 έσο
9 ζπγθεληξψλνπλ ην 80% ησλ πξνηηκήζεσλ(πίλαθαο 4.59) .
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Τπνζεκεηψζεηο ππήξραλ ζηα 21 απφ ηα 36 βηβιία θαη φπσο παξαηεξνχκε επηθξαηνχλ
ηα κεγέζε 9 θαη 10. Ο κέζνο φξνο ήηαλ 9,33, ελψ ε δηάκεζνο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή
ήηαλ ίζε κε 9 ζηηγκέο ( 42,9%) θαη αθνινπζνχζε ε ηηκή 10 ζηηγκέο κε πνζνζηφ 38,1%.
Φ.Κατςοφλθσ
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Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
Τπνζεκεηώζεηο
Τπνζεκεηψζεηο ππήξραλ ζηα 12 απφ ηα 36 βηβιία θαη φπσο παξαηεξνχκε επηθξαηνχλ
ηα κεγέζε 8 θαη 9. Ο κέζνο φξνο ήηαλ 8,92 , πεξίπνπ ίζε κε ηε δηάκεζν (Median=9).
Δπηθξαηνχζεο ηηκέο ήηαλ νη ηηκέο 8 θαη 9 ζηηγκέο, κε πνζνζηφ 33,3% ε θαζεκηά (πίλαθαο
4.59).
Πίλαθαο 4.60: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηηο Τπνζεκεηώζεηο

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
21
12
15
9,3333
8,9167
8,5
0,79582 1,24011
0,98198
0,234
0,234
-0,227
1,071
0,201

0,223
0,223
-0,147
0,773
0,588

0,239
0,239
-0,172
0,924
0,36

Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z (πίλαθαο 4.60) καο δείρλεη φηη νη θαηαλνκέο ησλ ηηκψλ
ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θαλνληθή.
ηε ζπλέρεηα πξνβήθακε ζε κε ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) γηα λα
ειέγμνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο.
Πίλαθαο 4.61: Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ νκνηόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ γηα ηηο Τπνζεκεηώζεηο
Test of Homogeneity of Variances
Megethos
Lev ene
St at ist ic
,795

df 1

df 2
2

45

Sig.
,458

Ο έιεγρνο Levene (πίλαθαο 4.61) καο δείρλεη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή
νκνηνγελείο , p=0,458>0,05
Πίλαθαο 4.62: Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο γηα ηηο Τπνζεκεηώζεηο

Between
Groups
Within Groups
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

6,120

2

3,060

3,196

,050

43,083
49,203

45
47

,957
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.62 δηαπηζηψλνπκε φηη νξηαθά δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο σο πξνο ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ
δεηγκάησλ.
11. Ξέλεο Λέμεηο
Πίλαθαο 4.63: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Ξέλεο Λέμεηο

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
15
22
2
14
10,9
11,5227
11
11,75
11
12
1,03854 0,49946
1,079
0,249
4
1
9
11
13
12

95% CI Μέγεζνο

11,75
11,50
11,25
11,00
10,75
10,50
10,25
ΠΗ

ΔΚΓΟΣΗΚΟΗ ΟΗΚΟΗ

Βηβιία

ρήκα 4.46: Οη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ηνπ κεγέζνπο ησλ Ξέλσλ Λέμεσλ

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ πίλαθα 4.63 πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ
ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κεηαμχ 9 θαη 13. Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε
κε 10,9 θαη είλαη ίζε ζρεδφλ κε ηε δηάκεζν θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (Median=
Mode=11).
Σν εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 4 θαη νη ηηκέο απφ 10 έσο 12 ζπγθεληξψλνπλ ην 86,7
ησλ πξνηηκήζεσλ.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
Ξέλεο ιέμεηο είραλ ηα 22 απφ ηα 36 βηβιία. Οη ηηκέο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 11 θαη 12
ζηηγκψλ (εχξνο ίζν κε 1) Ο κέζνο φξνο (11,52), ε δηάκεζνο (11,75) θαη ε επηθξαηνχζα
Φ.Κατςοφλθσ

181

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

ηηκή (12) είραλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ηηκή. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή αληηπξνζψπεπε ην 50% ησλ
ηηκψλ, ελψ αθνινπζνχζε κε πνζνζηφ 45% ε ηηκή 11(πίλαθαο 4.63 & ζρήκα 4.46) .
Δθαξκφδνληαο παξαθάησ ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z δηαπηζηψζακε φηη νη ηηκέο ζηα
ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία δελ ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή (πίλαθαο 4.64).
Πίλαθαο 4.64: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηηο Ξέλεο Λέμεηο

N
Normal
Μ.Ο.
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
22
15
11,5227
10,9
0,49946
1,03854
0,33
0,307
-0,33
1,55
0,016

0,195
0,195
-0,138
0,755
0,619

Δθαξκφδνληαο ην Kruskal Wallis Test (πίλαθεο 4.65 & 4.66), παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,024<0,05) ζηηο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ θαη ησλ βηβιίσλ ησλ εθδνηψλ.
Πίλαθαο 4.65: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο Ξέλεο ιέμεηο

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΔΚΓΟΣΔ
ΤΝΟΛΟ

Ν MEAN RANK
15
14,43
22
37

2

22,11

Πίλαθαο 4.66 : Ο Έιεγρνο ρ γηα ηηο Ξέλεο ιέμεηο

Test Statisticsa,b
Chi-Square
df
Asy mp. Sig.

Megethos
5,111
1
,024

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Book
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12. Όξνη
Πίλαθαο 4.67: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο Όξνπο

N

ΔΓΚΤΡΔ ΣΗΜΔ
ΑΠΟΤΔ ΣΗΜΔ

Μ.Ο.
ΓΗΑΜΔΟ
ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΓΗΑΠΟΡΑ
ΔΤΡΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ
ΜΔΓΗΣΖ ΣΗΜΖ

ΔΚΓΟΣΔ
ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ
14
32
30
3
4
6
10,75
11,3281 10,9333
11
11
11
11
11
11
1,12233 0,53294 0,98027
1,26
0,284
0,961
4
2
5
9
10
9
13
12
14

Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
ηνλ πίλαθα 4.67 παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη κεηαμχ 9 θαη 13
Ζ κέζε ηηκή (Μ.Ο.) είλαη ίζε κε 10,750 θαη είλαη ίζε ζρεδφλ κε ηε δηάκεζν θαη ηελ
επηθξαηνχζα ηηκή (Median= Mode=11)
Σν εχξνο (range) ησλ ηηκψλ είλαη 4 θαη ην 78,5 ησλ ηηκψλ είλαη κεηαμχ 10 θαη 12
ζηηγκψλ.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
ξνπο είραλ ηα 32 απφ ηα 34 βηβιία θαη ν κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο ηεο
γξακκαηνζεηξάο ήηαλ 11,33. Ζ κέγηζηε ηηκή ήηαλ 12 θαη ε ειάρηζηε 10. Ζ επηθξαηνχζα
ηηκή ήηαλ 11 ζηηγκέο κε πνζνζηφ 59, 4% θαη ήηαλ ίζε κε ηε δηάκεζν. Γεχηεξε ζε
πξνηίκεζε ήηαλ ε ηηκή 12 κε πνζνζηφ 34,4%.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
ξνπο είραλ ηα 30απφ ηα 36 βηβιία θαη ν κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο
ήηαλ 10,93. Ζ κέγηζηε ηηκή ήηαλ 14 θαη ε ειάρηζηε 9. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή ήηαλ 11
ζηηγκέο κε πνζνζηφ 53, 3% θαη ήηαλ ίζε κε ηε δηάκεζν. Γεχηεξε ζε πξνηίκεζε ήηαλ ε
ηηκή 10 κε πνζνζηφ 26,7%.
Δθαξκφδνληαο ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov Z παξαηεξνχκε νη φξνη ζηα ειιεληθά
θαζψο θαη ζηα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία δελ ζρεκαηίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή (πίλαθαο
4.68).
Πίλαθαο 4.68: Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov Z γηα ηνπο Όξνπο

ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΔΚΓΟΣΔ
N
32
30
14
Normal
Μ.Ο.
11,3281 10,9333
10,75
Parameters(a,b) ΣΤΠΗΚΖ
0,53294 0,98027
1,12233
ΑΠΟΚΛΗΖ
Most Extreme Absolute
0,356
0,306
0,198
Differences
Positive
0,356
0,306
0,198
Φ.Κατςοφλθσ
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Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-0,24
2,014
0,001

-0,227
1,677
0,007

-0,16
0,739
0,645

Δθαξκφδνληαο ην θξηηήξην Kruskal-Wallis (βι.πίλαθεο 4.69 & 4.70) παξαηεξνχκε φηη νη
δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο (p=0,.016<0,05)
Πίλαθαο 4.69:

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο Όξνπο

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΔΚΓΟΣΔ
ΤΝΟΛΟ

Ν MEAN RANK
32
46,27
30
33,63
14
31,18
76

2

Πίλαθαο 4.70: Ο Έιεγρνο ρ γηα ηνπο όξνπο
Test Statisticsa,b
Chi-Square
df
Asy mp. Sig.

Megethos
8,268
2
,016

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Book

4.3.4.1 Με Παξακεηξηθνί Έιεγρνη γηα ηε δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ
γξακκαηνζεηξώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θεηκέλσλ
Δθδνηηθνί Οίθνη
Με ηε ρξήζε ησλ κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα κεγέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ
θεηκέλνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ην κέγεζνο ησλ γξακκαηνζεηξψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνχ απηή είλαη ε κφλε κεηξήζηκε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο.
Θεσξήζεθε ρξήζηκν λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
κεγεζψλ ησλ γξακκαηνζεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηίηισλ,
κεηαμχ ησλ ηίηισλ θαη ηνπ ζψκαηνο θεηκέλνπ, κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηεο ιεδάληαο θαη ηεο
ιεδάληαο πίλαθα, κεηαμχ ησλ μέλσλ ιέμεσλ θαη ησλ φξσλ ελφο θεηκέλνπ θαη ηέινο
κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ, ησλ ππνζεκεηψζεσλ, ησλ
μέλσλ ιέμεσλ θαη ησλ φξσλ ελφο θεηκέλνπ.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαθάησ ειέγρεη ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ δχν νκάδσλ
κεηαβιεηψλ. Έηζη, ν έιεγρνο έγηλε αλά δεχγε. Σν θάζε δεχγνο αλαθέξεηαη ζηελ επάλσ
ζεηξά θάζε πίλαθα θαη ζηελ θάησ ζεηξά ππάξρεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη
νη δχν ηειεπηαίεο ηηκέο ηνπ θάζε θειηνχ. Αλ νη ηηκέο απηέο είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0,05
Φ.Κατςοφλθσ
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έρνπκε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ, επνκέλσο
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο.
1. Αξρηθά ζπγθξίλακε ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ κε ηνπο ηίηινπο ησλ ππνινίπσλ
επηπέδσλ αλά δεχγε. Πξνθχπηεη φηη ην κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηίηινπο
θεθαιαίσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν επίπεδν ηίηινπ (πίλαθαο
4.72). Οη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ δηαθέξνπλ ζε κέγεζνο απφ ηνπο ηίηινπο 3νπ θαη 4νπ
επηπέδνπ, ελψ ε δηαθνξά ηνπο απφ ηνπο ηίηινπο 2 νπ επηπέδνπ δελ εκθαλίδεηαη
ζεκαληηθή (πίλαθαο 4.73). Οη ηίηινη 2νπ επηπέδνπ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε κέγεζνο
απφ ηνπο ηίηινπο 3νπ επηπέδνπ αιιά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ηίηινπο 4 νπ
(πίλαθαο 4.74). Σέινο, νη ηίηινη 3νπ θαη νη ηίηινη 4νπ θαίλνληαη επίζεο λα δηαθέξνπλ
κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο (πίλαθαο 4.75).
Αλ ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ
κεγεζψλ θάζε επηπέδνπ ηίηινπ (πίλαθεο 4.71 & 4.72), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη
νη ηίηινη θεθαιαίνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ φια ηα επίπεδα ηίηισλ. επίζεο, νη
ηίηινη 1νπ επηπέδνπ (πίλαθαο 4.73) δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο ηίηινπο
2νπ επηπέδνπ, αιιά είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ άιισλ 2
επηπέδσλ, ηνπ 3νπ θαη ηνπ 4νπ. Οη ηίηινη 2νπ επηπέδνπ (Πίλαθαο 4.74), παξνκνίσο δελ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ηίηινπο ηνπ 3νπ επηπέδνπ, αιιά είλαη ζεκαληηθά
κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ραξαθηήξσλ απφ ηνπο ηίηινπο 4 νπ επηπέδνπ. Σέινο, θαη νη ηίηινη
3νπ θεθαιαίνπ εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο ηίηινπο 4 νπ θεθαιαίνπ (Πίλαθαο 4.75).
Πίλαθαο 4.71: Οη κέζεο ηηκέο ησλ κεγεζώλ θάζε επηπέδνπ ηίηινπ

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
Σίηινη Κεθαιαίσλ
Σίηινη Πξψηνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Σξίηνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Σεηάξηνπ Δπηπέδνπ

ΜΔΟ
ΜΔΓΔΘΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΧΝ
14,01
12,11
11,85
11,27
10,98

Πίλαθαο 4.72: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ ηίηισλ θεθαιαίσλ θαη ππόινηπσλ
ηίηισλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Φ.Κατςοφλθσ

Σίηινη
Κεθαιαίσλ Σίηινη
Πξψηνπ
Δπηπέδνπ
43,500
179,500
-3,351
,001

Σίηινη
Κεθαιαίσλ Σίηινη Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
26,000
131,000
-3,712
,000

Σίηινη
Κεθαιαίσλ Σίηινη Σξίηνπ
Δπηπέδνπ
10,000
101,000
-4,251
,000

Σίηινη
Κεθαιαίσλ Σίηινη Σεηάξηνπ
Δπηπέδνπ
3,000
48,000
-3,991
,000

,000(a)

,000(a)

,000(a)

,000(a)
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Πίλαθαο 4.73: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ ηίηισλ 1
ηίηισλ θαηώηεξσλ επηπέδσλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

νπ

επηπέδνπ θαη ππόινηπσλ

Σίηινη Πξψηνπ
Δπηπέδνπ - Σίηινη
Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
83,000
188,000
-1,218
,223

Σίηινη Πξψηνπ
Δπηπέδνπ - Σίηινη
Σξίηνπ Δπηπέδνπ
57,000
148,000
-2,100
,036

Σίηινη Πξψηνπ
Δπηπέδνπ - Σίηινη
Σεηάξηνπ
Δπηπέδνπ
28,500
73,500
-2,478
,013

,240(a)

,040(a)

,012(a)

Πίλαθαο 4.74: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ ηίηισλ 2
ππόινηπσλ ηίηισλ θαηώηεξσλ επηπέδσλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]

νπ

επηπέδνπ θαη

Σίηινη Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ - Σίηινη
Σξίηνπ Δπηπέδνπ
66,500
157,500
-1,217

Σίηινη Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ - Σίηινη
Σεηάξηνπ Δπηπέδνπ
14,500
59,500
-3,080

,224

,002

,239(a)

,001(a)

Πίλαθαο 4.75: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ ηίηισλ 3
επηπέδνπ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

νπ

επηπέδνπ θαη ηίηισλ 4νπ

Σίηινη Σξίηνπ Δπηπέδνπ - Σίηινη Σεηάξηνπ Δπηπέδνπ
28,500
73,500
-2,041
,041
,043(a)

2. Δμεηάδνληαο ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζψκα θεηκέλνπ
αλά δεχγε κε ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηίηινπ,
θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ, 1νπ θαη 2νπ επηπέδνπ, ελψ κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θεηκέλνπ θαη
ησλ ηίηισλ 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά (πίλαθαο 4.76 ).
Παξαηεξψληαο θαη εδψ ηα κέζα κεγέζε θάζε κεηαβιεηήο (πίλαθαο 4.77 ) βιέπνπκε φηη
νη ηίηινη 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ δελ δηαθέξνπλ πνιχ θαη δελ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη
απφ ην θείκελν ην νπνίν ηηηινθνξνχλ. Αληίζεηα, θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη ηίηινη
θεθαιαίνπ, 1νπ θαη 2νπ επηπέδνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ραξαθηήξσλ
απφ ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπο αθνινπζεί.
Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 4.76: Σα κέζα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο ησλ ηίηισλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θαη ηνπ
ζώκαηνο θεηκέλνπ

Δίδνο Κεηκέλνπ
Σίηινη Κεθαιαίσλ
Σίηινη Πξψηνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Σξίηνπ Δπηπέδνπ
Σίηινη Σεηάξηνπ Δπηπέδνπ
ψκα Κεηκέλνπ

Πίλαθαο 4.77:

Μέζν
Μέγεζνο
Υαξαθηήξσλ
14,01
12,11
11,85
11,27
10,98
10,94

ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ Βαζηθνύ ώκαηνο θεηκέλνπ θαη
Σίηισλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]

ψκα Σίηινη
Κεθαιαίσλ
8,000
161,000
-4,735

ψκα
Κεηκέλνπ Σίηινη
Πξψηνπ
Δπηπέδνπ
59,500
212,500
-2,790

ψκα
Κεηκέλνπ Σίηινη
Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
57,500
210,500
-2,483

ψκα
Κεηκέλνπ Σίηινη Σξίηνπ
Δπηπέδνπ
86,000
239,000
-1,057

ψκα
Κεηκέλνπ Σίηινη
Σεηάξηνπ
Δπηπέδνπ
54,000
99,000
-1,243

,000

,005

,013

,291

,214

,000(a)

,005(a)

,013(a)

,320(a)

,241(a)

3. Σν κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ζπγθξίζεθε θαη κε ην κέγεζνο
ησλ ραξαθηήξσλ ζην έλζεην θείκελν, ζηηο ππνζεκεηψζεηο, ζηηο μέλεο ιέμεηο θαη ζηνπο
φξνπο ζηνλ πίλαθα 4.78. Ζ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε ήηαλ αλάκεζα ζην
ζψκα θεηκέλνπ θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο. Γηα λα εξκελεχζνπκε ηε δηαθνξά απηή ζα πξέπεη
λα δνχκε θαη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ κεγεζψλ ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο απφ ηνλ πίλαθα 4.79 .
Έηζη, παξαηεξνχκε κφλν ην πξνθαλέο, φηη δειαδή νη ραξαθηήξεο ζην ζψκα ηνπ
θεηκέλνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ
ππνζεκεηψζεσλ. επίζεο, γίλεηαη θαη κία άιιε δηαπίζησζε. Απηφ πνπ θάλεη ην έλζεην
θείκελν ή ηηο μέλεο ιέμεηο ή ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα θείκελν λα
μερσξίδνπλ απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ θεηκέλνπ, δελ είλαη ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ.
Πίλαθαο 4.78:

ηα κέζα κεγέζε ραξαθηήξσλ ηνπ Βαζηθνύ ώκαηνο θεηκέλνπ θαη άιισλ εηδώλ
θεηκέλνπ

ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ψκα Κεηκέλνπ
Έλζεην Κείκελν
Τπνζεκεηψζεηο
Φ.Κατςοφλθσ
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ΜΔΟ
ΜΔΓΔΘΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΧΝ
10,94
10,42
8,50
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Ξέλεο Λέμεηο
ξνη

10,90
10,75

Πίλαθαο 4.79: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ Βαζηθνύ ώκαηνο θεηκέλνπ θαη
άιισλ εηδώλ θεηκέλνπ

ψκα
Κεηκέλνπ–
Έλζεην
Κείκελν
73,500
164,500
-1,581
,114

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
,123(a)
Sig.)]

ψκα
Κεηκέλνπ–
Τπνζεκεηψζεηο
11,500
131,500
-4,435
,000

ψκα
Κεηκέλνπ–
Ξέλεο Λέμεηο
115,500
235,500
-,467
,641

ψκα
Κεηκέλνπ–
ξνη
100,000
205,000
-,775
,438

,000(a)

,655(a)

,468(a)

4. Παξφκνηνο έιεγρνο έγηλε θαη αλάκεζα ζηηο ιεδάληεο θαη ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ
(πίλαθαο 4.80) φπνπ δελ δηαπηζηψζεθε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα κεγέζε
ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο.
Πίλαθαο 4.80:

ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ ιεδάλησλ εηθόλσλ θαη πηλάθσλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Λεδάληεο Δηθφλσλ- Λεδάληεο Πηλάθσλ
100,500
220,500
-,862
,389
,446(a)

5. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ
ησλ μέλσλ ιέμεσλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ ησλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ: δελ ζεκεηψζεθε
ζεκαληηθή δηαθνξά (πίλαθαο 4.81).
Πίλαθαο 4.81: ύγθξηζε κεηαμύ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ μέλσλ ιέμεσλ θαη ησλ
ραξαθηήξσλ ησλ όξσλ ηνπ θεηκέλνπ

Ξέλεο Λέμεηο– ξνη
Mann-Whitney U

97,500

Wilcoxon W

202,500

Z

-,338

Asymp. Sig. (2-tailed)

,736

Exact
Sig.)]
Φ.Κατςοφλθσ
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Διιεληθά ζρνιηθά Βηβιία
πσο θαη ζηνλ αλάινγν έιεγρν πνπ έγηλε γηα ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, θη εδψ ηα
απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ησλ γξακκαηνζεηξψλ ησλ δηαθφξσλ
εηδψλ θεηκέλνπ, είλαη παξφκνηα:
Ζ γξακκαηνζεηξά ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο απφ
θάζε άιιν επίπεδν ηίηινπ θαζψο απφ ηνπο πίλαθεο 4.82, 4.83 θαη 4.84 θαίλεηαη φηη
απνξξίπηνληαη κε ζεκαληηθφηεηα 0% ζε ζρέζε κε ην ζεσξνχκελν επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη 5%. Δπίζεο θαη νη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ είλαη ζεκαληηθά
κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ραξαθηήξσλ απφ φια ηα θαηψηεξα επίπεδα ηίηινπ αθνχ
απνξξίπηνληαη κε ζεκαληηθφηεηα 0%. Οκνίσο θαη γηα ηνπο ηίηινπο 2 νπ επηπέδνπ. Γηα
ηνπο ηίηινπο 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη έιεγρνο θαζψο νη ηίηινη 4νπ
επηπέδνπ είραλ κφλν 2 παξαηεξήζεηο.
Δπίζεο, νη ραξαθηήξεο ζην ζψκα θεηκέλνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ θαζψο θαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ
ππνζεκεηψζεσλ. (πίλαθεο 4.82 & 4.83) κσο νη ραξαθηήξεο ζην ζψκα θεηκέλνπ δε
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε κέγεζνο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ζηηο μέλεο ιέμεηο ή απφ ηνπο
ραξαθηήξεο ζηνπο φξνπο αθνχ ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ηνπο (0,232 θαη 0,944
αληίζηνηρα) μεπεξλνχλ ην ζεσξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% βάζε ηνπ νπνίνπ
έγηλε ν έιεγρνο (πίλαθεο 4.84, 4.85).
Δπνκέλσο, ην έλζεην θείκελν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην
νπνίν είλαη γξακκέλν σο πξνο ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ.
Πίλαθαο 4.82: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεηκέλνπ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Σίηινη
Κεθαιαίσλ–
Σίηινη
Πξψηνπ
Δπηπέδνπ
147,000
813,000
-5,602
,000

Σίηινη Πξψηνπ
Δπηπέδνπ–
Σίηινη
Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
344,500
1010,500
-3,487
,000

Σίηινη
Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
–
Σίηινη
Σξίηνπ
Δπηπέδνπ
177,000
297,000
-1,981
,048

ψκα
Κεηκέλνπ–
Έλζεην
Κείκελν
250,000
628,000
-3,538
,000

Λεδάληεο–
Λεδάληεο
Πηλάθσλ
149,500
645,500
-3,736
,000

Πίλαθαο 4.83: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεηκέλνπ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp.Sig. (2-tailed)
Φ.Κατςοφλθσ

Σίηινη
Κεθαιαίσλ–
Σίηινη Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ
77,500
743,500
-6,409
,000
189

ψκα
Σίηινη
Πξψηνπ Κεηκέλνπ–
Δπηπέδνπ–
Σίηινη Τπνζεκεηψζεη
Σξίηνπ Δπηπέδνπ
ο
87,500
20,000
207,500
251,000
-3,832
-6,145
,000
,000
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Πίλαθαο 4.84: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεηκέλνπ

Σίηινη
Κεθαιαίσλ–
Σίηινη Σξίηνπ Δπηπέδνπ
17,000
137,000
-5,252
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.(2-tailed)

ψκα
Κεηκέλνπ–
Ξέλεο Λέμεηο
330,000
996,000
-1,196
,232

Πίλαθαο 4.85: ύγθξηζε κέζνπ κεγέζνπο ραξαθηήξσλ κεηαμύ Βαζηθνύ ζώκαηνο θεηκέλνπ θαη
όξσλ

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ψκα Κεηκέλνπ– ξνη
571,000
1099,000
-,070
,944

ηε ζπλέρεηα καο ελδηέθεξε λα κειεηήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο ηεο
γξακκαηνζεηξάο θαη ηνπ κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή. Απηφ έγηλε κε
ρξήζε κνληέινπ πνιπκεηαβιεηήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ
κνληέινπ είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε θάπνην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο πνπ είλαη πην
πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε, φηη φζν απμάλεη ην κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο ηφζν πην πηζαλφ είλαη απηή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηίηινπο δηαθφξσλ
επηπέδσλ ζε ζρέζε κε ην έλζεην θείκελν, ην νπνίν ήηαλ θαη ην αλακελφκελν. χκθσλα
κε ηνλ πίλαθα 4.86, γηα παξάδεηγκα απφ κέγεζνο 12 ζε 13 (αχμεζε 1 κνλάδαο
κεγέζνπο), ε πηζαλφηεηα απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηίηινο θεθαιαίνπ είλαη 15,513
θνξέο ε πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλζεην θείκελν, αληίζηνηρα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηίηινο 1νπ επηπέδνπ είλαη 10,577 θνξέο ε πηζαλφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλζεην θείκελν θ.η.ι.
Πίλαθαο 4.86: Ζ ζρέζε κεηαμύ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηνπ κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απηή

B

Sig.

Exp(B)

ΜΔΡΟ
Σίηινη
Κεθαιαίνπ

34,138
ΜΔΓΔΘΟ 2,742
Σίηινη
1νπ Intercept
επηπέδνπ
27,499
ΜΔΓΔΘΟ 2,359
Σίηινη
2νπ Intercept
επηπέδνπ
22,382
ΜΔΓΔΘΟ 1.990
Φ.Κατςοφλθσ

Intercept
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95%
Confidence
Interval for Exp(B)
Lower
Upper
Bound
Bound

,000
,000
,000

15,513

7,116

33,819

,000
,000

10,577

4,949

22,606

,000

7,314

3,477

15,387

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Σίηινη
3νπ Intercept
επηπέδνπ
18,281
ΜΔΓΔΘΟ 1,590
ψκα
Intercept
θεηκέλνπ
11,599
ΜΔΓΔΘΟ 1,092

,000
,000
,002

4,905

2,252

10,683

,001

2,979

1,540

5,765

Με βάζε ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο παξαθάησ
δχν ζπζηάδεο κε ηηο επηθξαηέζηεξεο ηηκέο (πίλαθαο 4.87)
Πίλαθαο 4.87: Οη ηειηθέο ζπζηάδεο κε ηηο επηθξαηέζηεξεο ηηκέο

πζηάδεο
1
2
Σίηινη
Κεθαιαίσλ
Σίηινο
1νπ
επηπέδνπ
Σίηινο
2νπ
επηπέδνπ
Σίηινο
3νπ
επηπέδνπ
Βαζηθφ ζψκα
Έλζεηα
Λεδάληεο
Λεδάληεο
πηλάθσλ
Τπνζεκεηψζεηο
Ξέλεο ιέμεηο
ξνη

21,00

18,00

12,00

13,00

12,00

11,00

11,00

10,00

12,00
10,00
10,00

11,00
11,00
10,00

11,00

9,00

10,00
12,00
12,00

9,00
11,00
11,00

4.3.4.2 πζρεηίζεηο θαη έιεγρνη κεηαμύ Δθδνηηθώλ νίθσλ θαη Διιεληθώλ ρνιηθώλ
Βηβιίσλ
Αλάκεζα ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ ελδέρεηαη
λα ππάξρνπλ δηαθνξέο.
Απηέο ηηο δηαθνξέο ζα επηρεηξήζνπκε λα βξνχκε θαη λα επηζεκάλνπκε παξαθάησ.
Απηφ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ θαζψο ην κέγεζνο θαη ε κε
θαλνληθή κνξθή ηνπ δείγκαηνο δελ επηηξέπνπλ παξακεηξηθνχο ειέγρνπο.
Αξρηθά έγηλε ν έιεγρνο Mann-Whitney (πίλαθαο 4.88) γηα λα δνχκε αλ ην κέγεζνο ησλ
εηδψλ θεηκέλνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ δηαθνξά απηή δηαπηζηψζεθε ζε 6 είδε θεηκέλνπ: ζηνπο
ηίηινπο θεθαιαίνπ, ζηνπο ηίηινπο 1νπ επηπέδνπ, ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ, ζηηο
ππνζεκεηψζεηο, ζηηο μέλεο ιέμεηο θαη ζηνπο φξνπο.
Φ.Κατςοφλθσ
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Οη ηίηινη θεθαιαίνπ ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ έρνπλ κέζν κέγεζνο 16,9 θαη δηάκεζν 16,5,
ελψ ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ έρνπλ κέζν 21 θαη δηάκεζν 19 (βι. πίλαθα 4.27).
πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ έιεγρν, ε δηαθνξά ηνπο είλαη ζεκαληηθά κεγάιε: νη ηίηινη
θεθαιαίνπ ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ ηνπο ηίηινπο
θεθαιαίνπ ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ.
Οη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ έρνπλ κέζν κέγεζνο 13,2 θαη δηάκεζν 13, ελψ ηνπ παηδαγσγηθνχ
ηλζηηηνχηνπ έρνπλ κέζν 14,9 θαη δηάκεζν 14 (βι. πίλαθα 4.31). πσο θαίλεηαη απφ ηνλ
έιεγρν, ε δηαθνξά είλαη ζεκαληηθά κεγάιε: νη ηίηινη 1 νπ επηπέδνπ ηνπ παηδαγσγηθνχ
ηλζηηηνχηνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ ηνπο ηίηινπο θεθαιαίνπ ησλ εθδνηηθψλ
νίθσλ.
Οη ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ παξνπζηάδνπλ επίζεο παξφκνηα ζρέζε: ην κέζν κέγεζφο ηνπο
ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ είλαη 9,1 θαη ε δηάκεζνο 9, ελψ ην κέζν κέγεζνο γηα ηα
ζρνιηθά βηβιία είλαη 10,8 θαη ε δηάκεζνο 10. Ζ απφξξηςε ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 62, ζεκαίλεη φηη νη ιεδάληεο πηλάθσλ ζηα ζρνιηθά βηβιία έρνπλ ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ απηέο πνπ βξίζθνληαη ηππσκέλεο ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ
νίθσλ.
Οη ππνζεκεηψζεηο έρνπλ κέγεζνο θαηά κέζν φξν 9,3 θαη δηάκεζν 9 ζηα ζρνιηθά βηβιία,
ελψ ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ ην κέζν κέγεζνο είλαη ίζν κε ηε δηάκεζν θαη ίζν κε
8,5 (βι. πίλαθα 4.59). Ο έιεγρνο ηνπ πίλαθα 62 απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο,
άξα θαη νη ππνζεκεηψζεηο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο απφ
απηέο ησλ βηβιίσλ ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ.
Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε αλάκεζα ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο
φζνλ αθνξά ζηηο μέλεο ιέμεηο θαη ηνπο φξνπο. Οη μέλεο ιέμεηο ζηα ζρνιηθά βηβιία έρνπλ
κέζν κέγεζνο 11,5 θαη δηάκεζν 12, ελψ ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ ην κέζν
κέγεζφο ηνπο είλαη 10,9 θαη ε δηάκεζνο είλαη 11 (βι. πίλαθα 4.63). Οη φξνη ζηα ζρνιηθά
βηβιία έρνπλ κέζν κέγεζνο 11,3 θαη δηάκεζν 11 ελψ ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ην κέζν
κέγεζφο ηνπο είλαη 10,75 θαη ε δηάκεζνο 11(βι. πίλαθα 4.67). Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη
φξνη θαη νη μέλεο ιέμεηο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα ζηνηρεία ζε
κέγεζνο απφ φηη νη φξνη θαη ηα ζρνιηθά βηβιία.
Πίλαθαο 4.88: ύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εηδώλ θεηκέλνπ αλάκεζα ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθώλ
νίθσλ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ.

Mann-Whitney
U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]
Φ.Κατςοφλθσ

Σίηινη
Σίηινη
Πξψηνπ
Λεδάληεο
Ξέλεο
Κεθαιαίσλ Δπηπέδνπ Πηλάθσλ Τπνζεκεηψζεηο Λέμεηο

ξνη

120,000

171,000

60,000

76,000

95,000

139,000

273,000
-3,489

307,000
-2,355

196,000
-3,618

196,000
-2,747

215,000
-2,327

244,000
-2,228

,000

,019

,000

,006

,020

,026

,000(a)

,008(a)

,030(a)
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Γεληθά, φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
γξακκαηνζεηξψλ ησλ ζρνιψλ βηβιίσλ θαη ησλ γξακκαηνζεηξψλ ησ εθδνηηθψλ νίθσλ. Οη
ηίηινη θεθαιαίνπ, νη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ, νη ιεδάληεο πηλάθσλ, νη ππνζεκεηψζεηο, νη μέλεο
ιέμεηο θαη νη φξνη είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ζηα ζρνιηθά βηβιία παξά ζηα
βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ.
4.3.4.3 πζρεηίζεηο θαη έιεγρνη κεηαμύ Διιεληθώλ θαη Αγγιηθώλ ζρνιηθώλ
βηβιίσλ.
ύγθξηζε κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ
ηελ πξνζπάζεηά καο λα κειεηήζνπκε αλ νη κέζνη φξνη ησλ ηίηισλ, ηνπ βαζηθνχ
ζψκαηνο ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ, ησλ ιεδάλησλ, θαη ησλ φξσλ κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ
βηβιίσλ θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο ζα πξνβνχκε ζε κηα
ζεηξά απφ παξακεηξηθνχο θαη κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα
1. Σίηινη Κεθαιαίνπ
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ κέζνπ
φξνπ ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ
βηβιίσλ ηνπ ΠΗ, πξνβήθακε ζε έιεγρν T-Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (πίλαθεο 4.89 &
4.90).
Πίλαθαο 4.89: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

Μ.Ο.

35
36

21,06
32,61

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
5,352
11,146

ΣΤΠΗΚΟ
ΛΑΘΟ Mean
,905
1,858

Πίλαθαο 4.90: ύγθξηζε ησλ ηίηισλ θεθαιαίσλ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ
( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)

Levene's
Test for
Equality of
Variances

F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

95%
Confidence
Sig.
Mean
Std. Error Interval of the
(2Difference Difference Difference
tailed)
Lower Upper

Μέγεζνο Equal
variances 10,377 0,002
69
0,000 -11,554
5,542
assumed
Equal
50,636 0,000 -11,554
Φ.Κατςοφλθσ
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2,085

-7,395
15,713

2,066

-

-7,405
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variances
not
assumed

5,592

15,703

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθόο <0,05 (Sig = 0,002),
ρξεζηκνπνηήζακε ηε δεχηεξε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο.
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ
(Μ=32,611, SD=11,1465) είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=-5,701, DF=51,020,
δίπιεπξε p=0.000) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ (Μ=20,81, SD=5,48).
Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ηεο δηαθνξάο θπκαίλεηαη απφ – 15,96 έσο -7,65.
Δπεηδή, ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δελ πεξηέρεη ην 0,00 ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%.
2. Σίηινη 1νπ Δπηπέδνπ
πσο θαη γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίνπ, έηζη θαη γηα ηνπο ηίηινπο 1 νπ επηπέδνπ,
πξνβήθακε ζε έιεγρν T-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (πίλαθεο 4.90 & 4.91).
Πίλαθαο 4.90: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 1

ΜΔΓΔΘΟ

νπ

Δπηπέδνπ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

36
36

14,931
17,778

2,9475
8,2084

Πίλαθαο 4.91: ύγθξηζε ησλ ηίηισλ 1

νπ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ
,4913
1,3681

επηπέδνπ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ

( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφο <0,05 (Sig = 0,005),
ρξεζηκνπνηήζακε ηε δεχηεξε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο.
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ
(Μ=17,78, SD=8,21) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=-1,959, DF=43,88, δίπιεπξε
p=0,057) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ. (Μ=14,93, SD=2,95).

Φ.Κατςοφλθσ
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3. Σίηινη 2νπ Δπηπέδνπ
ηνπο ηίηινπο 2νπ επηπέδνπ, επίζεο πξνβήθακε ζε έιεγρν T-test γηα αλεμάξηεηα
δείγκαηα (πίλαθεο 4.92 & 4.93).
Πίλαθαο 4.92: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 2

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

36
35

13,014
12,743

Πίλαθαο 4.93: ύγθξηζε ησλ ηίηισλ 2

νπ

νπ

επηπέδνπ

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
2,1397
2,8630

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ
,3566
,4839

Δπηπέδνπ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ

( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
Megethos assumed

3,817

Equal
variances
not assumed

t-test for Equality of Means

t

,055 ,453

df

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

69

,652

,2710

,5987

-,9234

1,4654

,451 62,927

,654

,2710

,6011

-,9303

1,4723

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθόο <0,05 (Sig = 0,055), ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο.
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ 2νπ επηπέδνπ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ
(Μ=12,74, SD=2,86) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=0,45, DF=69, δίπιεπξε
p=0,652) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ (Μ=13,01, SD=2,14).
4. Σίηινη 3νπ Δπηπέδνπ
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζε έλα απφ ηα δπν δείγκαηα γηα λα ειέγμνπκε αλ ηα
δπν αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην ηνπ t-test, Mann-Whitney U Test (πίλαθεο 4.94 &
4.95).
Πίλαθαο 4.94:

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο 3

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

νπ

Δπηπέδνπ

Ν MEAN RANK SUM OF RANKS
15
21,90
328,50
24
18,81
451,50
39
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Πίλαθαο 4.95: : ύγθξηζε ησλ ηίηισλ 3

νπ

Δπηπέδνπ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ

( Mann-Witney U Σεζη)

Test Statisticsb
Megethos
151,500
451,500
-,842
,400

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

a

,415

a. Not corrected f or ties.
b. Grouping Variable: Book

Ο έιεγρνο U ησλ Mann-Whitney δηαπίζησζε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην
κέγεζνο ηνπ ηίηινπ 3νπ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ
(U=151,5, N1=15, N2= 24, δίπιεπξε p=0,415>0.05).
5. Σίηινη 4νπ Δπηπέδνπ
Δπεηδή νη ηηκέο ήηαλ ειάρηζηεο δελ έγηλε έιεγρνο .
6. Βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ
Γηα λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ
ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο θεηκέλνπ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ
θαη απηψλ ηνπ ΠΗ πξνβήθακε ζε έιεγρν T-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (πίλαθεο 4.96 &
4.97).
Πίλαθαο 4.96: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην Βαζηθό ώκα θεηκέλνπ

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

36
36

11,347
11,083

,6304
1,0247

Πίλαθαο 4.97: ύγθξηζε ησλ ηίηισλ 2

νπ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ
,1051
,1708

Δπηπέδνπ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ

( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
Megethos variances
assumed

Φ.Κατςοφλθσ

2,297

t-test for Equality of Means

t

df

,134 1,316
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Sig.
Mean
Std. Error
95%
(2- Difference Difference Confidence
tailed)
Interval of the
Difference
Lower Upper
70

,192

,2639

,2005 -,1360

,6638
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Equal
variances
not assumed

1,316 58,175

,193

,2639

,2005 -,1375

,6652

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθόο <0,05 (Sig = 0,134),
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο.
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο θεηκέλνπ ησλ
βηβιίσλ ηνπ ΠΗ. (Μ=11,35, SD=0,63) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=1,32,
DF=70, δίπιεπξε p=0,0,192) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (Μ=11,08,
SD=1,02)
7. Έλζεην Κείκελν
Oπσο ζην βαζηθφ θείκελν, έηζη θαη γηα ηα έλζεηα θείκελα πξνβήθακε ζε έιεγρν T-test
(πίλαθεο 4.98 & 4.99).
Πίλαθαο 4.98: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα έλζεηα θείκελα

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

27
29

10,407
10,034

1,0834
1,2672

,2085
,2353

Πίλαθαο 4.99: ύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ έλζεησλ θεηκέλσλ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ
ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ ( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test for
Equality of
Variances
F
Equal
variances
assumed
Megethos
Equal
variances
assumed

,003

not

Sig.

t-test for Equality of Means

t

,954 1,179

Sig. (2- Mean Std. Error
tailed) Difference Difference

df

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

54

,243

,3729

,3162

-,2610

1,0068

1,186 53,627

,241

,3729

,3144

-,2575

1,0034

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθόο <0,05 (Sig = 0,954),
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο (πίλαθαο 7.74).
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ έλζεηνπ θεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ.
(Μ=10,40, SD=1,08) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=1,18, DF=54, δίπιεπξε
p=0,243) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (Μ=10,03, SD=1,08)

Φ.Κατςοφλθσ
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8. Λεδάληεο Δηθόλσλ
Πξνβήθακε ζε έιεγρν t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ
ιεδάλησλ εηθφλσλ κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ θαη απηψλ ηνπ ΠΗ (πίλαθεο 4.100 &
4.101).
Πίλαθαο 4.100: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ιεδάληεο εηθόλσλ

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

31
33

9,258
9,182

1,1823
1,3099

,2123
,2280

Πίλαθαο 4.101: ύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ ιεδάλησλ εηθόλσλ κεηαμύ ησλ
βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ ( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed
Megethos
Equal
variances not
assumed

1,149

t-test for Equality of Means

t

df

,288 ,244

Sig. (2- Mean
Std. Error 95% Confidence
tailed) Difference Difference Interval of the
Difference
Lower Upper
62

,808

,0762

,3126

-,5486

,7011

,245 61,906

,807

,0762

,3116

-,5466

,6991

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ιεδάληεο εηθφλσλ δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο <0,05 (Sig = 0,288), ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε
γξακκή
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ έλζεηνπ θεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ.
(Μ=9,26, SD=1,18) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=0,244, DF=62, δίπιεπξε
p=0808) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (Μ=9,18, SD=1,31)
9. Λεδάληεο Πηλάθσλ
Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ θαη ησλ δχν δεηγκάησλ ζα κειεηήζνπκε ηα κεγέζε
ζηηο ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ κε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney U Test
(πίλαθεο 4.102 & 4.103) .
Πίλαθαο 4.102: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ιεδάληεο πηλάθσλ

Μέγεζνο ΒΗΒΛΗΑ
ΒΗΒΛΗΑ ΠΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ
ΤΝΟΛΟ
Φ.Κατςοφλθσ

Ν MEAN RANK SUM OF RANKS
23
21,74
500,00
14
14,50
203,00
37
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Πίλαθαο 4.103: ύγθξηζε ησλ ιεδάλησλ πηλάθσλ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ
( Mann-Witney U Σεζη)
Test Statistics(b)

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

ΜΔΓΔΘΟ
98,000
203,000
-2,044
,041
,049(a)

a Not corrected for ties.
b Grouping Variable: Book

Ο έιεγρνο U ησλ Mann-Whitney δηαπίζησζε φηη ηα κεγέζε ηνπο ηίηινπ 3νπ επηπέδνπ,
κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, δελ πξνέξρνληαη απφ
πιεζπζκνχο κε ηνλ ίδην κέζν φξν. πγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο ζηα ειιεληθά ζρνιηθά
βηβιία είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ απηφ ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (U=98, N1=23,
N2= 14, δίπιεπξε p=0,049<0,05).
10. Τπνζεκεηώζεηο
Πίλαθαο 4.104: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ππνζεκεηώζεηο

ΜΔΓΔΘΟ

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

21
12

9,333
8,917

,7958
1,2401

,1737
,3580

Πίλαθαο 4.105: ύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ Τπνζεκεηώζεσλ κεηαμύ ησλ
βηβιίσλ ηνπ ΠΗ θαη ησλ Αγγιηθώλ ( t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed
Megethos
Equal
variances
not assumed

1,672

t-test for Equality of Means

t

df

,206 1,179

Sig.
Mean
Std. Error
95%
(2- Difference Difference Confidence
tailed)
Interval of the
Difference
Lower Upper
31

,248

,4167

,3535 -,3043 1,1377

1,047 16,290

,310

,4167

,3979 -,4256 1,2589

Δπεηδή ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ γηα ηηο ππνζεκεηψζεηο δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο <0,05 (Sig = 0,206), ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε γξακκή
Φ.Κατςοφλθσ
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ησλ απνηειεζκάησλ (πίλαθαο 4.105), ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα
δηαθπκάλζεηο.

άληζεο

Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ ηίηισλ έλζεηνπ θεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ
(Μ=9,33, SD=0,79) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=1,18, DF=31, δίπιεπξε
p=0,248) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (Μ=8,92, SD=1,24), (πίλαθαο 4.104).
11. Όξνη
Πίλαθαο 4.106: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο όξνπο

ΜΔΓΔΘΟ

Πίλαθαο 4.107:

ΒΗΒΛΗΑ

N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

ΣΤΠΗΚΟ ΦΑΛΜΑ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ

32
30

11,328
10,933

,5329
,9803

,0942
,1790

ύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ Όξσλ κεηαμύ ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ
θαη ησλ Αγγιηθώλ (t- Σεζη γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα)
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed
Megethos
Equal
variances
not assumed

1,242

t-test for Equality of Means

t

df

,270 1,987

Sig.
Mean
Std. Error
95%
(2- Difference Difference Confidence
tailed)
Interval of the
Difference
Lower Upper
60

,051

,3948

,1987 -,0026

,7922

1,952 44,129

,057

,3948

,2023 -,0128

,8024

Δπεηδή, ν έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφο <0,05 (Sig = 0,27), ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε γξακκή ησλ
απνηειεζκάησλ (πίλαθαο 4.107), ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο.
Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα κεγέζε ησλ φξσλ (πίλαθαο 4.106) ησλ βηβιίσλ ηνπ ΠΗ
(Μ=11,32, SD=0,53) δελ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t=1,99, DF=60, δίπιεπξε
p=0,051) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αγγιηθψλ βηβιίσλ (Μ=10,93, SD=0,98).

4.3.5 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη:
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, φπσο απηά παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο, δηαπηζηψλνπκε
φηη:
ηνπο Σίηινπο ηνπ θεηκέλνπ φζν ρακειψλεη ε ηεξαξρία, δειαδή απφ ηνλ ηίηιν θεθαιαίνπ
πξνο ηνλ ηίηιν 4νπ επηπέδνπ κεηψλεηαη θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο. Ζ
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επηθξαηνχζα ηηκή γηα κελ ηνλ ηίηιν θεθαιαίνπ είλαη 17,5 ζηηγκέο, ελψ γηα ηνλ ηίηιν 4νπ
επηπέδνπ 10 ζηηγκέο, κέγεζνο ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν θαη απφ ηελ επηθξαηνχζα ηηκή
ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ. Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά
κεγέζνπο κεηαμχ ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο ησλ ηίηισλ 1 νπ, 2νπ θαη 3νπ επηπέδνπ.
Τπνζέηνπκε φηη ε δηαθξηηφηεηα κεηαμχ απηψλ ησλ επηπέδσλ επηηπγράλεηαη κέζσ
αιιαγήο ηνπ βάξνπο, ηνπ ζηπι ή ηνπ ρξψκαηνο ησλ ραξαθηήξσλ.
Σν βαζηθφ ζψκα θεηκέλνπ, νη φξνη θαη νη μέλεο ιέμεηο, παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θπξίαξρε
ηηκή (11 ζηηγκέο) θαη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, γηαηί νη φξνη θαη νη μέλεο ιέμεηο
εκθαλίδνληαη κέζα ζην βαζηθφ θείκελν.
Σν κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έλζεηνπ θεηκέλνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεη κηθξή
απφθιηζε απφ ην κέγεζνο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ είηε θαηά κηα ζηηγκή κεγαιχηεξν (12
ζηηγκέο) είηε θαηά κηα ή δπν ζηηγκέο κηθξφηεξν (9-10 ζηηγκέο) γηα λα μερσξίδεη απφ ην
βαζηθφ θείκελν.
Οη ιεδάληεο πηλάθσλ θαη εηθφλσλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο
ζπκθσλνχλ ηφζν ζην κέγεζνο ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο φζν θαη ζην κέγεζνο ηνπ κέζνπ
φξνπ θαη ηεο δηακέζνπ. Σν κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν
θαηά δπν ζηηγκέο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν
Οη ππνζεκεηψζεηο παξνπζηάδνπλ αηζζεηά ην κηθξφηεξν κέγεζνο ραξαθηήξσλ ζε έλα
θείκελν ίζν κε απηφ ησλ ιεδάλησλ.
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν:





νη ραξαθηήξεο ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ θαη 1νπ επηπέδνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη.
Μάιηζηα, νη κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηίηιν ηνπ
θεθαιαίνπ.
Οη ραξαθηήξεο ησλ ηίηισλ 2νπ θαη 3νπ επηπέδνπ θαίλεηαη λα είλαη θαηά κηα ζηηγκή
κεγαιχηεξνη.
Οη ραξαθηήξεο ησλ ηίηισλ 4νπ επηπέδνπ παξνπζηάδνληαη λα είλαη θαηά κηα ζηηγκή
κηθξφηεξνη. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φκσο φηη ππήξραλ αξθεηέο απνχζεο ηηκέο (8 απφ
ηηο 17)
Οη ραξαθηήξεο ησλ ιεδάλησλ θαη ησλ ππνζεκεηψζεσλ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνη.

Β. Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
ηα Διιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ηίηισλ. Αλ παξαηεξήζνπκε ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο, βιέπνπκε κηα
θζίλνπζα πνξεία απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ κέρξη ηνλ ηίηινπ ηνπ 4 νπ επηπέδνπ ( 18,
16, 14, 11, 9). Ζ δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ, κεηαμχ δηαθνξεηηθνχ
επηπέδνπ ηίηισλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο απ‘ φηη ζηνπο
εθδνηηθνχο νίθνπο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο φπνπ
ην κεγαιχηεξν κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείην ήηαλ 25 ζηηγκέο θαη ην κηθξφηεξν 10, ε
δηαθνξά κεηαμχ αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ηηκήο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζρεδφλ
δηπιάζηα, δειαδή 32 θαη 9 ζηηγκέο αληίζηνηρα.
Σν βαζηθφ ζψκα θαη νη φξνη παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα επηθξαηνχζα ηηκή (11) θαη είλαη
ινγηθφ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, γηαηί νη φξνη βξίζθνληαη θπξίσο κέζα ζην
βαζηθφ ζψκα ηνπ θεηκέλνπ. ηηο μέλεο ιέμεηο ππεξηζρχεη ε ηηκή 12 (50%) έλαληη ηεο
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ηηκήο 11 (45,5%). Ζ δηαθνξά απηή πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν,
δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηηο μέλεο ιέμεηο είρακε δεδνκέλα κφλν ζηα 22 απφ
ηα 36 βηβιία πνπ κειεηήζεθαλ.
Σν έλζεην θείκελν παξνπζηάδεηαη κε κέγεζνο ραξαθηήξσλ κηθξφηεξν ή ίζν κε απηφ ηνπ
βαζηθνχ κεγέζνπο, ζε πνζνζηφ 85,2%, Ζ επηθξαηνχζα ηηκή ηνπ, φκσο είλαη 11 ζηηγκέο
θαη ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο ηνπ θεηκέλνπ.
Οη ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ πηλάθσλ, εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν. Οη ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ εκθαλίδνληαη
κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν κέγεζνο (Mode=9) θαη ην 87,1% ησλ ηηκψλ είλαη κηθξφηεξεο απφ
ηελ επηθξαηνχζα ηηκή ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο (11). Αληίζηνηρα, ζηηο ιεδάληεο ησλ
πηλάθσλ νη ηηκέο παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε ζηηο 10 ζηηγκέο θαη ην 73,9%
παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν ή ίζν κέγεζνο κε απηφ ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο ηνπ βαζηθνχ
ζψκαηνο.
Οη ππνζεκεηψζεηο παξνπζηάδνληαη κε ζαθψο κηθξφηεξν κέγεζνο ραξαθηήξσλ απφ φηη
ην βαζηθφ θείκελν (επηθξαηνχζα ηηκή = 9) θαη θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε απηφ ησλ
ιεδάλησλ ησλ εηθφλσλ. Σν 95,2% ησλ ηηκψλ παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο απφ
απηφ ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο.
Γ. Αγγιηθά ρνιηθά εγρεηξίδηα:
Μειεηψληαο ηνπο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο, φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αιιά θαη ηηο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ, φπσο παξνπζηάδνληαη
ζην Παξάξηεκα Γ΄, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
Οη ηίηινη ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη νη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιν
εχξνο ηηκψλ ηεο ηάμεο ησλ 55 θαη 40 κνλάδσλ αληίζηνηρα.
Οη ηίηινη 3νπ επηπέδνπ παξνπζηάδνπλ επηθξαηνχζα ηηκή (10 ζηηγκέο) κηθξφηεξε απφ απηή
ηνπ ζψκαηνο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ (11 ζηηγκέο). κσο, ην 66,6% ησλ ηηκψλ είλαη
κεγαιχηεξεο ή ίζεο απφ ηελ επηθξαηνχζα ηηκή. Λφγσ ηεο κε κεγάιεο δηαθνξάο ηνπ
κεγέζνπο απφ ην βαζηθφ θείκελν, ππνζέηνπκε φηη ε δηαθξηηφηεηα ζα επηηπγράλεηαη κε
θάπνην άιιν ηππνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ., ην ζηπι, ην βάξνο ή ην είδνο
γξακκαηνζεηξάο).
Τπάξρεη κηα ζαθήο έλδεημε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ ηίηισλ κε βάζε ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ. Απηή ε έλδεημε, φκσο δελ κπνξεί λα θαλεί κεηαμχ ησλ ηίηισλ 3 νπ θαη 4νπ
επηπέδνπ, δεδνκέλνπ φηη έρνπκε κφλν 4 έγθπξεο ηηκέο γηα ηνπο ηίηινπο 4 νπ επηπέδνπ θη
επνκέλσο δελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο ζχγθξηζε.
Σν βαζηθφ ζψκα, παξνπζηάδεη σο επηθξαηνχζα ηηκή ηηο 11 ζηηγκέο θαη ζπκπίπηεη κε
απηή ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.
Οη φξνη παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα επηθξαηνχζα ηηκή, αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηνπο άιινπο
δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θη απηφ εμεγείηαη, γηα ην ιφγν φηη νη φξνη βξίζθνληαη σο επί ην
πιείζηνλ κέζα ζην βαζηθφ ζψκα ηνπ θεηκέλνπ.
Σν έλζεην θείκελν παξνπζηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κε
κηθξφηεξν κέγεζνο θαηά κηα ζηηγκή απφ φηη ην βαζηθφ θείκελν (βι. πίλαθεο 4.43 & 4.47)
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Οη ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εηθφλσλ θαζψο θαη νη ππνζεκεηψζεηο παξνπζηάδνληαη
κε ην ίδην κέγεζνο σο πξνο ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (8 ζηηγκέο) θαη κε εκθαλψο
κηθξφηεξν κέγεζνο απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο
Αλ πξνζπαζήζνπκε λα θαηαηάμνπκε ηεξαξρηθά ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε
ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ζα είρακε ηελ παξαθάησ
ζεηξά.
1.Σίηινο θεθαιαίνπ
2.Σίηινο 1νπ επηπέδνπ
3.Σίηινο 2νπ επηπέδνπ
4.Σίηινο 3νπ επηπέδνπ, βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ θαη όξνη
5.Έλζεην θείκελν
6.Λεδάληεο πηλάθσλ ιεδάληεο εηθόλσλ, ππνζεκεηώζεηο .
πκπεξαζκαηηθά, ην κέγεζνο ησλ ηίηισλ θεθαιαίνπ, ησλ ηίηισλ 1 νπ επηπέδνπ, ησλ
ιεδάλησλ πηλάθσλ, ησλ ππνζεκεηψζεσλ, ησλ μέλσλ ιέμεσλ θαη ησλ φξσλ, είλαη
κεγαιχηεξν ζηα ζρνιηθά βηβιία απφ φηη ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ.
Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ηάζεηο
δηάθξηζεο κε βάζε ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, αιιά δελ ππάξρεη ε ζπλέπεηα, ε νπνία
ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη λα επηζεκαλζνχλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ κε βάζε ην
ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο πνπ παξνπζηάδνληαη. Δπνκέλσο, ζηε γιψζζα ζήκαλζεο δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηηθέηεο ινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (φπσο π.ρ., H1, H2,
θ.ιπ.), αιιά κφλν νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
4.4 Ζ Υξήζε ηνπ Γηαθνξεηηθνύ Βάξνπο θαη ηπι Υαξαθηήξσλ
Ζ κειέηε καο έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν απνδίδνληαη νπηηθά, ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ (νη ηίηινη, ην βαζηθό ζώκα
θεηκέλνπ, ην έλζεην θείκελν, νη ιεδάληεο εηθόλσλ, νη ιεδάληεο πηλάθσλ, νη ππνζεκεηώζεηο
νη μέλεο ιέμεηο θαη νη όξνη), πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ έξεπλά καο ζε απηφ
ην ζεκείν εζηηάζηεθε ζηε κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηδηφηεηεο ζηπι
(normal, italic) θαη βάξνο (bold, normal). Ζ ζηαζεξή νπηηθή απφδνζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
εηδψλ θεηκέλνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα, αθελφο ηελ επθνιφηεξε αλαγλψξηζε απηψλ απφ
ηνπο αλαγλψζηεο θαη αθεηέξνπ ηελ απνδνζή ηνπο ζε αθνπζηηθή κνξθή κε ζπγθεθξηκέλα
αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε είδνο θεηκέλνπ, κε βάζε ηα νπηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά. Τπνζέηνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη κε θάπνηα ζπλέπεηα.
4.4.1 Σν Γείγκα
Ζ έξεπλά καο βαζίζηεθε ζε ηηκέο απφ ηξία δείγκαηα, ηα νπνία ήηαλ ίδηα κε απηά ηεο
πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ζην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ, δειαδή:
α) 17 εθδνηηθνί νίθνη
β) 36 ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία
γ) 36 αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Φ.Κατςοφλθσ

203

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

4.4.2 Μέζνδνο δηαδηθαζία
Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ
είρε εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Σα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία, αθνχ πξψηα
ηα «θαηεβάζακε» απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Η., ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαηξέςακε κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο OCR απφ αξρεία .pdf ζε αξρεία .doc. Σα αγγιηθά, ηα νπνία δηδάζθνληαη
ζην American Community School ηεο Αζήλαο, αθνχ ηα ζαξψζακε κέζσ ελφο scanner
ηα κεηαηξέςακε ζε αξρεία .doc κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο OCR. H δηαδηθαζία
θαηαγξαθήο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έγηλε ρεηξνθίλεηα. ηε
ζπλέρεηα, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ
SPSS 13.
4.4.3 ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία - Απνηειέζκαηα
Οη θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο «Μνξθή» έρνπλ νξηζζεί σο πξνο ην αλ ε γξακκαηνζεηξά
είλαη normal, bold, italics, bold-italics ή αλ έρεη δνζεί ε απάληεζε ‗Γηάθνξα‘.
1. Σίηινη Κεθαιαίσλ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη

Πίλαθαο 4.108: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθώλ
νίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΗ
ΥΔΣΙΚΗ
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Φ.Κατςοφλθσ

Normal

3

17,6

Bold
Italics
Bold-Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ

7
4
1
2
17

41,2
23,5
5,9
11,8
100,0
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ΥΔΣΙΚΗ
ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΔΠΙ ΣΩΝ
ΔΓΚΤΡΩΝ
ΣΙΜΩΝ
17,6
41,2
23,5
5,9
11,8
100,0

ΑΘΡΟΙΣΙΚΗ
ΥΔΣΙΚΗ
ΤΥΝΟΣΗΣΑ

17,6
58,8
82,4
88,2
100,0
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ρήκα 4.47:

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθώλ
νίθσλ

πσο εχθνια κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ζηνλ πίλαθα 4.108 ην 17,6% ησλ ηίηισλ
γξάθεηαη κε normal, ην 41,2% κε bold θαη ηέινο ην 23,5% έρεη γξαθεί κε italics. ε
νξηζκέλνπο ηίηινπο ζε πνζνζηφ 5,9% ρξεζηκνπνηήζεθαλ bold italics. πνηα άιια ζηπι
γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,8% (βι ζρήκα 4.47)
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.109: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Φ.Κατςοφλθσ

Normal
Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ

4
24
2
5
35

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

11,1
66,7
5,6
13,9
100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ

11,1
66,7
5,6
13,9
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

11,1
80,6
86,1
100,0
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ρήκα 4.48:

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.

Δπηθξαηνχζα ηηκή ζηε κνξθή ησλ ηίηισλ θεθαιαίσλ είλαη ηα Bold (66,7%),(βι πίλαθα
4.109 & ζρήκα 4.48).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 4.110, νη ηίηινη θεθαιαίσλ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε
Normal (45,7%) ή bold (48,6%) κνξθή (ζρήκα 4.49).
Πίλαθαο 4.110: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα αγγιηθά βηβιία

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
System

ΑΠΟΤΔ
 ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗ
ΣΧΝ ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

17
17
2
36
0

48,57
48,6
5,7
100,0
0

48,57
48,6
5,7
100,0

48,57
94,3
100,0

36

100,0
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ρήκα 4.49: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο Κεθαιαίσλ ζηα αγγιηθά βηβιία

2. Σίηινη Πξώηνπ Δπηπέδνπ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.111 : Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1
Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ
System

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

2
7
3
4
16
1

11,8
41,2
17,6
23,5
94,1
5,9

17

100,0

νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
12,5
43,8
18,8
25,0
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

12,5
56,3
75,0
100,0

ηνλ πίλαθα 4.111 παξαηεξνχκε φηη 12,5% ησλ ηίηισλ γξάθεηαη κε normal, 43,8% κε
bold θαη ηέινο 18,8% έρεη γξαθεί κε italics. πνηα άιια ζηπι γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 25% (ζρήκα 4.50).

Φ.Κατςοφλθσ
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ρήκα 4.50: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1
Οίθσλ

νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ Δθδνηηθώλ

Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.112: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1
ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Normal

6

16,7

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ

22
3
5
36

61,1
8,3
13,9
100,0
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Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗ
ΣΧΝ ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
16,7

ρήκα 4.51: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1

Φ.Κατςοφλθσ

νπ

61,1
8,3
13,9
100,0

νπ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
16,7
77,8
86,1
100,0

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η
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Δπίζεο, θαη ζηνπο ηίηινπο πξψηνπ επηπέδνπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.112
ππεξηζρχνπλ ηα Bold (61,1%),( ζρήκα 4.51).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.113: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1
βηβιία.

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
System

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

νπ

Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗ
ΣΧΝ ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

4
29
2
35
1

11,1
80,6
5,6
97,2
2,8

11,4
82,9
5,7
100,0

11,4
94,3
100,0

36

100,0

ρήκα 4.52 Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 1

νπ

Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία.

πσο ζηα ειιεληθά έηζη θαη ζηα Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία νη ηίηινη 1νπ επηπέδνπ
εκθαλίδνληαη θπξίσο κε bold (82,9%), (πίλαθαο 4.113 & ζρήκα 4.52).
3. Σίηινη Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.114: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2
Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Φ.Κατςοφλθσ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
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νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
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ΣΗΜΧΝ
ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Bold

Italics
Bold-Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

4

23,5

28,6

28,6

3
3
4
14
3

17,6
17,6
23,5
82,4
17,6

21,4
21,4
28,6
100,0

50,0
71,4
100,0

17

100,0

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ζηνλ πίλαθα 4.114, ην 28,6 % ησλ ηίηισλ
γξάθεηαη κε bold, ην 21,4% κε italics θαη ηέινο ην 21,4% έρεη γξαθεί κε bold italics.
πνηα άιια ζηπι γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 28,6% (ζρήκα 4.53).

ρήκα 4.53: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2
Οίθσλ

νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ Δθδνηηθώλ

Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.115: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Φ.Κατςοφλθσ

Normal

3

8,3

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ

20
4
9
36

55,6
11,1
25,0
100,0
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νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
8,3
55,6
11,1
25,0
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

8,3
63,9
75,0
100,0
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ρήκα 4.54: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2

νπ

Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.

Οκνίσο θαη γηα ηνπο ηίηινπο δεπηέξνπ επηπέδνπ ζην 55,6% ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Bold (πίλαθαο 4.115 & ζρήκα 4.54) .
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.116:

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2
βηβιία

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

2

5,6

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
System

26
5
2
35
1

72,2
13,9
5,6
97,2
2,8

36

100,0

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

ρήκα 4.55: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 2

Φ.Κατςοφλθσ

211

νπ

νπ

Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
5,7

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

74,3
14,3
5,7
100,0

80,0
94,3
100,0

5,7

Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία.
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Καη νη ηίηινη 2νπ επηπέδνπ, φπσο θαη ηνπ 1νπ , εκθαλίδνληαη θπξίσο κε Bold (74,3%) θαη
θαηά δεχηεξν ιφγν κε Italics (14,3%), (πίλαθαο 4.116 & ζρήκα 4.55)
4. Σίηινη Σξίηνπ Δπηπέδνπ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.117: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ
Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Normal

3

17,6

Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ
System

9
1
13
4

52,9
5,9
76,5
23,5

17

100,0

ρήκα 4.56:

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗ
ΣΧΝ ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
23,1
69,2
7,7
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
23,1
92,3
100,0

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 23,1% ησλ ηίηισλ γξάθεηαη κε normal,
θαη ηέινο ην 69,2% έρεη γξαθεί κε italics. πνηα άιια ζηπι γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,7% (πίλαθαο 4.117 & ζρήκα 4.56) .
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.118: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ
Φ.Κατςοφλθσ

Normal

1

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

2,8
212

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
6,7

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

6,7
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ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
System

ρήκα 4.57:

7
3
4
15
21

19,4
8,3
11,1
41,7
58,3

36

100,0

46,7
20,0
26,7
100,0

53,3
73,3
100,0

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.

Σα bold επηθξαηνχλ θαη ζηνπο ηίηινπο ηξίηνπ επηπέδνπ (πίλαθαο 4.118 & ζρήκα 4.57).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.119:

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
System

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά
βηβιία.

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

1
13
3
5
22
14

2,8
36,1
8,3
13,9
61,1
38,9

36

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
4,5
59,1
13,6
22,7
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

4,5
63,6
77,3
100,0
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ρήκα 4.58: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά
βηβιία.

ηνπο ηίηινπο 3νπ επηπέδνπ έρνπκε αξθεηέο απνχζεο ηηκέο (38,9%). Απφ ηηο ππφινηπεο
22 ηηκέο ην 59,1% εκθαλίδεηαη κε Bold θαη ην 22,7% κε Bold italics(πίλαθαο 4.119 &
ζρήκα 4.58)
5. Σίηινη Σεηάξηνπ Δπηπέδνπ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.120:

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 4νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ
Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

2

11,8

6
1
9
8

35,3
5,9
52,9
47,1

17

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
22,2

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

66,7
11,1
100,0

88,9
100,0

22,2
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ρήκα 4.59: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 4νπ Δπηπέδνπ ζηα βηβιία ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 22,2% ησλ ηίηισλ γξάθεηαη κε normal.
ε νξηζκέλνπο ηίηινπο ζε πνζνζηφ 66,7% ρξεζηκνπνηεζήθαλ italics. πνηα άιια ζηπι
γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,1% (πίλαθαο 4.120 & ζρήκα 4.59).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
ηνπο ηίηινπο 4νπ επηπέδνπ είρακε κφλν δχν έγθπξεο ηηκέο θαη γη‘ απηφ δελ ππάξρεη
λφεκα λα γίλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία

Πίλαθαο 4.121: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 4νπ Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά
βηβιία.

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Bold

3

8,3

Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
System

1
4
32

2,8
11,1
88,9

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
75,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

25,0
100,0

100,0

75,0

ηνπο ηίηινπο 4νπ επηπέδνπ έρνπκε κφλν 4 έγθπξα δεδνκέλα θαη απφ απηά ηα ηξία
παξνπζηάδνληαη κε Bold θαη ην έλα κε Bold italic (πίλαθαο 4.121 & ζρήκα 4.60).

Φ.Κατςοφλθσ
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ρήκα 4.60:

Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο Σίηινπο 3νπ Δπηπέδνπ ζηα αγγιηθά ζρνιηθά
βηβιία.

6. ώκα Κεηκέλνπ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Σν ζχλνιν ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ κνξθή normal ζην ζψκα
ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ.
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Δπίζεο θαη ε κεηαβιεηή ζψκα θεηκέλνπ είλαη ζηαζεξή θαη είλαη normal ζε φιεο ηηο
παξαηεξήζεηο.
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Σν ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ φπσο ήηαλ αλακελφκελν είλαη κε normal πεδά
γξάκκαηα.
7. Έλζεην Κείκελν
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.122: Ζ Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

3

17,6

3
5
2
13
4

17,6
29,4
11,8
76,5
23,5

17

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
23,1

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

23,1
38,5
15,4
100,0

46,2
84,6
100,0

23,1
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ρήκα 4.61: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ηνλ πίλαθα 6α παξαηεξνχκε φηη ην 23,1% ησλ θεηκέλσλ γξάθεηαη κε normal, ην 23,1%
κε bold θαη ηέινο ην 38,5% έρεη γξαθεί κε italics. πνηα άιια ζηπι γξαθήο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 15,4% (πίλαθαο 4.122 & ζρήκα 4.61).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.123: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
 ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ
System
 ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

19

52,8

2
5
26
10

5,6
13,9
72,2
27,8

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
73,1
7,7
19,2
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

73,1
80,8
100,0

ρήκα 4.62: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

Φ.Κατςοφλθσ
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Ζ κνξθή έλζεηνπ θεηκέλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην 73,1% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη Normal
(πίλαθαο 4.123 & ζρήκα 4.62).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.124: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

20

55,6

3
5
28
8

8,3
13,9
77,8
22,2

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
71,4

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

10,7
17,9
100,0

82,1
100,0

71,4

ρήκα 4.63: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηα έλζεηα θείκελα ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

πσο θαη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα έηζη θαη ζηα αγγιηθά ε κνξθή Normal
εκθαλίδεηαη ζρεδφλ κε ην ίδην πνζνζηφ (71,4%), (πίλαθαο 4.124 & ζρήκα 4.63).
8. Λεδάληεο Δηθόλσλ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.125: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Φ.Κατςοφλθσ
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

ΣΗΜΧΝ
ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

3

17,6

18,8

18,8

12
1
16
1

70,6
5,9
94,1
5,9

75,0
6,3
100,0

93,8
100,0

17

100,0

ρήκα 4.64: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 18,8% ησλ ιεδάλησλ γξάθεηαη κε
normal, ελψ ην 75% έρεη γξαθεί κε italics. ε νξηζκέλνπο ηίηινπο ζε πνζνζηφ 6,3%
ρξεζηκνπνηήζεθαλ bold italics (πίλαθαο 4.125 & ζρήκα 4.64).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.126: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ
Φ.Κατςοφλθσ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

11

30,6

7
11
2
31
5

19,4
30,6
5,6
86,1
13,9

36

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
35,5

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

22,6
35,5
6,5
100,0

58,1
93,5
100,0

35,5
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ρήκα 4.65: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ηηο ιεδάληεο εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ηφζν ε Normal θαη ε Italics κνξθή
(35,5%), ελψ ε bold κνξθή εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 22,6%. (πίλαθαο 4.126 & ζρήκα
4.65).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.127: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

17

47,2

6
8
31
5

16,7
22,2
86,1
13,9

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
54,8

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

19,4
25,8
100,0

74,2
100,0

54,8

ρήκα 4.66: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο εηθόλσλ ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ
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Οη ιεδάληεο εκθαλίδνληαη θπξίσο κε κνξθή Normal (54,8%), θαη θαηφπηλ κε Italics
(25,8%), (πίλαθαο 4.127 & ζρήκα 4.66).
9. Λεδάληεο Πηλάθσλ
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.128: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗ
ΣΧΝ ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Normal

6

35,3

35,3

35,3

Bold
Italics
Bold-Italics
Γηάθνξα
ΤΝΟΛΟ

1
8
1
1
17

5,9
47,1
5,9
5,9
100,0

5,9
47,1
5,9
5,9
100,0

41,2
88,2
94,1
100,0

ρήκα 4.67: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 35,3% ησλ ιεδάλησλ γξάθεηαη κε
normal, ην 5,9% κε bold θαη ηέινο ην 47,1% έρεη γξαθεί κε italics. ε νξηζκέλνπο ηίηινπο
ζε πνζνζηφ 5,9% ρξεζηκνπνηήζεθαλ bold italics. πνηα άιια ζηπι γξαθήο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 5,9% (πίλαθαο 4.128 & ζρήκα 4.67).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.129: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Φ.Κατςοφλθσ

Normal
Bold
Italics

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
6
16,7
14
38,9
2
5,6
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
27,3
63,6
9,1

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
27,3
90,9
100,0
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ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

22

61,1

14

38,9

36

100,0

100,0

ρήκα 4.68: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

Χζηφζν γηα ηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ζε αληίζεζε κε ηηο ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ ε
επηθξαηνχζα κνξθή είλαη ηα Bold (πίλαθαο 4.129 & ζρήκα 4.68).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.130: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Bold
Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣ
Α

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

4

11,1

6
4
14
22

16,7
11,1
38,9
61,1

36

100,0

222

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
28,6

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

42,9
28,6
100,0

71,4
100,0

28,6
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ρήκα 4.69: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ιεδάληεο πηλάθσλ ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

Λεδάληεο πηλάθσλ είρακε κφλν ζηα 14 απφ ηα 36 βηβιία. Απφ απηά ην 42% εκθαλίδεηαη
κε Bold θαη θαηφπηλ κε ίδην πνζνζηφ (28,6%), κε Normal θαη Italics (πίλαθαο 4.130 &
ζρήκα 4.69).
10. Τπνζεκεηώζεηο
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.131:

Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ
Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

13

76,5

3
16
1

17,6
94,1
5,9

17

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
81,3

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

18,8
100,0

100,0

81,3

ρήκα 4.70: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

Φ.Κατςοφλθσ

223

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 81,3% ησλ ππνζεκεηψζεσλ γξάθεηαη
κε normal ελψ ην 18,7% έρεη γξαθεί κε italics (πίλαθαο 4.131 & ζρήκα 4.70).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.132:

Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal

Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ
System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

17

47,2

4
21
15

11,1
58,3
41,7

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
81,0
19,0
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

81,0
100,0

ρήκα 4.71: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ηηο ππνζεκεηψζεηο ε Normal κνξθή ππεξηζρχεη ησλ Italics (πίλαθαο 4.132 & ζρήκα
4.71).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.133: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ
Φ.Κατςοφλθσ

Normal

9

25,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
81,8

Italics

2

5,6

18,2
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ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

100,0

81,8
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ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

11
25

30,6
69,4

36

100,0

100,0

ρήκα 4.72: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο ππνζεκεηώζεηο ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

Οη ππνζεκεηψζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία. Γη‘ απηφ
είρακε κφλν 11 έγθπξα δεδνκέλα. Απφ απηά ην 81,8% εκθαλίδεηαη κε normal πεδά θαη
ην ππφινηπν κε Italics (πίλαθαο 4.133 & ζρήκα 4.72).
11. Ξέλεο Λέμεηο
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.134:

Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο μέλεο ιέμεηο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

8
1
4
3
16
1

47,1
5,9
23,5
17,6
94,1
5,9

17

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
50,0
6,3
25,0
18,8
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

50,0
56,3
81,3
100,0
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ρήκα 4.73: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο μέλεο ιέμεηο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 50% ησλ μέλσλ ιέμεσλ γξάθεηαη κε
normal, ην 6,3% κε bold θαη ηέινο ην 25% έρεη γξαθεί κε italics. ε νξηζκέλεο ιέμεηο ζε
πνζνζηφ 18,8% ρξεζηκνπνηήζεθαλ bold italics (πίλαθαο 4.134 & ζρήκα 4.73).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.135: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο μέλεο ιέμεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ
System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

21
1
22
14

58,3
2,8
61,1
38,9

36

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
95,5
4,5
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

95,5
100,0

ρήκα 4.74: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο μέλεο ιέμεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η.

ηηο μέλεο ιέμεηο επηθξαηεί ζπληξηπηηθά ε ρξήζε ηεο Normal κνξθήο (95,5%) (πίλαθαο
4.135 & ζρήκα 4.74).

Φ.Κατςοφλθσ
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12. Όξνη
Α. Δθδνηηθνί Οίθνη
Πίλαθαο 4.136: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
System

ΑΠΟΤΔ
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

1
1
9
4
15
2

5,9
5,9
52,9
23,5
88,2
11,8

17

100,0

ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
6,7
6,7
60,0
26,7
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

6,7
13,3
73,3
100,0

ρήκα 4.75: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ βηβιίσλ ησλ Δθδνηηθώλ Οίθσλ

πσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην 6,7% ησλ φξσλ γξάθεηαη κε normal, ην
ίδην κεξίδην –πνζνζηφ θέξνπλ θαη νη φξνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη bold ελψ ην 60%
έρεη γξαθεί κε italics. ε νξηζκέλνπο φξνπο ζε πνζνζηφ 26,7% ρξεζηκνπνηήζεθαλ bold
italics (πίλαθαο 4.136 & ζρήκα 4.75).
Β. Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.137: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
Φ.Κατςοφλθσ

Normal

1

2,8
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
3,2

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

3,2
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ΣΗΜΔ

Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

16
8
6
31
5

44,4
22,2
16,7
86,1
13,9

36

100,0

51,6
25,8
19,4
100,0

54,8
80,6
100,0

ρήκα 4.76: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ βηβιίσλ ηνπ Π.Η

ηνπο φξνπο ε κνξθή πνπ επηθξαηεί είλαη ηα Bold.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ζε ηίηινπο θεθαιαίνπ, ηίηινπο 1νπ
επηπέδνπ, 2νπ, 3νπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο Bold, ελψ ζε φξνπο, μέλεο γιψζζεο θαη
ιεδάληεο επηθξαηεί ε ρξήζε απφ Normal (πίλαθαο 4.137 & ζρήκα 4.76).
Γ. Αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία
Πίλαθαο 4.138: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ΑΠΟΛΤΣΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΔΓΚΤΡΔ
ΣΗΜΔ

Normal
Bold
Italics
Bold-Italics
ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΤΔ System
ΣΗΜΔ
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

1
21
8
1
31
5

2,8
58,3
22,2
2,8
86,1
13,9

36

100,0
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ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΓΚΤΡΧΝ
ΣΗΜΧΝ
3,2
67,7
25,8
3,2
100,0

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

3,2
71,0
96,8
100,0
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ρήκα 4.77: Μνξθή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνπο όξνπο ησλ αγγιηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ

ηνπο φξνπο φπσο αλακελφηαλ ππεξηζρχεη ε ρξήζε ηνπ Bold (67,7%) θαη αθνινπζνχλ
ηα italics (25,8%) (πίλαθαο 4.138 & ζρήκα 4.77).
Με Παξακεηξηθνί Έιεγρνη γηα ηε δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ γξακκαηνζεηξώλ
κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θεηκέλσλ.
Δθδνηηθνί Οίθνη
Απηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην (πίλαθαο 4.139) είλαη φηη ην ζψκα θεηκέλνπ είλαη ην κφλν
είδνο θεηκέλνπ πνπ έρεη ζηαζεξή κνξθή ζε φινπο ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο θαη νη
ραξαθηήξεο ηνπ είλαη πάληα Normal Πεδά (έιεγρνο 7). Δπίζεο νη ππνζεκεηψζεηο είλαη ην
κφλν είδνο θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκαληηθή ηάζε, πνπ έρεη δειαδή θάπνην
ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν αθνξά παξαπάλσ απφ ην 50% ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη φηη νη ραξαθηήξεο ηνπ είλαη Normal ζε ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο εθδνηηθνχο νίθνπο (έιεγρνο 8).
Σα είδε θεηκέλνπ πνπ δελ είλαη ηίηινη, δελ εκθαλίδνπλ κνξθή πνπ λα ρξεζηκνπνηεί
θεθαιαία θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα, παξά ρξεζηκνπνηνχλ κφλν πεδά γξάκκαηα. Δμαίξεζε
απνηεινχλ νη ιεδάληεο πηλάθσλ νη νπνίεο ζε θάπνηεο (ειάρηζηεο) πεξηπηψζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ θαη θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. Σα είδε ηίηισλ πέξαζαλ αθφκε κία θνξά
απφ δησλπκηθφ έιεγρν (έιεγρνη 9 έσο 13 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πεδψλ θαη θεθαιαίσλ) θαη
δηαπηζηψζεθε φηη θαλέλα απφ απηά δελ ρξεζηκνπνηεί θεθαιαία γξάκκαηα ζε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 50% έλαληη ησλ πεδψλ ή θαη ην αληίζεην.
Πίλαθαο 4.139: Με παξακεηξηθόο δησλπκηθόο έιεγρνο γηα ηε δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ
γξακκαηνζεηξώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θεηκέλσλ ζηα βηβιία ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ

7. ψκα Κεηκέλνπ Group 1
8. Τπνζεκεηψζεηο
9.Σίηινη
Κεθαιαίσλ

Group 1
Group 2

Group 1
Group 2
10.Σίηινη Πξψηνπ Group 1
Δπηπέδνπ
Group 2
Φ.Κατςοφλθσ

N

Observed
Prop.

Test
Prop.

Exact Sig. (2tailed)

17

1,00

,50

,000

4
13

,24
,76

,50

,049

Κεθαιαία

12

,71

,50

,143

Πεδά
Πεδά
Κεθαιαία

5
11
6

,29
,65
,35

,50

,332

Category
Normal
Πεδά
Άιιε
Normal
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11.Σίηινη
Γεπηέξνπ
Δπηπέδνπ

Group 1
Group 2

Κεθαιαία

12. Σίηινη Σξίηνπ
Δπηπέδνπ

Group 1
Group 2

Group 1
13.ΣίηινηΣεηάξηνπ
Group 2
Δπηπέδνπ

7

,41

10

,59

Κεθαιαία
Πεδά
Πεδά

7
10
10

,41
,59
,59

Κεθαιαία

7

,41

Πεδά

,50

,629

,50

,629

,50

,629

Διιεληθά ζρνιηθά βηβιία
ζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν γηα ην αλ ην έλζεην θείκελν, νη μέλεο ιέμεηο θαη νη φξνη
δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κνξθή ηεο γξακκαηνζεηξάο απφ ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ, νη
παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε κνξθήο ζηα δεδνκέλα.
ε 19 απφ ηηο 26 πεξηπηψζεηο ην ζψκα θεηκέλνπ θαη ην έλζεην θείκελν είλαη ηππσκέλα
κε Normal πεδνχο ραξαθηήξεο (πίλαθαο 4.140). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 21 απφ 22
πεξηπηψζεηο αλάκεζα ζην ζψκα θεηκέλνπ θαη ηηο μέλεο ιέμεηο(πίλαθαο 4.141). κσο ζε
16 απφ 31 πεξηπηψζεηο ην ζψκα θεηκέλνπ είλαη ηππσκέλν κε Normal πεδνχο
ραξαθηήξεο ελψ νη φξνη είλαη ηππσκέλνη κε Bold πεδνχο ραξαθηήξεο(πίλαθαο 4.142).
Πίλαθαο 4.140: Ζ δηαθνξά έλζεηνπ θεηκέλνπ θαη βαζηθνύ ζώκαηνο θεηκέλνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η.
σο πξνο ηε κνξθή γξακκαηνζεηξάο

ψκα Κεηκέλνπ
ΤΝΟΛΟ

Έλζεην Κείκελν
Normal Πεδά Bold Πεδά Italics Πεδά
19
2
5
19
2
5

Normal Πεδά

ΤΝΟΛΟ
26
26

Πίλαθαο 4.141: Ζ δηαθνξά μέλσλ ιέμεσλ θαη βαζηθνύ ζώκαηνο θεηκέλνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η. σο
πξνο ηε κνξθή γξακκαηνζεηξάο

ψκα Κεηκέλνπ
ΤΝΟΛΟ

Normal Πεδά

Ξέλεο Λέμεηο
Normal Πεδά Italics Πεδά
21
1
21
1

ΤΝΟΛΟ
22
22

Πίλαθαο 4.142: Ζ δηαθνξά όξσλ θαη βαζηθνύ ζώκαηνο θεηκέλνπ ζηα βηβιία ηνπ Π.Η. σο πξνο ηε
κνξθή γξακκαηνζεηξάο

ξνη

ΤΝΟ
ΛΟ

Normal Πεδά Bold Πεδά Italics Πεδά
ψκα Κεηκέλνπ Normal Πεδά
ΤΝΟΛΟ

Φ.Κατςοφλθσ

1
1

16
16
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Bold Italics
Πεδά
6
6
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Γηα λα δνχκε αλ είλαη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γίλεηαη ν κε
παξακεηξηθφο δησλπκηθφο έιεγρνο ηνπ πίλαθα 8.36, ν νπνίνο καο δείρλεη φηη ην πνζνζηφ
ησλ normal πεδψλ κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 2,9% θαη 0% αληίζηνηρα είλαη ζαθψο
κηθξφηεξν ηνπ ζεσξνχκελνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5%. Γειαδή δηαθέξεη ζεκαληηθά
απφ ην πνζνζηφ ησλ normal πεδψλ ραξαθηήξσλ ζην ζψκα θεηκέλνπ. Σφζν ην έλζεην
θείκελν ζε ζρέζε κε ηε κνξθή ηνπ φζν θαη νη μέλεο ιέμεηο ζε ζρέζε κε ηε κνξθή.
Αληίζεηα νη φξνη κε ηε κνξθή δελ παξνπζηάδνπλ θακία δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε κνξθή
ηεο γξακκαηνζεηξάο αθνχ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπο 100% είλαη ζαθψο
κεγαιχηεξν ηνπ ζεσξνχκελν επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5%.
Πίλαθαο 4.143: Με παξακεηξηθόο δησλπκηθόο έιεγρνο γηα ηε κνξθή γξακκαηνζεηξάο ζε έλζεην
θείκελν, μέλεο ιέμεηο θαη όξνπο

Category
Group 1

Έλζεην
Κείκελν

Normal
Πεδά
Bold Πεδά

Group 2
ΤΝΟΛΟ
Group 1

Normal
Πεδά
Bold Πεδά

Ξέλεο Λέμεηο
Group 2
ΤΝΟΛΟ
Group 1

Normal
Πεδά
Bold Πεδά

ξνη
Group 2
ΤΝΟΛΟ

N
19

Observed
Prop.
,73

Test
Prop.
,50

7
26
21

,27
1,00
,95

,50

1
22
15

,05
1,00
,48

,50

16
31

,52
1,00

40
35
30
25
20
15
10
5
0

,000

1,000(a)

NORMAL PEZA
BOLD PEZA
ITALICS PEZA
BOLD ITALICS PEZA

A

EN
TH

SV
M

4O

KO

O
I
O
R

ITALICS KEFALAIA
BOLD ITALICS KEFALAIA
BOLD

GRAMMATA TITLOY

ITALICS
BOLD ITALICS

GRAMMATA TITLOY
GRAMMATA TITLOY

BA
SI

O
S

Y
KE
IM
EN
ET
O
O
Y
LE
KE
ZA
I
M
N
EN
TE
O
S
LE
EI
ZA
KO
N
N
TE
O
N
S
PI
N
YP
AK
O
O
SH
N
M
EI
O
XE
SE
N
IS
ES
LE
XE
IS

Y
EP
I
U

u
3o
TI
TL

O
S

PE
DO

DO

Y
IP
E

DO
EP

IP
E
EP
u

2o
TI
TL

O
S
TI
TL

O
S

1o

u

EP

IP
E

FA
LA

IO

DO

Y

Y

NORMAL KEFALAIA
BOLD KEFALAIA

KE
O
S
TI
TL

TI
TL

Asymp. Sig. Exact Sig.
(2-tailed)
(2-tailed)
,029(a)

ρήκα 4.78 Ζ κνξθή γξακκαηνζεηξάο κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ

ην παξαπάλσ ζρήκα 4.78 ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Σίηινο Κεθαιαίνπ ζπλήζσο
απνδίδεηαη κε bold θεθαιαία, ελψ νη ππφινηπνη ηίηινη, νη ιεδάληεο πηλάθσλ θαη νη φξνη κε
Bold πεδά.
Με θαλνληθά πεδά ζπλήζσο αλαπαξίζηαληαη ην Βαζηθφ ζψκα θεηκέλνπ, ην έλζεην
θείκελν, νη ιεδάληεο εηθφλσλ, νη ππνζεκεηψζεηο θαη νη μέλεο ιέμεηο.
Φ.Κατςοφλθσ
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4.4.4 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα βιέπνπκε φηη ηφζν γηα ηα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία φζν θαη
γηα ηα αγγιηθά, ε έληνλε γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε
κνξθή ζηνπο ηίηινπο. Σα αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία ρξεζηκνπνηνχλ ζηνπο ηίηινπο
θεθαιαίσλ θαη ηε κνξθή normal. Οη εθδνηηθνί νίθνη, ελψ ζηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ, 1 νπ
θαη 2νπ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έληνλε γξαθή ζηνπο ηίηινπο 3 νπ επηπέδνπ
πξνηηκνχλ ηελ πιάγηα γξαθή.
Ζ κνξθή normal ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ζην ζψκα ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ.
ην έλζεην θείκελν νη εθδνηηθνί νίθνη πξνηηκνχλ ηελ πιάγηα γξαθή, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ
φρη ζπάληα ηελ έληνλε γξαθή θαη ηε κνξθή Normal. Σα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά ζρνιηθά
βηβιία, ζε αληίζεζε ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνξθή Normal κε πνιχ πςειά πνζνζηά.
ηηο ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ νη εθδνηηθνί νίθνη ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ πιάγηα
γξαθή. ηα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία εκθαλίδνληαη ην ίδην ζπρλά κε πιάγηα γξαθή φζν
θαη κε κνξθή Normal. Γελ είλαη επίζεο ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη κε
έληνλε γξαθή. Πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία εκθαλίδνπλ ηηο
ιεδάληεο κε κνξθή Normal.
Οη εθδνηηθνί νίθνη πξνηηκνχλ ηηο ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ θπξίσο ζε πιάγηα γξαθή, αιιά
δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνξθή Normal. Σα ειιεληθά ζρνιηθά
βηβιία πξνηηκνχλ θπξίσο ηελ έληνλε γξαθή, ελψ ηα αγγιηθά βηβιία δε έρνπλ θάπνηα
ζαθή πξνηίκεζε.
ηηο ππνζεκεηψζεηο, θαίλεηαη λα ππάξρεη πξνηίκεζε απφ φινπο ζηε κνξθή Normal θαη
θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ πιάγηα γξαθή.
Οη μέλεο ιέμεηο δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζπρλά κέζα ζην ζψκα θεηκέλνπ
ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ηα ειιεληθά
ζρνιηθά βηβιία. ηαλ δηαθνξνπνηνχληαη ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε πιάγηα γξαθή.
Οη φξνη ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε απαξαίηεηε έκθαζε ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο
εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε italics θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζε bold italics. Αληίζεηα ζε
πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ειιεληθά θαη αγγιηθά ζρνιηθά βηβιία πξνηηκάηαη ε έληνλε
γξαθή θαη ζηα ππφινηπα ε πιάγηα ή έληνλε πιάγηα γξαθή.
ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ νη εθδνηηθνί νίθνη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε
κεηαμχ πεδψλ θαη θεθαιαίσλ αληίζεηα ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία
πξνηηκνχλ ηα θεθαιαία, ελψ ηα αγγιηθά, ηα γξάκκαηα ηίηινπ.
ηνπο ηίηινπο 1νπ επηπέδνπ πάιη δε είλαη μεθάζαξε ε πξνηίκεζε δείρλνληαο φκσο κηα
ηάζε πξνο ηα θεθαιαία. Σα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία εκθαλίδνπλ πξνηίκεζε πξνο ηα
θεθαιαία, ελψ ηα αγγιηθά πξνηηκνχλ κε ην ίδην πνζνζηφ ηα γξάκκαηα ηίηινπ θαη ηα
πεδά.
ηνπο ηίηινπο 2νπ επηπέδνπ νη εθδνηηθνί νίθνη δείρλνπλ πξνηίκεζε πξνο ηα πεδά, φπσο
θαη ηα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία. ηα αγγιηθά βηβιία ππάξρεη πξνηίκεζε πξνο ηα
γξάκκαηα ηίηισλ θαη ηα πεδά.
ηνπο ηίηινπο 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ φινη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα πεδά.
ηα ππφινηπα είδε θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα πεδά, κε
εμαίξεζε ηηο ιεδάληεο ησλ πηλάθσλ φπνπ εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά θαη κε θεθαιαία.
Φ.Κατςοφλθσ
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ππάξρνπλ
θάπνηεο ηάζεηο γηα ηελ απφδνζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ, πέξα απφ ην βαζηθφ
θείκελν πνπ απνδίδεηαη κε normal, ηα άιια είδε θεηκέλσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα
θαηά ηελ νπηηθή παξνπζίαζή ηνπο κέζα ζε έλα δνκεκέλν έγγξαθν. Σν ζπκπέξαζκα
απηφ καο νδεγεί ζην λα απνδψζνπκε φρη ηηο ζεκαζίεο πνπ απνδίδνληαη κε ηα
παξαπάλσ νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ηα ίδηα ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ χπαξμε
πξνηχπσλ, φπσο ππάξρεη γηα ηα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα (π.ρ., APA Style),
ζχκθσλα κε ηα νπνία ε νπηηθή απφδνζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ ζα
απνδίδνληαλ κε θάπνηα θξηηήξηα, ζα δηεπθφιπλε ηφζν ηνπο αλαγλψζηεο φζν θαη ηνπο
εηδηθνχο ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλσλ εγγξάθσλ. ΄απηφ ην πεδίν ππάξρεη
αξθεηφο ρψξνο γηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ηεο
ηππνγξαθίαο (κέγεζνο, βάξνο, ζηπι, θ.ιπ.), γηα ηελ απφδνζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
θεηκέλσλ, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γα ην ζρεδηαζκφ
εθπαηδεπηηθψλ εγρεηξηδίσλ.

Φ.Κατςοφλθσ
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5. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αθνπζηηθή Γηεπαθή Υξήζηε θαη
νη ρεηηθέο Δξγαζίεο
5.1 Ζ Αλάγθε γηα Πξνζβάζηκα ρνιηθά Δγρεηξίδηα
ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, ε αθνή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κνξθή αίζζεζεο,
δεδνκέλνπ φηη ν ήρνο είλαη ην κέζν ηεο γιψζζαο. Γη‘ απηνχο πνπ είλαη ηπθινί ή έρνπλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, ε αθνή θαη ε αθή γίλνληαη νη θχξηεο αληηιεπηηθέο
ηξνπηθφηεηεο αληηζηαζκίδνληαο ηελ φξαζε. Ζ ηδέα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη
βαζηζκέλε ζηελ ηδέα φηη φινη είκαζηε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κε θάπνην ηξφπν, εάλ φρη
ηψξα, ζα είκαζηε ζε θάπνην ρξφλν ζην κέιινλ θαζψο γεξλάκε θαη σξηκάδνπκε θαη
εζηηάδεη ζηελ ελζσκάησζε πξνδηαγξαθψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαηά ην ζρεδηαζκφ φρη
κφλν ησλ θηηξίσλ, αιιά θαη ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ.
Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηηο
δηάθνξεο ηξνπηθφηεηεο είλαη κηα βαζηθή επηινγή εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία
αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηδέα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ παξάγξαθνο 508 ηνπ
Americans with Disabilities Act (ADA) ππνρξεψλεη φιεο ηηο νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ
επξχ θνηλνχ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ World Wide Web, ζε κνξθή πνπ λα είλαη πξνζβάζηκε ζηα
άηνκα κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο.
χκθσλα κε απηφ ην πιαίζην ε ρξήζε ησλ αθνπζηηθψλ κελπκάησλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ
αλάγλσζεο νζφλεο κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθήο νκηιίαο απμάλεηαη ζε ζεκαζία σο επηινγή
πξνζβαζηκφηεηαο.
Η έλλνηα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ειεπζεξία ή ηε δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ
λα ιάβεη ή λα αμηνπνηήζεη πιήξσο έλα πξντφλ ή έλα πεξηβάιινλ. Έλα πξντφλ είλαη
πξνζβάζηκν ζε έλα άηνκν κφλν εάλ είλαη ζε ζέζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο θαη γηα λα επηηχρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηα
άηνκα κε παξφκνηεο δεμηφηεηεο θαη θαηάξηηζε, ηα νπνία δελ έρνπλ αλαπεξίεο.
Ζ πξνζβαζηκφηεηα εζηηάδεη ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαζνιηθή πξφζβαζε απφ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ρξεζηψλ θαη
ηερλνινγίαο (Matera et al, 2006).
Ζ ψζεζε πξνο ηελ πξνζβάζηκε θαη γεληθφηεξα ηελ θαζνιηθή ζρεδίαζε, νθείιεηαη θαη
ζηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο: αχμεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ
κε αλαπεξίεο. Σν 2003 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 45 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ (15,7%)
ειηθίαο 16-64 εηψλ ησλ Δπξσπαίσλ δήισζαλ φηη έρνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο13
(Eurostat research results, 2003).
Πέξαλ φκσο, απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ππάξρνπλ θαη εζηθνί ιφγνη, νη νπνίνη
ψζεζαλ ζηελ πξνζβάζηκε ζρεδίαζε θαη γεληθφηεξα ζηελ θαζνιηθή ζρεδίαζε. ινη νη
άλζξσπνη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα σο πξνο ην λφκν, ηε δνπιεηά, ην παηρλίδη, ηε κφξθσζε,
ηε ζξεζθεία, ηελ ειεπζεξία θίλεζεο. Έγηλε, ινηπφλ, «ππνρξέσζε» ηεο ζρεδίαζεο, ε

13

http://www.realising-potential.org/stakeholder-factbox/disabled-people-worldwide/
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αλαγλψξηζε ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ. ια απηά είραλ ζαλ
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξα θηλήκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ
(European Blind Union, Δπξσπατθφ Φφξνπκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία θ.α.), ηα νπνία
επέθεξαλ αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πεξί απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ απέλαληη ζε άηνκα κε
αλαπεξίεο θαη επέβαιαλ ηελ παξνρή πξφζβαζεο (θπξίσο ζσκαηηθήο) ζηελ εθπαίδεπζε,
ηα δεκφζηα θηίξηα, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηε κεηαθνξά.
Οδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. φπσο 2002/21/EC θαη 2002/22/EC αθνξνχλ
ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ΣΠΔ θαη ζηελ θαζνιηθή νδεγία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ
ρξεζηψλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 2001/ C
292/02 (1/2) αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΚηΠ γηα άηνκα κε αλαπεξία,
ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ).
Oη βαζηθνί άμνλεο, πνπ ηίζεληαη ζήκεξα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη ηελ άξζε ησλ
εκπνδίσλ πξνο ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.
Οη δξάζεηο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ ΣΠΔ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνπο ΑκεΑ 20062015 αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ειεθηξνληθή κάζεζε ησλ ΑκεΑ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη ζηελ παξνρή πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίαο
γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο επηθνηλσλίαο.
5.1.1 Ζ αλάγθε γηα πξνζβάζηκα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα ζε κηα επνρή έληαμεο ησλ
αλάπεξσλ καζεηώλ ζην γεληθό ζρνιείν
Ζ έληαμε ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ κέζα ζην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην απνηειεί
αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη σο εθ ηνχηνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Α. Εψληνπ
ηδέξε, ζει. 24-25, 2004). ηελ επνρή, φκσο ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ θαη ηεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε πξφβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην θαη γεληθά ζηελ
πιεξνθνξία κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θσλήο, ζα
έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
φξαζεο:
•
•
•

ζα αληηιακβάλνληαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ζα είλαη ππφινγνη,
ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα εγρεηξίδηα θαη ζα
αιιειεπηδξνχλ κε απηέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα,
ζα καζαίλνπλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο.

Πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην είλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο κε
αλαπεξίεο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηα ίδηα νθέιε κε ηνπο καζεηέο πνπ
δελ έρνπλ αλαπεξίεο. Δπηπιένλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ φθεινο κε πεξίπνπ ην
ίδην πνζφ πξνζπάζεηαο.
ε έλα ειάρηζην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπξνππέηξνγινπ (2015), απηφ ζεκαίλεη φηη
ηα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα πξέπεη λα είλαη:
•

Αληηιεπηά. Γειαδή, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν πξέπεη λα
είλαη δηαζέζηκεο ζε κηα κνξθή πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ην καζεηή.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ν καζεηήο είλαη ηπθιφο ηφηε φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
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•

•
•
•

παξνπζηάδνληαη νπηηθά ζην βηβιίν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κε κηα άιιε κνξθή,
φπσο ζε αθνπζηηθή κνξθή πνπ ν πνπ ν καζεηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη.
Πινεγήζηκα. Γειαδή, νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη
λα θηλεζνχλ κέζα ζην ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλαο
καζεηήο είλαη ηπθιφο, ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ελαιιαθηηθά κέζα γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πινήγεζεο, φπσο ε θσλή ή ην πιεθηξνιφγην.
Λεηηνπξγηθά. Γειαδή, ην εγρεηξίδην πξέπεη λα παξέρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ή ην
φθεινο ζην άηνκν κε αλαπεξία φπσο θαη ζηνπο άιινπο καζεηέο.
Καηαλνεηά σο πξνο ην πεξηερφκελν. Οη Πιεξνθνξίεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηεπαθήο
ρξήζηε πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο.
Αμηόπηζηα. Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξφ, ψζηε λα κπνξεί λα
εξκελεπηεί
αμηφπηζηα
απφ
έλα
επξχ
θάζκα
παξαγφλησλ
ρξήζηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, δειαδή θαζψο νη
ηερλνινγίεο θαη παξάγνληεο ρξήζηε εμειίζζνληαη, ην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα
παξακέλεη πξνζβάζηκν.

Μπνξνύλ όκσο, όια ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα λα γίλνπλ ζε πξνζβάζηκε κνξθή;
Σα θξηηήξηα γηα ην αλ έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πξνζβάζηκε
κνξθή δελ πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά ή κε βάζε ηελ ηερληθή δπζθνιία επίηεπμεο, αιιά
κε βάζε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε κάζεζεο θαη ην γεγνλφο φηη ζα ππνζηεξηρζνχλ νη
ίδηνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ηπθινί, φπσο θαη γηα ηνπο
βιέπνληεο.
Πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ φια ηα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα πξνζβάζηκα. Σα
εγρεηξίδηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα λα
δηδάμνπλ έλλνηεο θαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο νη καζεηέο απφ απηέο, κπνξεί λα κελ
είλαη ε θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία γηα θάπνηνλ ρσξίο φξαζε αλ θαη ζήκεξα ε
έξεπλα γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ πξννδεχεη.
Ση είλαη απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνζβάζηκν;
Πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαζρεζεί έλα θνηλφ
πιαίζην ηεο αλαθνξάο. Πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά έληππα εγρεηξίδηα έρνπλ θνηλφ
ζρεδηαζκφ θαη ζηνηρεία δηακφξθσζεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα. Σν έληππν
εγρεηξίδην είλαη έλα ζχζηεκα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κε ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη είλαη εμνηθεησκέλνη.
Έλα έληππν εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία κνξθνπνίεζεο θαη
ζρεδηαζκνχ:
 Κείκελν (Prototext). Οη κε κνξθνπνηεκέλεο ιέμεηο θαη ε ζηίμε πνπ απνηεινχλ ην
έγγξαθν.
 Μνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (Text Formatting). Ζ κνξθνπνίεζε πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ ιέμεσλ, φπσο bold, italics, underline,
έγρξσκνη ραξαθηήξεο, ή ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο
παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο θαη
αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη λένη φξνη ή ην φλνκα ελφο ζεκαληηθνχ
πξνζψπνπ, θιπ. Οη ιέμεηο είλαη δνκεκέλεο ζε ζεκαληηθέο κνλάδεο, φπσο νη
πξνηάζεηο, νη παξάγξαθνη, νη ζειίδεο, νη ελφηεηεο, θαη ηα θεθάιαηα, θαζψο
επίζεο θαη νη πίλαθεο θαη νη ιίζηεο.
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 Γξαθηθά. Σα γξαθηθά πεξηιακβάλνπλ ηηο θσηνγξαθίεο, ηνπο ράξηεο,
ηηο
απεηθνλίζεηο, θαη ηα δηαγξάκκαηα. Απηά κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε ην θείκελν,
φπσο κε ηνπο ηίηινπο, ή λα πεξηέρνπλ θείκελν ελζσκαησκέλν κέζα ζην ίδην ην
γξαθηθφ.
 πζηήκαηα πινήγεζεο. Σα έληππα εγρεηξίδηα έρνπλ κεζφδνπο εχξεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ κέζα ηνπο, φπσο έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ,
δηαθνξεηηθά επίπεδα θεθαιαίσλ (θεθάιαην, ελφηεηα, ππνελφηεηα), δείθηεο, θαη
αξηζκνχο ζειίδσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο βνεζνχλ ην καζεηή λα βξεη
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο (θείκελν ή γξαθηθφ) ζε έλα έληππν.
Σα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία κνξθνπνίεζεο θαη
ζρεδηαζκνχ κε ηα έληππα εγρεηξίδηα, φπσο ην θείκελν, ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, ηα
γξαθηθά, θαη ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο. Απηά ηα ζηνηρεία κνξθνπνίεζεο θαη ζρεδηαζκνχ
εληζρχνληαη, επεηδή νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ειεθηξνληθά.
 Σν Κείκελν. Σν θείκελν ζηα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα κπνξεί λα επαλαηαμηλνκεζεί, ή
ε γξακκαηνζεηξά κπνξεί λα αιιάμεη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ
αλαγλψζηε.
 Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ. Δθηφο απφ φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ έληππσλ εγρεηξηδίσλ,
ε κνξθνπνίεζε θεηκέλσλ ζηα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα κπνξεί λα πεξηιάβεη
ζπλδέζκνπο ππεξ-θεηκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε πξνο
άιια κέξε ηεο ζειίδαο ή ηνπ βηβιίνπ.
 Γξαθηθά. Οη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ γξαθηθψλ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζηελ
εηθφλα γηα λα επεθηαζνχλ γηα λα γεκίζνπλ νιφθιεξε ηελ νζφλε, ή ηα ηκήκαηα ηεο
εηθφλαο ζα κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ γηα λα παξνπζηάζνπλ ιεπηνκέξεηεο.
 ύζηεκα πινήγεζεο. Σα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο γηα ηελ
εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ κέζα ηνπο, φπσο νη ράξηεο πινήγεζεο, νη
πίλαθεο πεξηερνκέλσλ κε ζπλδέζκνπο ππεξ-θεηκέλνπ, δηαθνξεηηθά επίπεδα
ηίηισλ, νη δείθηεο, θαη νη αξηζκνί ζειίδσλ. Σν ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην κπνξεί
επίζεο λα πεξηιάβεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα "αλαδήηεζεο" γηα λα βξεη
θάπνηνο κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε ή κηα θξάζε νπνπδήπνηε ζην βηβιίν. Απηά ηα
ζπζηήκαηα πινήγεζεο βνεζνχλ ην καζεηή λα βξεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο
(θείκελν ή γξαθηθά) ζην ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην.
 Σα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα κπνξνχλ επίζεο, λα πεξηιάβνπλ θαη ηε ρξήζε ήρνπ, ν
νπνίνο δελ ππάξρεη ζηα έληππα εγρεηξίδηα. Παξαδείγκαηα αθνπζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε κνπζηθή πξνεηδνπνίεζεο, πξνθνξηθέο ιέμεηο
θαη θπζηθνχο ήρνπο.
5.1.2 Ζ πξόζβαζε ζηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ ηεξαξρηθή ηνπο δνκή
Οη ηππνγξαθηθέο θαη νπηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ γξαπηψλ
θεηκέλσλ. ια, εθηφο απφ ηα πην απιά δηακνξθσκέλα έγγξαθα, πεξηέρνπλ έλα πιήζνο
νπηηθψλ ζεκάησλ (κέγεζνο θαη κνξθή γξακκαηνζεηξάο, εζνρέο, θιπ.). Ζ ζεκαζία ησλ
νπηηθψλ ζεκάησλ δελ είλαη κφλν γηα λα επραξηζηήζνπλ ην κάηη, αιιά πεξηζζφηεξν, γηα
λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο (κεηαπιεξνθνξίεο), νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο
θεηκεληθέο, παξέρνληαο νπηηθέο ελδείμεηο σο πξνο ηελ έλλνηα ή/θαη ην ξφιν ησλ
δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ηνπ εγγξάθνπ. Οη ελδείμεηο κπνξεί λα είλαη ηππνγξαθηθέο (π.ρ.,
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πιάγηα ή έληνλε γξαθή), γεσκεηξηθέο (location based) (π.ρ., νη εζνρέο), ή νπνηαδήπνηε
άιιε κνξθή νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο (π.ρ., ηνπνζέηεζε ελφο ζεκαληηθνχ θνκκαηηνχ
ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζε έλα πιαίζην). Σν ίδην ην θείκελν, ρσξίο ηελ νπηηθή κνξθνπνίεζή
ηνπ, είλαη δπζθνιφηεξν λα θαηαλνεζεί.
Ζ πξφζβαζε ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηεξαξρία είλαη ζεκαληηθή επεηδή
παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα πξφζζεηα επίπεδα ησλ
πιεξνθνξηψλ, φπσο ε έκθαζε θαη νη βαζηθέο ιέμεηο θιεηδηά (Kouroupetroglou, 2013).
Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
θεηκέλνπ θαη ελφο άιινπ (φπσο ζε έλαλ νξηζκφ), δίλεη έκθαζε/ππνγξακκίδεη ηηο βαζηθέο
ιέμεηο, πξνζδηνξίδεη ηελ αθνινπζία ηεο παξνπζίαζεο (φπσο ζε έλαλ πίλαθα
πεξηερνκέλσλ ή ηνπο ηίηινπο ζε έλα θεθάιαην), παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηεξαξρία
ησλ πιεξνθνξηψλ (φπσο κε ηελ εζνρή παξαγξάθνπ) θαη παξέρεη άιια δεπηεξεχνληα
επίπεδα πιεξνθνξηψλ ζηνλ αλαγλψζηε. Με ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, νη
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηεξαξρία
κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαζέζηκεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο:
•
•
•
•

Λεθηηθέο εηηθέηηεο / Verbal tags: Παξαδείγκαηνο ράξηλ, "έλαξμε έληνλεο γξαθήο,"
"ηέινο έληνλεο γξαθήο," "επηθεθαιίδα," θαη "ηίηινο θεθαιαίνπ," νη νπνίεο
ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν ή/θαη απνδίδνληαη ιεθηηθά.
Κάπνηνο ηχπνο ηνληθψλ ελδείμεσλ (earcons) ζα κπνξνχζε λα παξαζρεζεί φηαλ
εκθαλίδεηαη ε δηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή
ερεηηθψλ ζεκάησλ ή ηφλσλ πνπ πξνεγνχληαη ακέζσο ησλ ιέμεσλ.
Μνπζηθή/ήρνο ππνβάζξνπ, πνπ παίδεηαη ελψ ην εηδηθά κνξθνπνηεκέλν θείκελν
παξνπζηάδεηαη ή δηαβάδεηαη.
Αιιαγή ζηελ πξνζσδία ή ηε θσλή, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη γξακκέλεο κε πιάγηνπο
ραξαθηήξεο ιέμεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ κε κηα δηαθνξεηηθή θσλή ή κε κηα
δηαθνξεηηθή ηνληθφηεηα ή κε δηαθνξεηηθή έληαζε.

Σν πξφβιεκα φκσο πνπ είλαη θπξίαξρν θαη απνηειεί θαη αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο
είλαη πνηα ηερληθή είλαη θαηάιιειε, ψζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ αθξναηή
απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη λα κελ ππεξθνξηψλεηαη ε κλήκε εξγαζίαο.
5.2 Σα ήκαηα ζηνλ Πξνθνξηθό Λόγν
Δλψ έρνπλ γίλεη πάξα πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο ζην πεδίν ηεο γλσζηαθήο ςπρνινγίαο
γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ (βι. θεθάιαην
4), ην ζέκα φκσο ηεο απφδνζεο ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ζε αθνπζηηθή κνξθή δελ έρεη
κειεηεζεί αξθεηά, γηαηί ηα ζπζηήκαηα TtS είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε ηερλνινγία.
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη αλ ε ζεκαηνδφηεζε αζθεί ηηο ίδηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο
θαη φηαλ ηα θείκελα απνδίδνληαη πξνθνξηθά.
Ο Sperber (2002) πξνβιέπεη φηη ζην κέιινλ ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ηερλνινγίεο
αλαγλψξηζεο θσλήο γηα λα γξάθνπκε θείκελα, αιιά δελ πηζηεχεη ζηελ αληηθαηάζηαζε
ηεο αλάγλσζεο κε ηελ ρξήζε ζπλζεηηθήο νκηιίαο (TtS), επεηδή κεξηθέο απφ ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, φπσο νη νπηηθέο ελδείμεηο ηεο νξγάλσζεο
ηνπ θεηκέλνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε αθνπζηηθή κνξθή. Ο Wright (2001),
ηζρπξίδεηαη φηη φηαλ ηα θείκελα πνπ πξφθεηηαη λα κεηαηξαπνχλ έρνπλ έλαλ έληνλα νπηηθφ
ραξαθηήξα, ηφηε ε απφδνζή ηνπο ζε αθνπζηηθή κνξθή ζα είλαη πξνβιεκαηηθή, επεηδή ν
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αθξναηήο δελ ζα κπνξεί λα έρεη κε κηαο πξφζβαζε ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ φπσο κπνξεί
έλαο βιέπσλ ζε έλα γξαπηφ θείκελν. Γηα λα επηιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, πξνηείλεη θαηά
ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ λα παξνπζηάδεηαη θαη κηα πξνθνξηθή επηζθφπεζε,
έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη κηα ιεηηνπξγηθή ηζνδπλακία (Wright, 2000) ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ θαηά ηε κεηαηξνπή ελφο θεηκέλνπ ζηελ νκηιία.
ε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζε θνηηεηέο νη Mautone & Mayer (2001) γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ
ε ζεκαηνδφηεζε ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε απφδνζε, φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά
επίιπζεο πξνβιήκαηνο (problem-solving transfer), βξήθαλ φηη ππήξμε κηα ζεηηθή
επίδξαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάζηεθε ην ζεκαηνδνηεκέλν
πξνθνξηθφ θείκελν. Έηζη, θαίλεηαη φηη ε ζεκαηνδφηεζε θάλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην
λα βνεζά απιά ηνπο αλζξψπνπο λα επηιέμνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο.
ηελ παξαπάλσ έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζεκαηνδφηεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν
βειηηψλεη, επίζεο, ηελ θαηαλφεζε (είρε ηα ίδηα γλσζηαθά απνηειέζκαηα), φπσο θαη ζην
γξαπηφ ιφγν. Μπνξεί, επίζεο, λα βειηηψζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ
εμεγήζεσλ, φπσο θάλεθε απφ ηηο βειηηψζεηο ζηε κεηαθνξά επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σα
ηεζη κεηαθνξάο παξείραλ έλα κέηξν γηα ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά πνπ έρνπλ κάζεη γηα λα επηιχζνπλ λέα
πξνβιήκαηα.
Σα ζήκαηα γεληθά, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ γλσζηαθή
επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο ησλ
ζρεηηθψλ βεκάησλ ζηελ εμήγεζε, ηεο νξγάλσζεο ηνπο ζε κηα ζπλεπή λνεηηθή δνκή, θαη
ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηελ ππάξρνπζα γλψζε.
Ζ ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ελεξγεηηθή επεμεξγαζία (φπσο ε νξγάλσζε
θαη ε ελζσκάησζε) κε ηε κείσζε ηνπ γλσζηαθνχ θνξηίνπ.
Γεδνκέλνπ, φηη ε επεμεξγαζία ελφο πεδνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα αζθήζεη έλα βαξχ
γλσζηαθφ θνξηίν ζηνλ αξράξην (Sweller, 1999), νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ πεξηηηνχ
θνξηίνπ, πνπ ε ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θαηαθέξεη, ζα επηηξέςεη ζην καζεηή λα
ζπκκεηέρεη πην απνηειεζκαηηθά ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. ηα πεηξάκαηα ησλ
Mautone & Mayer (2001), νη καζεηέο ζηηο νκάδεο κε ην ζεκαηνδνηεκέλν πξνθνξηθφ
θείκελν δελ ρξεηαδφηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο γλσζηαθνχο πφξνπο ζην
ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθήλνληαο κεξηθνχο πφξνπο
δηαζέζηκνπο γηα ηηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο
ελζσκάησζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ζεσξνχκε φηη ηα θαιά ζρεδηαζκέλα ζήκαηα
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο ζπδεχμεηο αηηίαο θαη
απνηειέζκαηνο απφ ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο, αιιά απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα
λα επηζεκαλζνχλ ηα θξηζηκφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζεκαηνδφηεζεο.
Δπνκέλσο, αλ θαηά ηελ κεηαηξνπή ελφο εγγξάθνπ ζε νκηιία κέζσ ζπζηήκαηνο TtS,
απνδίδνληαλ πέξαλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα νπηηθά ζήκαηα (π.ρ., bold, italic, κέγεζνο
ραξαθηήξσλ), απηφ πηζηεχνπκε φηη ζα είρε ζεηηθή επίπησζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ.
Πνηα κέζα φκσο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν/πιαίζην ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ; χκθσλα κε ηνπο Mautone &
Mayer (2001), ιακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ, ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν/πιαίζην ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα απνδνζεί κε ην λα
εθθξάζνπκε ηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηα ζήκαηα κε
Φ.Κατςοφλθσ

240

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

θεηκεληθφ (discursive) ηξφπν ή λα παξνπζηάζνπκε ηα νπηηθά ζήκαηα ηνπ θεηκέλνπ κε κηα
εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ (text picture), παξάιιεια κε ηελ αθνπζηηθή ηνπ απφδνζε. Δπίζεο,
έλαο ηξίηνο ηξφπνο, ν νπνίνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ πξνζσδία σο έλα αλάινγν ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη κηα
ζρέζε κεηαμχ ησλ θεηκεληθψλ θαη πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (den
Ouden, Noordman, & Terken, 2002). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Hartley (1993),
κεξηθέο επίζεο απφ ηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα
θαληαζηεί ηελ πξνζσδία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε.
Τπνζέηνπκε όηη ε αληηζηξνθή κπνξεί επίζεο λα ηζρύεη. Γειαδή, ηα πξνζσδηαθά
ραξαθηεξηζηηθά (prosodic cues) ζηελ πξνθνξηθή έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζα κπνξνύζαλ λα
βνεζήζνπλ ηνλ αθξναηή λα θαληαζηεί ηα νπηηθά ζήκαηα ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη,
πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζεηξά πεηξακάησλ κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε ζρεζηαθέο
νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο (έληαζε, ξπζκφο θαη
ηνληθφ χςνο) θαη ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ «βάξνο», «ζηπι» θαη «κέγεζνο» ησλ
ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα εξεπλήζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ ζηελ
απνκλεκφλεπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ελφο αθνπζηηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ.
Ζ θύξηα ππόζεζή καο είλαη φηη ε απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ζηελ αθνπζηηθή
απφδνζε ελφο θεηκέλνπ, βειηηψλεη θαη ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ.
5.3 Νόεζε θαη Ζιεθηξνληθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο
Ζ παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο βειηηψλεη ηε γλσζηαθή
επεμεξγαζία ηνπ. Ζ παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ ζε νπηηθή θαη αθνπζηηθή κνξθή παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα ζε έλα καζεηή λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα λνεηηθφ κνληέιν, πνπ
ρξεζηκεχεη ζηελ θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο πξνγελέζηεξεο θαη ηεο λέαο γλψζεο.
Ο Wittrock (1992), πεξηέγξαςε ηε γλσζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε σο
δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία έλαο εθπαηδεπηηθφο πξνθαιεί έλα λνεηηθφ κνληέιν πνπ αθνξά
ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε. Σα λνεηηθά κνληέια δξνπλ σο γέθπξα ή ηθξίσκα κεηαμχ ηεο
πξνγελέζηεξεο γλψζεο ηνπ καζεηή θαη ηεο λέαο γλψζεο. Σν πνζφ ησλ γλσζηαθψλ
πφξσλ πνπ απαηηείηαη γηα λα επεμεξγαζηεί έλα λέν θνκκάηη πιεξνθνξηψλ ή λα
γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο θαη ηεο λέαο γλψζεο, είλαη κηα
ιεηηνπξγία ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ γλσζηαθνχ θνξηίνπ θαη
ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ λένπ πιηθνχ (Mayer, 1997; Sweller, 1990;
Sweller & Chandler, 1994).
5.3.1 Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο (Dual Coding Theory)
Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο (Paivio, 1971) αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '70, θαη πηνζεηήζεθε γηα λα εμεγήζεη γηαηί ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο ή ησλ πνιπκέζσλ ήηαλ ρξήζηκεο ζηε δηδαζθαιία. Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο
θσδηθνπνίεζεο δειψλεη φηη νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο
ρξεζηκνπνηψληαο δχν θαλάιηα (Paivio, 1971, 1991; Saettler, 1990). χκθσλα κε ηε
ζεσξία, έλα θαλάιη επεμεξγάδεηαη ηηο ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, ην νπνίν απνθαιείηαη
logogens, θαη έλα δεχηεξν θαλάιη (imagens) ηηο κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο (δει. εηθφλεο).
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Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ δεκηνπξγεί
πεξηζζφηεξα ηθξηψκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε λέα γλψζε. Ο Paivio (1971),
ηζρπξίδεηαη φηη νη εηθφλεο είλαη πηζαλφηεξν λα απνκλεκνλεπηνχλ απφ φηη ην θείκελν,
επεηδή ηα νπηηθά ζήκαηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζηα θαλάιηα ιεθηηθήο θαη κε
ιεθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ην θείκελν ππνβάιιεηαη ζε
επεμεξγαζία κφλν ζην θαλάιη ιεθηηθήο επεμεξγαζίαο.
χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεξηθψο βιεπφλησλ καζεηψλ, ε
παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηαπηφρξνλε αθνπζηηθή
απφδνζή ηνπ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία, ζα είρε
πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
5.3.2 Ζ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο θσδηθνπνίεζεο (Multiple Coding Theory)
Ζ ―αξρή ηεο ζπλάθεηαο‖ ζπκπεξηιήθζεθε κέζα ζηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο
θσδηθνπνίεζεο (Mayer, 1997), θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεγήζεη γηαηί ηα πνιπκέζα
ήηαλ επηηπρή ζηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο πιηθνχ. Ζ αξρή ηεο ζπλάθεηαο, κηα
επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο, ππέζεζε φηη νη
άλζξσπνη
επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο ιεθηηθέο θαη ηηο
νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Mayer, 1997; Mayer & Anderson, 1991, 1992; Simpson,
1995). Οη λέεο πιεξνθνξίεο, φηαλ παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα πξνθνξηθά θαη νπηηθά,
εγθαζηζηνχλ ηξεηο πηζαλέο ζπλδέζεηο κε ηελ πξνγελέζηεξε γλψζε: Πξψηνλ, νη
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δεχηεξνλ,
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηέινο, κπνξνχλ λα γίλνπλ
ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δχν
αλαθνξψλ. Ζ αξρή ηεο ζπλάθεηαο, επίζεο, πξνηείλεη φηη ε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ
εληζρχεηαη φηαλ ππνβάιινληαη πεξηζζφηεξεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο λέαο γλψζεο ππφ
κνξθή ζπλδέζεσλ θαη ζπκβφισλ (Simpson, 1995).
5.3.3 To Γλσζηαθό Φνξηίν (Cognitive Loading)
Ζ ζεσξία ηνπ Γλσζηαθνχ θνξηίνπ (Sweller, 1988), κηα επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο
δηπιήο θσδηθνπνίεζεο, ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο γηα
ηελ επεμεξγαζία ηεο λέαο γλψζεο. Κάζε άηνκν έρεη έλα γλσζηαθφ θαηψθιη, ην νπνίν
φηαλ μεπεξληέηαη, εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί επί πιένλ πιεξνθνξίεο
(Kulhavy, Stock, & Kealy, 1990; Sweller & Chandler, 1994). Απηή ε ζεσξία εμεγεί, γηαηί
ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ καζεηή ζα κεησζεί, φηαλ απηφο εθηίζεηαη ζε
έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπ δηαζπά ηελ πξνζνρή ή ηνπ παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο
ηαπηφρξνλα. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ην πεξηβάιινλ απνξξνθά ηνπο
γλσζηαθνχο πφξνπο, πνπ ν καζεηήο ζα είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επεμεξγαζηεί ην
πεξηερφκελν. ε κηα αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλνπ θεηκέλνπ, είλαη επνκέλσο πνιχ
ζεκαληηθφ ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή νη αθνπζηηθέο παξάκεηξνη λα είλαη
ζρεδηαζκέλα κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ αθξναηή.
Ζ καθξνπξφζεζκε κλήκε κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ ηεξαξρηθά
νξγαλσκέλσλ ζηνηρείσλ, γλσζηψλ σο γλσζηαθά ζρήκαηα. Σν γλσζηαθφ ζρήκα
επηηξέπεη ζην άηνκν λα ζπγθξαηήζεη ππνζηνηρεία πιεξνθνξίαο, σο απιά ζηνηρεία
(Kalyuga, Chandler, and Sweller, 1998). Ζ έξεπλα ηνπ Sweller (1988), πξνηείλεη φηη νη
απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη εληζρχνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε κε ην λα ελεξγνπνηνχλ
θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο γλσζηαθνχο πφξνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε
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ζρεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Sweller (1988), ε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο
ιεηηνπξγηθήο κλήκεο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Ζ
παξνπζίαζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί βαξχ γλσζηαθφ θνξηίν, ην
νπνίν παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ελφο ζηφρνπ (Wilson & Cole, 1996), ν νπνίνο ζηελ
πεξίπησζε ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ
θεηκέλνπ.
Οη Sweller (1990) θαη Sweller & Chandler (1994), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
«εθπαηδεπηηθά πιηθά κπνξνχλ λα αλαδνκεζνχλ γηα λα απνβάινπλ ηηο γλσζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ κάζεζε» (Sweller, 1990, ζ. 129). Ζ
θαηάιιειε επηινγή ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ κέζσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο λνεηηθέο εηθφλεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
γλσζηαθνί πφξνη ηνπ καζεηή θαη λα εληζρπζεί ε γλσζηαθή επεμεξγαζία ησλ λέσλ
πιεξνθνξηψλ (Mayer, 1997; Sweller, 1990; Sweller & Chandler, 1994). Δληνχηνηο, ν
Preece (1993) πξφηεηλε φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ε αληίιεςε θαη ε πξνζνρή, επεηδή ζα επεξεαζηεί άκεζα ην
γλσζηαθφ θνξηίν.
Με ηε κείσζε ηνπ γλσζηαθνχ θνξηίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ καζεζηαθά
πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ πεξηζζφηεξνπο γλσζηαθνχο πφξνπο
δηαζέζηκνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθνιχλνληαη λα ρηίδνπλ
ηθξηψκαηα (scaffolds) ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε (Sweller & Chandler, 1994)
5.3.4 Ζ Γλσζηαθή Τπεξθόξησζε (Cognitive Overload)
Σα δεηήκαηα ηνπ γλσζηαθνχ θνξηίνπ εμεηάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ππεξθφξησζεο ηεο
κλήκεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ θαηαλφεζε.
Ζ γλσζηαθή ππεξθφξησζε εκθαλίδεηαη φηαλ θαηαθιχδνληαη/δεζκεχνληαη νη γλσζηαθνί
πφξνη ηνπ καζεηή, θαη εκπνδίδεηαη ε επεμεξγαζία ηεο λέαο γλψζεο. Έλα παξάδεηγκα
ηεο γλσζηαθήο ππεξθφξησζεο ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ, είλαη ε
παξνπζία πάξα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ/ελδείμεσλ γηα ηελ
απφδνζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ γξαθήο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα θείκελν. ε εθείλεο ηηο
πεξηπηψζεηο, ν αθξναηήο ζα είλαη είηε κπεξδεκέλνο είηε θαηαθιπζκέλνο απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ επηινγψλ (Horton, 2000; Ebersole, 1997). Ζ γλσζηαθή αληίδξαζε ζα νδεγήζεη ζε
πξνζσξηλή γλσζηαθή «παξάιπζε». Γπζηπρψο, νη καζεηέο πνηθίιινπλ σο πξνο ηε
δπλαηφηεηά ηνπο λα ρεηξηζηνχλ ην γλσζηαθφ θνξηίν.
Ζ αλζξψπηλε κλήκε εξγαζίαο αζθεί επίδξαζε ζηελ εθκάζεζε ζχλζεησλ εξγαζηψλ. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ελφο θεηκέλνπ εμαξηάηαη
ελ κέξεη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηηηνχ γλσζηαθνχ θνξηίνπ (Yeung, 1999). Οη επηπιένλ
πιεξνθνξίεο, απνηεινχλ εκπφδην ζηελ απφθηεζε ζρεκάησλ φπνπ ην άηνκν
επεμεξγάδεηαη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο. πλεπψο, νη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο
απμάλνπλ ην γλσζηαθφ θνξηίν.
Ζ έλλνηα ηεο Γλσζηαθήο επηβάξπλζεο (cognitive overhead) εηζήρζε απφ ηνλ Conklin
(1987) γηα λα πεξηγξάςεη γηαηί κεξηθνί ρξήζηεο δνθίκαδαλ γλσζηαθή ππεξθφξησζε θαηά
ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ππεξθεηκέλνπ ελψ άιινη ρξήζηεο φρη. Σν πνζφ ηεο επηβάξπλζεο
γηα έλαλ ρξήζηε, ζχκθσλα κε Conklin (1987), βαζίδεηαη ζηε γλσζηαθή βάζε
(foundation) πνπ ν ρξήζηεο είρε πξηλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ελφο ζηφρνπ. ζν
ηζρπξφηεξε ε βάζε, ηφζν ρακειφηεξε ε πηζαλφηεηα λα θαηαθιπζηεί ε γλσζηαθή
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δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε, ελψ αληίζεηα, φζν αζζελέζηεξε ε βάζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη
ε πηζαλφηεηα λα θαηαθιπζηεί ε γλσζηαθή δπλαηφηεηά ηνπ. Έλα άιιν πηζαλφ πξφβιεκα
θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο αθνπζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ελφο θεηκέλνπ είλαη ε παξνπζίαζε
ζηνπο ρξήζηεο κεγάινπ αξηζκνχ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ.
5.3.5 Ζ Γλσζηαθή Οηθνλνκία κέζσ ηεο ελζσκάησζεο πνιιαπιώλ εξεζηζκάησλ
Ο φξνο γλσζηαθή νηθνλνκία πξνέθπςε απφ ηελ εξγαζία ηνπ Tergan (1997). Ζ
αλαθνίλσζε εθείλεο ηεο κειέηεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηάζε λα θαηαθιχδεηαη ν
ρξήζηεο κε πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο ή/θαη πάξα πνιιά εξεζίζκαηα. Ζ ζεσξία
ππνζέηεη φηη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη δηαζέζηκνο έλαο πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο γλσζηαθψλ πφξσλ. Σν πνζφ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν
εμαξηάηαη απφ ην πνζφ ηεο γλσζηαθήο επηβάξπλζεο πνπ αλαιψζεθε απφ ην ρξήζηε.
Ζ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο εκθαλίδεηαη λα έρεη επηπηψζεηο, φηαλ πξέπεη νη άλζξσπνη λα
επηκεξίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα ελζσκαηψζνπλ λνεηηθά πνιιαπιέο πεγέο
πιεξνθνξηψλ, κε ζπλέπεηα ηε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφθηεζή ηνπο. Αθ' εηέξνπ,
εάλ νη ίδηεο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε κηα θπζηθά ελζσκαησκέλε κνξθή, απηή ε
ελζσκαησκέλε κνξθή κεηψλεη ην θνξηίν ηεο κλήκεο εξγαζίαο (Mousavi, Low, &
Sweller, 1995). Σα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή ζπζηήκαηα, απαηηνχλ ν ζρεδηαζκφο ησλ
αθνπζηηθψλ δηεπαθψλ λα κεγηζηνπνηεί ηελ αλζξψπηλε απφδνζε ή ηελ αιιειεπίδξαζε
κε ην ζχζηεκα. Σν γλσζηαθφ θνξηίν είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ην ζρεδηαζκφ
ηέηνησλ δηεπαθψλ.
Σν δεηνχκελν είλαη πψο έλα άηνκν σθειείηαη απφ ηηο ελζσκαησκέλεο πιεξνθνξίεο. Οη
έκπεηξνη ρξήζηεο δελ σθεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε, θαζψο επεμεξγάδνληαη αθνχζηα δεπηεξεχνπζεο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο,
κεηψλνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζε. Δληνχηνηο, φηαλ δίλεηαη ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο κηα
ελζσκαησκέλε κνξθή, νη λνεηηθνί ηνπο πφξνη δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαλφεζε κεηψλνληαο
ηε δηάζπαζε πξνζνρήο (Yeung, 1999).
Ζ ζεσξία ησλ γλσζηαθψλ θνξηίσλ ελζσκαηψλεη πνηθίιεο δηαδηθαζίεο, ππνζέηνληαο φηη
ε κλήκε εξγαζίαο έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη ε εμεηδηθεπκέλε απφδνζε,
απαηηεί ηα ζρήκαηα λα δηαηεξνχληαη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα
είλαη δνκεκέλεο, έηζη ψζηε λα απνβάιινπλ νπνηνδήπνηε θνξηίν απφ ηε κλήκε εξγαζίαο
θαη λα απμάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα γλσζηαθά ζρήκαηα.
ηαλ παξνπζηάδνληαη πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα, κπνξεί κηα ή
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο λα παξακείλνπλ αλελεξγέο (Kalyuga, Chandler, θαη Sweller,
1998). Σα άηνκα επηηπγράλνπλ λα θαηαλνήζνπλ θάηη, κφλν φηαλ ελζσκαηψλνπλ ηηο
πεγέο απφ θνηλνχ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα δηάγξακκα θπθισκάησλ γίλεηαη θαιχηεξα
αληηιεπηφ φηαλ ην θείκελν θαη ην δηάγξακκα είλαη λνεηηθά ελζσκαησκέλα, ζε αληίζεζε
κε ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάγξακκα είλαη ρσξίο ην θείκελν ή ην θείκελν παξνπζηάδεηαη
ρσξηζηά απφ ην δηάγξακκα. Οη δχν πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη θπζηθά
ελζσκαησκέλεο κεηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα λνεηηθή ελζσκάησζε. πλεπψο, ην θνξηίν
ηεο κλήκεο εξγαζίαο κεηψλεηαη, απειεπζεξψλνληαο πφξνπο γηα ηελ αλάθηεζε
ζρεκάησλ (Kalyuga, Chandler, θαη Sweller, 1998). Ζ πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθηάηαη
εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην επίπεδν εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ. Οη
αξράξηνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ, εληνχηνηο, κπνξνχλ λα έρνπλ αλεπαξθή γλψζε ή
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έλα ειιηπέο γλσζηηθφ ζρήκα ζρεηηθά κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. ζνλ αθνξά ζηνπο
έκπεηξνπο, έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα ηα θπθιψκαηα, έρνπλ ηελ
εκπεηξία λα δηαβάδνπλ δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θαη έρνπλ αλαπηχμεη έλα ζρήκα, ην
νπνίν εμεγεί ηε ιεηηνπξγία θάζε ηχπνπ θπθιψκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θείκελν
ζην δηάγξακκα ησλ θπθισκάησλ ζεσξείηαη πεξηηηφ γηα απηνχο ηνπο ρξήζηεο, δεδνκέλνπ
φηη έρνπλ απνθηήζεη έλα ζρήκα. Μηα δηεπαθή ππνινγηζηψλ κε ελζσκαησκέλν θείκελν
θαη κεηαπιεξνθνξίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ πιενλαζκφ ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο
φηαλ νη κεηαπιεξνθνξίεο δελ παξνπζηάδνληαη κε έλαλ αληηιεπηηθά απνδεθηφ ηξφπν. Ζ
επίδξαζε ηεο δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο, εκθαλίδεηαη φηαλ νη πνιιαπιέο πεγέο
πιεξνθνξηψλ είλαη δχζθνιν ή αδχλαηνλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη
λα ελζσκαηψλνληαη λνεηηθά ή θπζηθά γηα λα είλαη θαηαλνεηέο. Ζ λνεηηθή νινθιήξσζε
δεκηνπξγεί βαξχ γλσζηαθφ θνξηίν. Ζ επίδξαζε ηνπ πιενλαζκνχ εκθαλίδεηαη φηαλ νη
πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γίλνληαη θαηαλνεηέο κφλεο ηνπο, φπνπ ε θάζε πεγή
παξέρεη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο αιιά κε κηα δηαθνξεηηθή κνξθή. Δπνκέλσο, ην πεξηηηφ
θνξηίν ηεο κλήκεο εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο πξνζνρήο πνπ
απαηηείηαη κεηαμχ ησλ πεγψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.
5.3.6 Παξεκβνιή αθνπζηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη γλσζηαθή επηβάξπλζε
Ζ παξεκβνιή εξεζηζκάησλ δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην γλσζηαθφ θνξηίν
ησλ αθξναηψλ. Ζ παξεκβνιή εκθαλίδεηαη φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, είηε παξεκπνδίδνπλ ηελ ππνδνρή ηνπ γεληθνχ
κελχκαηνο (Bradshaw, 1997; Sweller, 1990; Sweller & Chandler, 1994).
Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ζα κπνξνχζε λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ε
«θιπαξία» (verbosity) ηνπ ζπλζέηε νκηιίαο θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ νπηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θεηκέλνπ, νη δηαθνξεηηθνί ήρνη ππνβάζξνπ, θαζψο θαη ηα
δηαθνξεηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Μηα άιιε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο είλαη ε
αδπλακία ηνπ αθξναηή λα επεμεξγαζηεί γλσζηαθά ην πεξηερφκελν, ιφγσ ηεο
αλεπαξθνχο πξνγελέζηεξεο γλψζεο ηνπ ζέκαηνο.
Ζ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο απμάλεη ην πνζφ ηνπ γλσζηαθνχ θνξηίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ επεμεξγαζία ελφο ζηφρνπ (Horton, 2000; Ebersole, 1997).
Ο ζηφρνο θάζε ζρεδηαζηή αλαγλψζηε νζφλεο (screen reader), πξέπεη λα είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δηάζπαζε ηεο
πξνζνρήο θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο δνκεκέλνπ θεηκέλνπ. Μηα ηέηνηα
δηαδηθαζία επηινγήο εμαζθαιίδεη φηη ε αθνπζηηθή απφδνζε δελ επεξεάδεη κε αξλεηηθφ
ηξφπν ην γλσζηαθφ θνξηίν ηνπ αθξναηή.
5.3.7 Ζ ζπκβνιή ησλ γξαθηθώλ
Γηάθνξνη εξεπλεηέο (Bradshaw, 1997; Morrison, Ross, & O'Dell, 1991; Hathaway, 1984)
αλαθέξνπλ φηη ηα κεγάια πνζά θεηκέλνπ είλαη πηζαλφ λα μεραζηνχλ γξήγνξα, εηδηθά
φηαλ παξνπζηάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εληζρχεηαη
απφ κηα θαηάιιειε νπηηθή παξνπζίαζε. Οη Kemp θαη Dayton (1985), δειψλνπλ φηη ηα
γξαθηθά πξνζζέηνπλ πνηθηιία, θάλνληαο έηζη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη
πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζεο. Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, νδεγεί ζηελ
θαιχηεξε πξνζνρή θαη απμάλεη ην θίλεηξν γηα λα κάζεη ην πεξηερφκελν.
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Δθηφο απφ ηε βειηησκέλε πξνζνρή, ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ δεκηνπξγεί κηα
νπηηθή κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία βνεζά ζηελ θαηαζθεπή ελφο
λνεηηθνχ κνληέινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ (Soulier, 1988).
5.3.8 Ζ επηξξνή ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο
Ζ κλήκε εξγαζίαο, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο κε ρξήζε
ππνινγηζηή, απαηηεί λα ζπγθξαηνχληαη νη πιεξνθνξίεο αξθεηά δεπηεξφιεπηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο γλσζηαθήο επεμεξγαζίαο. Ζ ππεξθφξησζε ηεο κλήκεο δεκηνπξγεί ιάζε
απφδνζεο. Μηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα
δηεπζχλεη εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή, απαηηεί ελαιιαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο
ηεο δηεπαθήο (Gevins,Smith, θαη Leong, 1998). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη κειέηεο έδεημαλ
φηη ην θνξηίν ηεο κλήκεο εξγαζίαο απμάλεηαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη
ζηνπο πφξνπο ηεο κλήκεο εξγαζίαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή
(Gevins, Smith, θαη Leong, 1998). Απηή ε κειέηε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ
έξεπλα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κεραλήο θαη αλζξψπνπ.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ γλσζηαθψλ θνξηίσλ, νη άλζξσπνη επεμεξγάδνληαη ηα πιηθά
ή ηηο εξγαζίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δάλ ην άηνκν απνθηά ηα θαηάιιεια ζρήκαηα
απηνκαηνπνηεκέλα, ην γλσζηαθφ θνξηίν ζα είλαη ρακειφ, απειεπζεξψλνληαο έηζη ηνπο
πφξνπο ηεο κλήκεο εξγαζίαο. Δληνχηνηο, εάλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ (π.ρ., ελφο
αθνπζηηθνχ θεηκέλνπ) πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία εμεηάδνληαη σο κεκνλσκέλα
ζηνηρεία ζηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηφηε ην θνξηίν είλαη πςειφ (Tuovinen θαη Sweller,
1999). Δάλ ην γλσζηαθφ θνξηίν είλαη πςειφ, ηφηε ην άηνκν θαιείηαη λα εμεηάζεη έλαλ
κεγάιν αξηζκφ αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ.
Οη ζρεδηαζηέο ινγηζκηθψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο ηελ πείξα
ησλ ρξεζηψλ, φζνλ αθνξά ζην θνξηίν ηελ κλήκεο θαηά ηε ζρεδηαζκφ κηαο αθνπζηηθήο
δηεπαθήο. Γηα λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αξράξηνπ
ρξήζηε είλαη απνηειεζκαηηθφ λα ελζσκαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ζηε δηεπαθή, ε νπνία
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίδξαζε ηνπ πιενλαζκνχ γηα ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο.
Ζ Γλσζηαθή επηζηήκε, έρεη παξάζρεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ινγηζκηθψλ έλα δήηεκα πνπ
πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο αθνπζηηθήο δηεπαθήο,
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαζεκεξηλφ εξγαιείν, ψζηε λα απμάλεηαη ε απφδνζε ηνπ
ρξήζηε. Μειέηεο πάλσ ζην γλσζηαθφ θνξηίν εληζρχνπλ ηα δεηήκαηα ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κεραλήο θαη αλζξψπνπ.
5.4 Μέζνδνη θαη Σερληθέο Αθνπζηηθήο Παξνπζίαζεο Γεδνκέλσλ
Σν θχξην επηρείξεκα ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ ζηα δηαδξαζηηθά
ζπζηήκαηα, αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ήρνο δνπιεχεη γηα καο ζηελ θαζεκεξηλή
δσή. Γηα νηθνινγηθνχο ιφγνπο, ην αθνπζηηθφ ζχζηεκα καο επηηξέπεη λα ζπιιέμνπκε κηα
πιεζψξα πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ καο. Μηα νπζηαζηηθή ηδηφηεηα ηνπ
αθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη φηη καο επηηξέπεη λα αθνχζνπκε φ,ηη δελ κπνξέζακε λα
δνχκε. Ζ αθνή δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ πνιιέο θαηεπζχλζεηο, ελψ ε φξαζε κφλν απφ
κηα θη επίζεο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε φξαζε δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί.
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Παξφηη νη ήρνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ απφ ηφηε πνπ
εθεπξέζεθαλ νη ππνινγηζηέο, ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ ππνινγηζηή, νη δπλαηφηεηεο
ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο έρνπλ ζρεδφλ ζπλνιηθά παξακειεζεί. πλήζσο ν ήρνο
απνηειείηαη απφ απιά ζήκαηα (ηα ερεηηθά ζήκαηα «κπηπ» θαη «θιηθ») ή ηε κνπζηθή
ππνβάζξνπ. Πνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα πνπλ πφηε κηα εξγαζία απνζεθεχηεθε απφ ην
ζφξπβν πνπ παξάγεη ν ππνινγηζηήο ηνπο. Απηφ, φκσο ην παξάδεηγκα θαηαδεηθλχεη φηη
ην αθνπζηηθφ θαλάιη είλαη εθ θχζεσο θαηάιιειν γηα λα κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο ζηνπο
ρξήζηεο ελφο user interface (UI).
Οη αθνπζηηθέο δηεπαθέο κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε
νπηηθέο ή θηλαηζζεηηθέο εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη ζε ρψξνπο φηαλ ε νπηηθφθηλαηζζεηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεραλήο είλαη δχζθνιε, παξαδείγκαηνο ράξηλ ελψ
είκαζηε ζε θίλεζε ή κε ζπζθεπέο κε κηθξή νζφλε.
Μηα ηεξάζηηα δπλαηφηεηα βξίζθεηαη ζην αλζξψπηλν αθνπζηηθφ ζχζηεκα πνπ δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Γεδνκέλνπ φηη
ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο κε ηχθισζε ή κε ζνβαξή απψιεηα
φξαζεο, ην αθνπζηηθφ ζχζηεκα είλαη νπζηαζηηθά ν κφλνο ηξφπνο λα ιεθζνχλ νη
πιεξνθνξίεο. Αιιά, θαη νη άλζξσπνη κε θπζηνινγηθέο νπηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ
επίζεο λα σθειεζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ ην αθνπζηηθφ
θαλάιη, εηδηθά ζηηο ζέζεηο θαη ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ε νπηηθή πξφζιεςε ησλ
πιεξνθνξηψλ είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε
ησλ ζπζθεπψλ κηθξήο νζφλεο, φπσο νη πξνζσπηθνί ςεθηαθνί βνεζνί (PDAs), νη
ηακπιέηεο θαη ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα.
Οη ήρνη κπνξνχλ, επίζεο, λα είλαη πνιχ ρξήζηκνη ζηηο πεξηζηάζεηο, φπνπ ε αλάγθε λα
θηλεζνχλ ηα κάηηα γηα λα πξνζιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαζίζηαηαη επηθίλδπλε ή
δπζρεξήο, φπσο ε νδήγεζε ελφο νρήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο ή ε νδήγεζε ελφο
αεξνπιάλνπ (Ballas, 1994, Kramer 1994).
ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη δχν θχξηεο κέζνδνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
ηερληθψλ αθνπζηηθψλ απφδνζεο. Απηφ ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη νη δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ζηηο ηερληθέο, κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ
θαηαλφεζε ησλ αθνπζηηθψλ απνδφζεσλ θαη λα δηεπθξηλίζνπλ πεξαηηέξσ πνηα ηερληθή
ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα.
Καηά ηελ αθνπζηηθή δηεπαθή αλζξψπνπ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο δπν
ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ:


ε ζεκεηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη



ε αλαινγηθή-ζπκβνιηθή

Ζ ζεκεηνινγηθή, είλαη ε ζεσξία ησλ ζεκάησλ θαη ηεο έλλνηαο - ηνπ λνήκαηνο πνπ
κεηαθέξνπλ. Οη θαιχηεξα γλσζηέο ηερληθέο αθνπζηηθήο απφδνζεο ηαμηλνκήζεθαλ απφ
ηνλ Blattner et al (1994), ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεκεηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε,
Οη ζεκεηνινγηθέο δηαθξίζεηο είλαη:


ζεκαζηνινγηθέο,



ζπληαθηηθέο, θαη



ιεμηθνινγηθέο
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Οη αθνπζηηθέο εηθφλεο (auditory icons) είλαη έλα παξάδεηγκα ζεκαζηνινγηθήο
πξνζέγγηζεο, δει. ε έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηνλ ήρν κέζα απφ ηε κεηαθνξηθή ή εηθνληθή
ζπζρέηηζε.
Οη κνπζηθνί ήρνη εζηηάδνπλ ζηε ζπληαθηηθή νξγάλσζε ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ γηα λα
κεηαδψζνπλ κελχκαηα. Οη ήρνη είλαη ζχκβνια ησλ ζεκαηλφκελσλ, δει. δέθηεο ησλ
ζεκάησλ.
Ζ ραξηνγξάθεζε παξακέηξσλ είλαη κηα ιεμηθνινγηθή πξνζέγγηζε, δει. ηα ζήκαηα
δεκηνπξγνχληαη απφ ηα δεδνκέλα (Barrass and Kramer 1999).
Αλαιπηηθφηεξα:
1) Αθνπζηηθέο Δηθόλεο (auditory icons)
Οη αθνπζηηθέο εηθφλεο είλαη ήρνη απφ ην θαζεκεξηλφ καο πεξηβάιινλ, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηαηζζεηηθή ζχλδεζε κε ην αληηθείκελν ή
ηελ ελέξγεηα πνπ αλαπαξηζηάλνπλ. Βαζίδνληαη ζηνπο θπζηθνχο ήρνπο θαη
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. πκβνιηθνύο, nomic14 θαη
κεηαθνξηθνύο (Gaver, 1986).
Ο Gaver (1986), έπιαζε απηφ ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ησλ ηδηνηήησλ ηεο πεγήο ελφο ήρνπ παξά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ήρνπ.
Οη κε ιεθηηθνί ήρνη, φπσο νη αθνπζηηθέο εηθφλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή γηα λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ο ήρνο, εθηφο απφ ηελ νπηηθή αλαηξνθνδφηεζε,
ρξεζηκνπνηείηαη ππνζηεξηθηηθά ζε πνιιέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, φπσο παξαδείγκαηνο
ράξηλ απφ έλαλ ηπθιφ ζην πέξαζκα ελφο δξφκνπ, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ βνκβεηψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο. Οη αθνπζηηθέο εηθφλεο ζηεξίδνληαη ζην
γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη δελ δίλνπλ ζεκαζία ζε απηνχ θαζεαπηνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ήρνπ, αιιά ζηε ζεκαζηνινγία ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ θιείλεη κηα πφξηα, ν
αθξναηήο δελ ζα αληηιεθζεί ηνλ ήρν απφ ηελ άπνςε ηεο ερεξφηεηαο, ηεο ηνληθφηεηαο
θαη άιισλ ηέηνησλ ηδηνηήησλ ηνπ ήρνπ, αιιά ζα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
δχλακε κε ηελ νπνία ε πφξηα έθιεηζε, ην πιηθφ απφ ην νπνίν απνηειείηαη ε πφξηα θαη
ίζσο ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ. Μηα πφξηα απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ ζα ερνχζε κε
δηαθνξεηηθή ρξνηά θη επίζεο αλ έθιεηλε ιηγφηεξν βίαηα ζα ερνχζε δηαθνξεηηθά. Έηζη,
ινηπφλ, ν άλζξσπνο πξνβαίλεη ζε κηα δηαηζζεηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ πξνζιακβάλεη κε βάζε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο παξακέηξνπο ησλ ήρσλ ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απηφ ην γεγνλφο ελέπλεπζε ηε δεκηνπξγία ησλ αθνπζηηθψλ
εηθφλσλ.
Οη αθνπζηηθέο εηθφλεο αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα δηεπαθή ρξήζηε (graphical user interface). Ζ πξνζέγγηζε απηή
έρεη σο ζθνπφ ηε ζπζρέηηζε αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ ηεο δηεπαθήο κε θαζεκεξηλνχο

14

Customary; ordinary; -- applied to the usual English spelling, in distinction from strictly phonetic
methods. H Sweet. -- n. Nomic spelling. A. J. Ellis. (http://www.answers.com/topic/nomic-1)
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ήρνπο (Gaver, 1994). Ζ έλλνηα ηνπ ήρνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο κεηαθνξηθά.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπζρέηηζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ εηθνληδίνπ ελφο αξρείνπ ζηνλ
θάδν αλαθχθισζεο κε έλαλ ήρν ζπληξηβήο, ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ
ελέξγεηα ηεο δηαγξαθήο. Δάλ νη παξάκεηξνη ηνπ ήρνπ δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ην
κέγεζνο ηνπ πξνο δηαγξαθή αξρείνπ, απηφ ζα ήηαλ κηα παξακεηξνπνηεκέλε αθνπζηηθή
εηθφλα. Παξφκνηα κε ηα νπηηθά αληίζηνηρά ηνπο, νη αθνπζηηθέο εηθφλεο ζηεξίδνληαη ζηελ
αλαινγία κεηαμχ ηνπ θαζεκεξηλνχ θφζκνπ θαη ηνπ πξφηππνπ θφζκνπ. ζν πην
δηαηζζεηηθή είλαη ε αλαινγία, ηφζν επθνιφηεξα νη εηθφλεο γίλνληαη θαηαλνεηέο. Οη
αθνπζηηθέο εηθφλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο απφ ηε ρακεινχ επηπέδνπ
ρξήζε, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, θαη γηα ηελ
αιιειεπίδξαζε κε δεδνκέλα ζηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ, π.ρ. ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ή ηελ ηαμηλφκεζε.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ αθνπζηηθψλ εηθφλσλ είλαη:
1. Οηθεηόηεηα. Οη θαζεκεξηλνί ήρνη είλαη ήδε γλσζηνί θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ
θαηαλνεηνί πνιχ γξήγνξα
2. Ακεζόηεηα. Οη θαζεκεξηλνί ήρνη επηηξέπνπλ άκεζεο ζπγθξίζεηο, φπσο π.ρ., ηνπ
κήθνπο ή ηνπ κεγέζνπο ή άιισλ πνζνηήησλ (Barrass & Kramer 1999).
Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ αθνπζηηθψλ εηθφλσλ είλαη:
1.Γπλαηόηεηα εθκάζεζεο. Ζ αλαπαξάζηαζε ελφο εηθνληθνχ γεγνλφηνο, φπσο κηα
ιεηηνπξγία ινγηζκηθνχ, κε έλαλ ήρν απφ έλα κεραληθφ γεγνλφο, είλαη κηα
ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ κπνξεί λα επηθαιεζζεί απαηηήζεηο εθκάζεζεο.
2.Δκπεηξία ηνπ αθξναηή. Ζ πνιηηηζηηθή εκπεηξία ηνπ αθξναηή κπνξεί λα έρεη
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαγξακκέλσλ θαζεκεξηλψλ
ήρσλ.
3.Έιιεηςε κεγάινπ εύξνπο ερεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Πεξηνξηζκέλνη θαζεκεξηλνί
ήρνη δηαζέζηκνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δψζνπλ ζηνλ αθξναηή
κηα δηαηζζεηηθή ηδέα κεηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.
2) Με ιεθηηθνί κνπζηθνί ήρνη - αθεξεκέλα αθνπζηηθά κνηίβα (Earcons)
Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζζήθε ηνπ κε-ιεθηηθνχ ήρνπ ζηε δηεπαθή
αλζξψπνπ-ππνινγηζηή είλαη ηα αθνπζηηθά κνηίβα (earcons).
Σα Αθνπζηηθά κνηίβα αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο Blattner, Sumikawa & Greenberg (1989),
Sumikawa, Blattner, Joy & Greenberg (1986), Sumikawa, Blattner & Greenberg (1986)
θαη Sumikawa (1985).
Απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζζήθε ηνπ κε-ιεθηηθνχ ήρνπ ζηε
δηεπαθή αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Υξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλνπο, ζπλζεηηθνχο ηφλνπο ζε
δνκεκέλνπο ζπλδπαζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ κνπζηθά κνηίβα
ρξεζηκνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε κνπζηθή ρξνηά (timbre), θαηαρσξεηήο
(register), έληαζε (intensity), ηνληθφ χςνο (pitch) θαη ξπζκφο (rhythm) θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη σο αθνπζηηθά κελχκαηα ελαιιαθηηθά πξνο ηηο εηθφλεο ησλ γξαθηθψλ
γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ρξεζηηθφηεηα ζηε δηεπαθή ρξήζηε GUI.
Οη Blattner, Sumikawa, & Greenberg, (1989, ζ. 13), νξίδνπλ ηα αθνπζηηθά κνηίβα σο ―κε
ιεθηηθά αθνπζηηθά κελύκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε
δηεπαθή ρξήζηε
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πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε ζρεηηθά κε θάπνηα ππνινγηζηηθά
αληηθείκελα, ιεηηνπξγίεο ή αιιειεπηδξάζεηο‖.
Δλψ, νη αθνπζηηθέο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαζεκεξηλνχο ήρνπο αλαινγηθά θαη
επηηξέπνπλ ζηνλ αθξναηή λα αληηιεθζεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πεγήο ηνπ ήρνπ, ηα αθνπζηηθά κνηίβα είλαη αθεξεκέλνη ήρνη θαη
ιεηηνπξγνχλ κεηαθνξηθά θαη νη κνπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ είλαη απηέο, νη νπνίεο
θαζνξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη. Γειαδή, ζε αληίζεζε κε ηηο
αθνπζηηθέο εηθφλεο ηνπ Gaver, δελ ππάξρεη δηαηζζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ήρνπ θαη
απηνχ πνπ αλαπαξηζηάλεη θη επνκέλσο ε ζχλδεζε πξέπεη λα απνκλεκνλεπηεί απφ ηνλ
αθξναηή. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ κνπζηθνχο ηφλνπο θαη κνηίβα ρξεζηκνπνηψληαο σο
πξσηαξρηθέο παξακέηξνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ―timbre/ερφρξσκα‖, ―register/
θαηαρσξεηή‖ θαη ―rhythm/ξπζκφ‖ θαη σο δεπηεξεχνπζεο ―pitch/ηνληθφ χςνο‖,
―intensity/έληαζε‖, ―stereo/ζηεξενθσληθφ ήρν‖ ―position/ζέζε‖ θαη ―effects/εθέ‖
(Brewster, 1997).
Σα earcons θαηαζθεπάδνληαη κε ην ζπλδπαζκφ ελφο ιεμηθνχ απιψλ ήρσλ, γηα λα
ρηηζηνχλ νη πην ζχλζεηεο έλλνηεο, φπσο νκνίσο ζπλδπάδνληαη νη ιέμεηο γηα λα
δηακνξθψζνπλ ηηο θξάζεηο. Σν ιεμηθφ κπνξεί λα έρεη ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο
πξνο ην ξπζκφ, ηελ ηνληθφηεηα, ηε ρξνηά, ηνλ θαηαρσξεηή (register), θαη ηελ έληαζε.
Έλα παξάδεηγκα απηνχ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Blattner (Blattner et al. 1989). Ο
Blattner ζπζρέηηζε έλαλ ηφλν "Α" κε ηνληθφηεηα 440 Hz ηελ έλλνηα "αξρείν" θαη, ζηνλ
ηφλν "Β" κε ηνληθφηεηα 600 Hz ηελ έλλνηα "δηαγξαθή". Καηφπηλ ν ζπλδπαζκφο ηνπ Α θαη
ηνπ Β ζηε ζεηξά παξάγεη έλαλ απμαλφκελν ηφλν "ΑΒ" πνπ ζεκαίλεη "δηαγξαθή αξρείνπ".
Οη Brewster, Raty, & Ortekangas (1996), πξαγκαηνπνίεζαλ δηάθνξα πεηξάκαηα κε ηα
αθνπζηηθά κνηίβα θη επηλφεζαλ νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο.
Σα αθνπζηηθά κνηίβα αλ θαη είλαη πνιχ ζαθή, ε ρξήζε ηνπο ζε θάζε επίπεδν ηεο
ηεξαξρίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο δηάξθεηαο ήρνπο θαη ελδερνκέλσο λα κελ
κπνξνχλ λα ―παηρηνχλ‖ αξθεηά γξήγνξα γηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε.
Ο Blattner θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1989), πξφηεηλαλ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζχληνκα κνηίβα γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα θνκκάηη πιεξνθνξηψλ, ελψ κπνξνχλ λα
ζρεδηαζηνχλ ζχλζεηνη ήρνη γηα λα ζεκαηνδνηήζνπλ ζχλζεηα θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ.
Έλα κνηίβν είλαη κηα ζχληνκε κεισδία πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο κεκνλσκέλε
νληφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα κνηίβα, ν Blattner θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξφηεηλαλ
φηη είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ νηθνγέλεηεο αθνπζηηθψλ κνηίβσλ (hierarchical
earcons) κε παξφκνην ηξφπν πνπ παξακεηξνπνηνχληαη νη αθνπζηηθέο εηθφλεο, ηα νπνία
κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ ηεξαξρηθέο ζρέζεηο (Blattner et al., 1989). Δλαιιαθηηθή ιχζε
ζηα ηεξαξρηθά αθνπζηηθά κνηίβα είλαη ηα ―compound earcons‖. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε ηα
αθνπζηηθά κνηίβα νξίδνληαη ζε ελέξγεηεο, φπσο ε δεκηνπξγία ή ην ζβήζηκν ελφο
αξρείνπ.
Ζ πεξαηηέξσ εξγαζία απφ ηνπο Brewster, Wright, Dix, & Edwards (1992), θαη Brewster,
Wright & Edwards (1993), έδεημε φηη ε ρξήζε ησλ ζχλζεησλ θπκαηνκνξθψλ ή
δηαθνξεηηθήο ρξνηάο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη γηα ηε δηάθξηζε ησλ ήρσλ, θαη έλα
κεγαιχηεξν εχξνο ηνληθνχ χςνπο (πέληε νθηάβσλ) ήηαλ δηαθξηηφ ηδίσο φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Ο Blattner θαη νη ζπλεξγάηεο
ηνπ (1989), πξφηεηλαλ πέληε παξακέηξνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα αθνπζηηθά κνηίβα: ν ξπζκόο θαη ην ηνληθό ύςνο σο πξσηαξρηθνί
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παξάκεηξνη κε ηε ρξνηά ηελ έληαζε θαη ηε «register» σο δεπηεξεχνπζεο παξακέηξνπο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα αθνπζηηθά
κνηίβα λα αλαπαξαζηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ηεξαξρίεο κέζα ζε έλα θείκελν.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ αθνπζηηθψλ κνηίβσλ είλαη:
1. Δπθνιία παξαγσγήο. Σν αθνπζηηθφ κνηίβν κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί εχθνια θαη
λα παξαρζεί ζρεδφλ ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή κε εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ήδε γηα ηε
ζχλζεζε κνπζηθήο.
2. Αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε. Οη ήρνη Earcon δελ είλαη απαξαίηεην λα
αληηζηνηρνχλ ζηα αληηθείκελα πνπ αλαπαξηζηάλνπλ. Έηζη, κπνξνχλ λα
αλαπαξαζηαζνχλ ηα αληηθείκελα πνπ είηε δελ θάλνπλ ή θάλνπλ έλαλ επράξηζην ήρν
(Barrass & Kramer 1999).
3. Οη έλλνηεο ηνπο είλαη θαζνιηθέο.
4. Απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε παξαλφεζε πνπ βαζίδεηαη ζηα ζπκθξαδφκελα
(contextual mis-understandings), ζε αληίζεζε κε ηηο αθνπζηηθέο εηθφλεο.
5. Με ηνπο κε ιεθηηθνχο ήρνπο ηα κελχκαηα είλαη κηθξφηεξα θη επνκέλσο
κεηαδίδνληαη πην γξήγνξα.
Μεηνλεθηήκαηα:
Δίλαη απζαίξεηνη ήρνη θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαηαλφεζε θαη ε εθκάζεζή ηνπο είλαη
δπζθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο αθνπζηηθέο εηθφλεο. Οη αξράξηνη είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ
κέρξη 7 ζπκβνιηθνχο ήρνπο κέζα ζε ιίγα ιεπηά, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα
φξηα ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο καο, αιιά ε πεξαηηέξσ εθκάζεζε κέρξη δέθα
ζπκβφισλ κπνξεί λα πάξεη ψξεο. Πέξα απφ δέθα, ε δηαδηθαζία παξαηείλεηαη θαη κεξηθνί
αθξναηέο δελ κπνξνχλ πνηέ λα κάζνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ earcons (Patterson, 1982).
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ αθνπζηηθψλ κνηίβσλ θαη ησλ αθνπζηηθψλ εηθφλσλ πεγαίλεη πέξα
απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηαζηαθψλ θαη ησλ αθεξεκέλσλ εηθφλσλ. Απηνί νη
ηχπνη αθνπζηηθψλ κελπκάησλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ δχν
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ήρνπ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ηα Αθνπζηηθά
κνηίβα απαηηνχλ απφ ην ρξήζηε λα αθνχζεη ηνπο ήρνπο, απφ ηελ άπνςε ηνπ ηνληθνχ
χςνπο, ηεο έληαζεο ή ηεο κνπζηθήο ρξνηάο/timbre ( π.ρ., απφ ηελ άπνςε ησλ ρακεινχ
επηπέδνπ ςπρνθπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ήρσλ) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αθνπζηηθέο
εηθφλεο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηελ άπνςε ησλ πεγψλ ( π.ρ., ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
ή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ ήρν).
Απηή ε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Gaver (1993a) γηα λα θαζνξίζεη ηηο
αθνπζηηθέο εηθφλεο είλαη βαζηζκέλε ζε κηα νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ
ήρν.
Ζ ρξήζε ησλ αθνπζηηθψλ εηθφλσλ πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη κεηαπιεξνθνξίεο
πνπ ζέινπκε λα απνδψζνπκε αθνπζηηθά δελ έρνπλ απαξαηηήησο κηα γλσζηή ή
πξνθαλή αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε. Απηφο ν πεξηνξηζκφο απνδεηθλχεηαη θξίζηκνο σο
πξνο ηελ επηινγή ησλ ήρσλ πνπ πξέπεη λα γίλεη.
Απφ ηφηε πνπ ην αθνπζηηθφ θαλάιη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηαβηβάζεη ηηο
πιεξνθνξίεο ζηηο δηεπαθέο, αλζξψπνπ-κεραλήο, νη δηάθνξνη ζπγγξαθείο έρνπλ
αληηκεησπίζεη επίζεο, ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κνπζηθήο (Alty, 1995).
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Δηδηθφηεξα, νη Alty θαη Vickers (1997) έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαβηβάζεη ηηο ηεξαξρηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ λα
θσδηθνπνηήζνπκε θαη λα δηνξζψζνπκε ηα πξνγξάκκαηα. Ο Rigas θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
έρνπλ εξεπλήζεη ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο γηα λα ππνζηεξίμνπλ γξαθηθέο πιεξνθνξίεο,
θαη γηα βιέπνληεο θαη γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Rigas, Alty, & Long.,
1997; Rigas & Alty, 1997). Οη Blattner θαη Greenberg (1992) γξάθνπλ: "Η κνπζηθή έρεη
κηα επηθνηλσληαθή πηπρή πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα αλακθηζβήηεηα (absolutes) ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Δπηπιένλ, νη "ζπλαηζζεκαηηθέο" απαληήζεηο ηεο κνπζηθήο, αλ θαη
κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθέο, κπνξνύλ, εάλ ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια, λα
είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ζηε κεηάδνζε κε-ιεθηηθώλ αθνπζηηθώλ πιεξνθνξηώλ".
Ο Smoliar (1994) επηζεκαίλεη φηη φηαλ ρξεηαδφκαζηε έλα κέζν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ αληαιιαγή ιέμεσλ, ε κνπζηθή είλαη κηα απφ ηηο
θαιχηεξα γλσζηέο επηζηήκεο πνπ επηθνηλσλεί πνιχ θαιά κε κε ιεθηηθά κέζα.
Τπνζηεξίδεη φηη αθνχ ε επηθνηλσλία είλαη κηα πξάμε επθπνχο ζπκπεξηθνξάο
εμεηάδνληαο ηε κνπζηθή, παξά ηε θπζηθή γιψζζα, κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε πην
μεθάζαξα ζε απηφ ην θάζκα ηεο επηθνηλσλίαο σο κηα ζπκπεξηθνξηζηηθή δηαδηθαζία. Ο
Alty (1995) δίλεη έκθαζε επίζεο, ζηε δπλαηφηεηα ηεο κνπζηθήο σο κέζν επηθνηλσλίαο:
"Η κνπζηθή είλαη θπξίαξρε ζηε δσή θαη απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη επθνινκλεκόλεπηε δελ μερληέηαη εύθνια θη έρεη δηάξθεηα. Οη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη ινγηθά εμνηθεησκέλνη κε ηε γιώζζα ηεο κνπζηθήο ηνπ
πνιηηηζκνύ ηνπο. Μόιηο καζεπηνύλ νη ηόλνη είλαη δύζθνιν λα μεραζηνύλ".
Τπάξρεη κηα καθξνρξφληα παξάδνζε επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ κε-ιεθηηθνχ ήρνπ φπσο ε
κνπζηθή: θέξαηα θαη θνπδνχληα ζηελ Δπξψπε θαη ηα ηχκπαλα ζηελ Αθξηθή. χκθσλα κε
ηνπο Blattner & Greenberg, (1992): «Σα θέξαηα ηνπ θπλεγηνύ είλαη έλα άξηζην
παξάδεηγκα ηύπσλ ζεκάησλ κε-ιεθηηθώλ κελπκάησλ (... ). ε απηά ηα κελύκαηα
ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνεηδνπνηήζεηο, ελζαξξύλζεηο πξνο ηα θπλεγόζθπια, θιήζεηο γηα
βνήζεηα, ζαιπίζκαηα γηα θάζε δών, θιπ» (Blattner & Greenberg, 1992) (... ). «ίγνπξα
κηα από ηηο πην αμηνπξόζεθηεο κεζόδνπο επηθνηλσλίαο είλαη ην νκηινύλ ηύκπαλν ηεο
θεληξηθήο Αθξηθήο (... ). Ο πξνθνξηθόο ιόγνο ζηηο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο όπνπ
εμειίρζεθαλ ηα νκηινύληα ηύκπαλα είλαη ηνληθόο. Τπάξρνπλ δύν ηόλνη, ν πςειόο θαη ν
ρακειόο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνηθηινηξόπσο κε θάζε ζπιιαβή κηαο ιέμεο. Σα
νκηινύληα ηύκπαλα έρνπλ επίζεο ηόλνπο, πςειό θαη ρακειό, νη νπνίνη κηκνύληαη ηνπο
ηνληθνύο ζρεδηαζκνύο (patterns)ησλ ιέμεσλ».
Οη Blattner θαη Greenberg (1992), εηζεγνχληαη, επίζεο, φηη νη κε-ιεθηηθνί ήρνη, φπσο ηα
αθνπζηηθά κνηίβα δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ησλ ρνξσδηψλ ζην ηαπσληθφ δξάκα Noh 15 αλ
θαη θάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη απηή ε γιψζζα δελ εθκεηαιιεχεηαη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο. Πξάγκαηη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ
κνηίβσλ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα κάζνπλ ηε δνκή ησλ ήρσλ
ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο. Κάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη
αληίζεηα, ε κνπζηθή δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ρσξίο απαίηεζε γλψζεο ηεο δνκήο ηεο
γηα λα γίλεη θαηαλνεηή.

15

ην δξάκα Noh, κηα ρνξσδία είλαη κέξνο κηαο θσδηθνπνηεκέλεο γιψζζαο πνπ δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο

γηα ην πεξηερφκελν ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο.
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Γεδνκέλνπ φηη έρνπκε ηελ ηερλνινγία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε νπνηνδήπνηε πηζαλφ ήρν,
είλαη δπλαηφ λα εθκεηαιιεπζνχκε ηελ θαζνιηθή έλλνηα ηεο κνπζηθήο γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε πινχζηα κνπζηθά κνηίβα πνπ εληζρχνπλ θαη εληείλνπλ ηηο δηεπαθέο καο
κε ηνλ ππνινγηζηή. πλεπψο, ν Gaver πεξηγξάθεη φηη νη αθνπζηηθέο δηεπαθέο έρνπλ
επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπο κέρξη ηψξα ειάρηζηα ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη
απφ ηε κνπζηθή (Gaver, 1997). Πξνηείλεη κηα πηζαλή εμήγεζε ζην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έξεπλα πάλσ ζηηο αθνπζηηθέο δηεπαθέο ππνλνεί έλα επίπεδν
έθδειεο άξζξσζεο, ζηελ νπνία ε πνιππινθφηεηα ηεο κνπζηθήο αληηζηέθεηαη.
πλερίδνληαο, αλαθέξεη φηη: «Απηή ε θαηάζηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ
ζρεδηάδνπλ πεξηβάιινληα πνιπκέζσλ ή παηρληδηώλ, νη νπνίνη εθκεηαιιεύνληαη επηπρώο
ηε δπλαηόηεηα ηεο κνπζηθήο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηάζεζε ρσξίο λα πξέπεη λα
εμεγήζνπλ αθξηβώο πώο ην θάλνπλ».
ηνλ Kramer (1994), νη ηδέεο ηνπ Sloman (1975) γηα ηηο αλαινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο
ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αθνπζηηθή παξνπζίαζε. Μηα ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε είλαη κηα
θαηεγνξηθή αλαπαξάζηαζε απηνχ πνπ αλαπαξηζηάλεηαη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
αλαπαξηζηάλνληαη είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
αλαπαξαζηάζεσλ δελ απεηθνλίδνπλ ηηο εγγελείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαπαξηζηάλνληαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ιέμεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα
γηα ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. ε κηα αλαινγηθή αλαπαξάζηαζε δίλεηαη κηα άκεζε
θαη εγγελήο αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ αλαπαξηζηαλφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο
αλαπαξάζηαζεο, δειαδή, αιιαγέο ζηνλ αλαπαξηζηαλφκελν ράξηε ζηνηρείσλ κε
παξφκνηεο αιιαγέο ζηελ αλαπαξάζηαζε, αθφκα θη αλ ε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα είλαη
κηα απινπνίεζε ηνπ αλαπαξηζηαλφκελνπ ζηνηρείνπ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα,
είλαη έλα ζεξκφκεηξν, δειαδή, ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ ζεξκνκέηξνπ αλαπαξηζηάλεη
αλαινγηθά ηε ζεξκνθξαζία ή ε έληαζε ηεο θσλήο θαηά ηελ αθνπζηηθή παξνπζίαζε ελφο
θεηκέλνπ κπνξεί λα αλαπαξηζηάλεη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θεηκέλνπ, παξφηη ε
ρξήζε αθνπζηηθψλ εηθφλσλ παξέρεη άκεζε ζπζρέηηζε, είλαη δχζθνιν λα εμεπξεζνχλ
θαηάιιεινη ήρνη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρξήζε αθεξεκέλσλ κε
ιεθηηθψλ ήρσλ ή κνπζηθψλ κνηίβσλ, κπνξεί λα επηηπγράλεη θαιχηεξε ζχλδεζε, αιιά ε
απαηηνχκελε εθκάζεζε φπσο θαη ν κεγάινο αξηζκφο αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ
απαηηνχληαη, απμάλνπλ ην γλσζηαθφ θνξηίν ζηνπο ρξήζηεο κε απνηέιεζκα λα
παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ θαηαλφεζεο θαη απνκλεκφλεπζεο.
Ζ επηινγή θαηάιιεισλ πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αληηιεπηηθά απνδεθηψλ, έρεη ην
πιενλέθηεκα φηη δελ πξναπαηηεί εθκάζεζε θαη δελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε
ζην παξεκβαιιφκελν αθνπζηηθφ εξέζηζκα. Ζ εμεχξεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα
απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο θχξηαο έξεπλαο έξεπλαο ηεο δηαηξηβήο.
5.4.1 Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο
Ζ πξψηε, ίζσο, πνπ έθαλε κηα επίζεκε αλάιπζε σο πξνο ην πψο λα αλαπαξηζηάλνπκε
δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ήρν ήηαλ ε Sara Bly (1982) ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Ζ
Bly κειέηεζε πψο ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε θαιχηεξα δεδνκέλα
πνιπκεηαβιεηψλ, ινγαξίζκσλ θαη ρξνληθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ήρν.
Άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αθνπζηηθέο εηθφλεο (auditory icons) γηα λα
ελζσκαηψζνπλ ήρνπο ζε νπηηθέο δηεπαθέο. Έλα γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη ην
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SonicFinder (Gaver 1989), ην νπνίν είλαη επέθηαζε ηνπ Finder, ε εθαξκνγή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξγαλψζεη, δηαρεηξηζηεί, δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαγξάςεη αξρεία
ζε Macintosh. Μηα πνηθηιία απφ ελέξγεηεο παξάγνπλ ήρνπο ζην SonicFinder, φπσο
επηινγή, ζχξζηκν θαη αληηγξαθή αξρείσλ, αλνίγκα θαη θιείζηκν θαθέισλ; επηινγή,
θχιηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ windows, θιπ. (Gaver 1994). Οη ήρνη
δελ δείρλνπλ κφλν γεγνλφηα ή ελέξγεηεο, αιιά επίζεο θαη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ
φπσο ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο ελφο αξρείνπ.
Έλαο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρνπλ κειεηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο γηα λα γίλνπλ
πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κνξθή θεηκέλσλ κε ηελ ρξήζε
αθνπζηηθψλ ελδείμεσλ, ζπλζεηηθήο νκηιίαο, θαζψο θαη κε ιεθηηθψλ αθνπζηηθψλ
ελδείμεσλ. Ο Raman (1993) αλέπηπμε έλα αθνπζηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε
ππνινγηζηή γηα ηηο ηερληθέο αλαγλψζεηο θαη ην νλφκαζε AsTeR. Σν AsTeR παξείρε έλαλ
ηξφπν λα κεηαηξαπνχλ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζε έλα αθνπζηηθφ ζρήκα κέζσ κηαο
ζπζθεπήο ζπλζεηηθήο νκηιίαο απνθαινχκελεο LaTex.
Απηφ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δεκηνπξγήζεη αθνπζηηθέο απνδφζεηο ησλ
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ εγγξάθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγγξάθσλ πνπ πεξηείραλ ζχκβνια αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ. Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ
εληφπηζε ν Raman θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ εγγξάθσλ ήηαλ
ε δπλαηφηεηα ηεο επηιεθηηθήο επηζθφπεζεο. Αληίζεηα κε ηελ νπηηθή παξνπζίαζε, φπνπ
ν ρξήζηεο είλαη ελεξγφο λα επηιέμεη ηελ πξφζβαζε ζηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο
ειέγρνληαο πνχ λα εζηηάζνπλ ηα κάηηα, ν ελεξγφο-παζεηηθφο ξφινο ηνπ ρξήζηε
αληηζηξέθεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο ξένπλ δηαδνρηθά κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηφ δεκηνπξγεί κηα πξφζζεηε αλαπεξία ζηνπο νπηηθά
αλαπήξνπο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη ηθαλνί λα ιάβνπλ κηα επηζθφπεζε ησλ
πςεινχ επηπέδνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ νπηηθά. Πξέπεη λα
δηακνξθψζνπλ ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην πψο παξνπζηάδεηαη ε ξνή
ησλ αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν ζχζηεκα AsTeR επηηξέπεη ζηνλ αθξναηή λα
αληηζηξέςεη ηελ ελεξγφ-παζεηηθή θχζε ηεο αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ.
Σν πξφγξακκα πνπ πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο κε νπηηθήο
αιιειεπίδξαζεο είλαη ην Textual and Graphical User Interfaces for Blind People (GUIB)
Project (GUIB Consortium, 1995). Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα παξάζρεη πξφζβαζε
ζηηο ππάξρνπζεο δηεπαθέο ρξήζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθφ θαη κε ιεθηηθφ ήρν, θαζψο
επίζεο θαη ηελ αθή.
Σν Mercator project (Mynatt and Edwards 1995), ρξεζηκνπνηεί ιεθηηθνχο θαη κε
ιεθηηθνχο ήρνπο. Οη ζηφρνη ηνπ Mercator είλαη παξφκνηνη κε εθείλνπο ηνπ GUIB, γηα λα
παξέρεη πξφζβαζε ζηηο ππάξρνπζεο γξαθηθέο εθαξκνγέο, θαζψο επίζεο θαη έλα
ηζρπξφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πινήγεζε κέζσ ηνπ Ζ/Τ ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα αξρεία ηνπ.
Δληνχηνηο, ηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεηαθνξέο δηεπαθψλ σο
βάζε γηα ηε κε νπηηθή παξνπζίαζε (Mynatt and Weber 1994). Ζ δηεπαθή GUIB
πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ νπηηθή εκθάληζε ηνπ GUI. Γειαδή, ην GUIB ζπλερίδεη ηε
ρξήζε ηεο ρσξηθήο κεηαθνξάο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηo GUI. Αθ' εηέξνπ, ε δηεπαθή
Mercator απνξξίπηεη εληειψο ηελ νπηηθή εκθάληζε ηνπ GUI. Ζ δηεπαθή είλαη
κεηαθξαζκέλε σο ηεξαξρία ησλ ηκεκάησλ δηεπαθψλ.
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Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο είλαη πξνβιεκαηηθέο. Ζ κε νπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηεπαθήο
GUIB δελ δηαηεξεί απαξαηηήησο ηε ρξεζηηθφηεηα ελφο GUI, απιά επεηδή είλαη παξφκνηα
κε ηελ ε φξαζε, θαζψο ε αθνή θαη ε αθή έρνπλ εγγελψο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Σν
Mercator αληηπξνζσπεχεη κηα άιιε αθξαία πξνζέγγηζε κε ην λα απνξξίςεη a priori
νπνηεζδήπνηε ηδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε.
Ο Edwards (1989), αζρνιήζεθε κε ηελ αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ
παξαζηάζεσλ γηα ηπθινχο ρξήζηεο. Οη βαζηζκέλεο ζε ήρνπο αλαπαξαζηάζεηο πνπ
ζρεδηάζηεθαλ, πινπνηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ σο κέξνο ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο γηα
ηπθινχο θνηηεηέο ηνπ καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο. ηελ πξνζπάζεηα απηή δφζεθε μερσξηζηή
έκθαζε ζηε ζπλζεηηθή νκηιία ρξεζηκνπνηψληαο κε ιεθηηθέο ελδείμεηο κε ηε κνξθή
πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο, φπσο νη παχζεηο(π.ρ., πξηλ θαη κεηά ην
ζχκβνιν ζπλ (+) ή απφ παξέλζεζε) θαη ε αιιαγή ηεο ηνληθφηεηαο (π.ρ., πηψζε ηνπ
ηνληθνχ χςνπο θαηά ηελ αλάγλσζε παξάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε παξέλζεζε).
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ «algebra earcons» θαη ρσξηθά ηνπνζεηεκέλνη ήρνη
«spatialized sounds» Ο ζθνπφο ησλ algebra earcons ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θξχβνληαο ηηο
ιεπηνκέξεηεο, φπσο π.ρ., ε ηαπηφηεηα ησλ ηειεζηψλ. Σα algebra earcons είραλ
δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο ρξνηέο (π.ρ., ζηνπο εθζέηεο αθνπγφηαλ ν ήρνο βηνιηνχ ζηα
θιάζκαηα ηξνκπφλη, θιπ) θαη είραλ επηιεγεί κε βάζε ηε κεηαμχ ηνπο δηαθξηηφηεηα. Ο
ζθνπφο ησλ ρσξηθά ηνπνζεηεκέλσλ ήρσλ ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ρσξηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαηά ηελ αθνπζηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε.
Ο Portigal (1994) εξεχλεζε ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο ερεηηθψλ ελδείμεσλ, πξνθεηκέλνπ
λα κεηαβηβαζηεί ε δνκή ησλ εγγξάθσλ. Πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά πεηξακάησλ
ζπγθξίλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθνπζηηθψλ, θαη ησλ νπηηθψλ ελδείμεσλ,
θαζψο θαη ην ζπλδπαζκφ απηψλ. Απηή ε κειέηε δηαπίζησζε φηη νη ζπκκεηέρνληεο
ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα απνθξηζνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ
πεξηιάκβαλε ζπλδπαζκφ, απ' φ,ηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ κφλν νπηηθφ, πξάγκα ην
νπνίν δείρλεη φηη ην πνζφ γλσζηαθήο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζπλδπαζκνχ είλαη κεγαιχηεξν. Ο ήρνο κφλν, βξέζεθε λα έρεη ηε ρακειφηεξε απφδνζε
θαη σο πξνο ην ρξφλν απφθξηζεο, αιιά θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ήηαλ
ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο πξνηείλνπλ φηη είλαη
ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο επεμεξγάδνληαη ηηο ερεηηθέο
ελδείμεηο. Απηφ πξνηείλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ρξήζηεο λα καζαίλνπλ απφ πξηλ ηελ
έλλνηα ησλ ερεηηθψλ ελδείμεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη
ηαθηηθέο γηα ηε ρξήζε ηνπο.
Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα έρνπλ εζηηαζηεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία
αθνπζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε έγγξαθα κνξθήο HTML. Τπάξρνπλ φκσο, ζεκαληηθέο
δηαθνξέο φηαλ ζέινπκε λα απνδψζνπκε αθνπζηηθά έλα έγγξαθν HTML θαη έλα
δνκεκέλν έγγξαθν ζην MS-Word. ε έλα έγγξαθν HTML ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα
νπηηθά ζηνηρεία, ζεκαληηθά ζηελ πινήγεζε θαη ηε δνκή, θαζνξίδνληαη άκεζα απφ ηηο
εηηθέηεο ζήκαλζεο (markup tags). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αθνπζηηθή απφδνζε κπνξεί λα
ζρεδηαζηεί απφ ηε ζήκαλζε παξά καληεχνληαο απφ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, νη ηίηινη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηηο εηηθέηεο < H1>... <H6 >, παξά
κε ηε ζθέςε βαζηζκέλε ζην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ.
Ο James (1996, 1998) κειέηεζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα
αλαπαξαζηήζνπκε ηηο δνκέο ελφο HTML εγγξάθνπ κε ήρν, έηζη ψζηε έλαο voice
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browser λα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη εχρξεζηνο
γηα ηνπο ηπθινχο. Οη κειέηεο ηνπ δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην γηα ην πψο λα
αλαπαξαζηήζνπκε ηε δνκή ελφο εγγξάθνπ κε ήρν θαη αλαπηχζζνπλ έλα ζχλνιν
νδεγηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ αθνπζηηθψλ δηεπαθψλ ζην HTML (ηα νπνίν νλνκάδεηαη
Auditory HTML Access system, ή ―AHA‖). Σν AHA βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ηα HTML
έγγξαθα πεξηέρνπλ έθδεια ραξαθηεξηζηηθά ζεκαζίαο θαη δνκήο.
Μνινλφηη ν ζθνπφο ηνπ ζπγγξαθέα δελ αλαπαξηζηάλεηαη πάληα ζηα HTML, θάπνηα
ζηνηρεία κπνξνχλ φκσο λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ ηελ εηηθέηα ραξαθηεξηζκνχ
(π.ρ.<H1>…<H6>) θαη φρη απφ ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ.
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ James εζηίαζε ζηε ρξήζε ησλ πνιιαπιψλ
θσλψλ θαη πνηθίισλ κε-ιεθηηθψλ ερεηηθψλ ελδείμεσλ γηα λα παξνπζηάζεη ηε δνκή
εγγξάθσλ ζε ηπθινχο θαη βιέπνληεο ρξήζηεο.
Δηδηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ρξεζηκνπνίεζε ηηο παξαθάησ επηινγέο:
Αλαγγειία ηίηισλ (level x heading).
Υξήζε απιώλ ηόλσλ (γηα λα επηζεκαλζνχλ ηα επίπεδα ησλ ηίηισλ). Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ H1 θαη H2, ρξεζηκνπνηήζεθε αθνινπζία ηφλσλ έηζη ψζηε
λα αλεβαίλεη ε ηνληθφηεηα γηα ηνλ ηίηιν πξψηνπ επηπέδνπ (H1) απφ C ζε Δ θαη λα
θαηεβαίλεη δπν ηφλνπο απφ C ζε Α γηα ηίηιν δεπηέξνπ επηπέδνπ (H2). ηνπο ρξήζηεο,
φκσο δελ άξεζε ε ρξήζε ήρσλ κε παξαπιήζηα ηνληθφηεηα γηα λα ζεκαηνδνηεζεί ην
επίπεδν ησλ ηίηισλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχηεθαλ λα δηαθξίλνπλ ηίηινπο
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, αθφκε θαη αλ δχν ηίηινη αθνχγνληαλ δηαδνρηθά. Απηφ
ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηεο, νη νπνίεο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ
κνπζηθνί, είραλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ήρνπο, νη νπνίνη δηέθεξαλ σο
πξν ηελ ηνληθφηεηα (Pitt & Edwards, 1991; Portigal, 1994).
Ζ ρξήζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ νκηιεηώλ γηα ηελ επηζήκαλζε ηίηισλ δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ (δειαδή δηαθνξεηηθφο νκηιεηήο γηα θάζε επίπεδν ηίηινπ) πξνθάιεζε δπζκελή
ζρφιηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (κνινλφηη νη θσλέο ήηαλ δηαθξηηέο δελ ήηαλ πξνθαλέο
πνηα θσλή αληηζηνηρνχζε ζε πνην επίπεδν ηίηινπ. ηαλ ε αιιαγή νκηιεηή
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ζεκαηνδνηεζεί ε καθξνδνκή, φπσο νη ηίηινη, ήηαλ έλα
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν.
Οη "εηθνληθνί" (Iconic) ήρνη γηα ηελ αλαγλψξηζε / δηάθξηζε κεηαμχ ζρέζεσλ αλψηεξνπ
/θαηψηεξνπ επηπέδνπ, φπσο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ ηίηισλ.
Μειέηεζε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ νκηιεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνηθίια κειεθηηθψλ ερεηηθψλ ζεκάησλ γηα λα παξνπζηάζεη ηε δνκή εγγξάθσλ ζε ηπθινχο θαη
βιέπνληεο ρξήζηεο. Χο ερεηηθά εθέ επηιέρηεθαλ αθνπζηηθέο εηθφλεο. Δπηιέρηεθαλ ήρνη,
νη νπνίνη δηαηζζεηηθά έκνηαδαλ λα έρνπλ ζρέζε κε ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ επξφθεηην λα
αλαπαξαζηήζνπλ. ηελ επηινγή ησλ νκηιεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλαινγία ηεο
πεξηγξαθήο ελφο αγψλα hockey, φπνπ έλαο πεξηγξάθεη ηνλ αγψλα θαη άιινο ηα
ζηαηηζηηθά. Γηα ην θείκελν ζε έληνλε γξαθή ρξεζηκνπνίεζε:
 Σνλ ίδην νκηιεηή κε θσλή κεγαιχηεξεο έληαζεο
 Γηαθνξεηηθφ νκηιεηή κε θσλή κεγαιχηεξεο έληαζεο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φκσο, δελ άξεζε ε αιιαγή ζηελ έληαζε ηεο θσλήο γηα ηε
ζεκαηνδφηεζε ηεο έληνλεο γξαθήο, φπσο θαη ε αιιαγή ηνπ νκηιεηή.
Φ.Κατςοφλθσ

256

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Σν Emacspeak (Raman, 1996) θαη ην εκπνξηθφ πξντφλ pwWebSpeak είλαη, επίζεο, ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Σα ερεηηθά εθέ επηιέρηεθαλ ζηηο δηεπαθέο ηνπ F. James κε ηελ ηδέα ησλ αθνπζηηθψλ
εηθφλσλ (Gaver, 1986). Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα επηιερηνχλ ήρνη, πνπ θάλεθαλ
δηαηζζεηηθά ζρεηηθνί κε ην δνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξννξίζηεθαλ λα αληηπξνζσπεχζνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο. πνπ δελ ππήξμε θαλέλαο πξνθαλήο ήρνο, ηφηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο
ζχληνκνο αθεξεκέλνο ήρνο (earcon).
Ο Stevens (1996) κειέηεζε ην δήηεκα ηεο παξνπζίαζεο ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο
ηπθινχο αλζξψπνπο, κε ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο νκηιίαο γηα ηελ άιγεβξα.
Πξνζπάζεζε λα κεηαβηβάζεη ηελ ηεξαξρηθή δνκή ελφο ηχπνπ, ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη
ζηε ρσξηθή νξγάλσζή ηνπ ζε ραξηί. Έλαο ηχπνο είλαη δνκεκέλνο απφ ηνπο φξνπο θαη
ηνπο παξάγνληεο, ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο ππν-εθθξάζεηο, ηα κέξε κε έλαλ αξηζκεηή θαη
έλαλ παξνλνκαζηή, ηα νινθιεξψκαηα θ.ιπ. Σν λα απνδίδνπκε απιψο ηνλ ηχπν ζαλ
θείκελν φπσο θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο νζφλεο, δελ είλαη αξθεηφ, επεηδή
φιεο νη δνκηθέο πιεξνθνξίεο ζα απνξξίπηνληαλ θαη ε κλήκε ηνπ αθξναηή ζα
ππεξθνξησλφηαλ επίζεο κε πιεξνθνξίεο. Ο Stevens κειέηεζε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα
αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο ελζσκάησζεο ηεο
πξνζσδίαο ζηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε, ειέγρνληαο ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κε ην
λα κελ παξνπζηάδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηχπσλ ακέζσο αιιά ηεξαξρηθά, θαζψο
επίζεο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κε κηα καηηά γηα ηε δνκή ηνπ ηχπνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κε-ιεθηηθνχο ήρνπο.
Σν SMART user interface (Truillet, 1997) πεξηέιαβε δηεπθνιχλζεηο θαη γηα λα πινεγήζεη
θαη λα εμεξεπλήζεη έλα έγγξαθν HTML κε ηελ έλλνηα κηαο πνιπαηζζεηεξηαθήο
(multimodal) παξνπζίαζεο.
Σν ζχζηεκα ηνπ SMART κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη ηα δνκεκέλα έγγξαθα κε ηε
βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο TtS. H δνκή παξνπζηάζηεθε κέζα απφ παξαιιαγέο ησλ
ηηκψλ ηξηψλ πξνζσδηαθψλ παξακέηξσλ, ηεο ηαρχηεηαο (speed), ηεο έληαζεο
(intensity)–θαη ηεο ηνληθφηεηαο (pitch) – ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηηθέηεο (tags).
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλα κέξνο ελφο θεηκέλνπ ήηαλ κε ραξαθηήξεο ―Bold‖, ην
ζχζηεκα δηεπαθήο κεηέθξαδε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηε ζχλζεζε απηνχ ηνπ
θεηκέλνπ κε κηα πην αξγή ηαρχηεηα γηα λα δνζεί έκθαζε ζε θάζε κεκνλσκέλε ιέμε. Οη
πξνθαζνξηζκέλεο αμίεο θάζε πξνζσδηαθήο παξακέηξνπ ζπλδένληαλ κε ηηο δηάθνξεο
εηηθέηεο (tags).
Σν ζχζηεκα AUDIS (G. Masaryk, 2000) έρεη σο ζθνπφ:
 λα παξέρεη ζηνπο ηπθινχο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε ηερληθά θείκελα θαη ειεθηξνληθά
έγγξαθα
 λα επηηξέςεη ηελ εχθνιε πινήγεζε θαη
 λα δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρξήζηε ζην θείκελν.
Γελ αζρνιείηαη κε ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ.
Οη Donker, Klante θαη Gorny (2002) αλάπηπμαλ έλα άιιν ζχζηεκα γηα ηπθινχο ρξήζηεο
πνπ αλαπαξηζηάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηζηνζειίδσλ (π.ρ. ηίηινη,
παξάγξαθνη, εηθφλεο, ζπλδέζεηο) κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλεηψλ ζηεξενθσληθψλ ήρσλ σο
θαληαζηηθά ερεηηθά αληηθείκελα (hearcons), (Auditory Interaction Realm, AIR), ζε κηα
ηξηζδηάζηαηε αθνπζηηθή ζθαίξα αιιειεπίδξαζεο.
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Ζ μερσξηζηή γηα ην θάζε απηί αθνπζηηθή αληίιεςε, επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα
εληνπίζνπλ ηηο ερεηηθέο πεγέο ζην ρψξν (Donker, Klante, Gorny, 2002). Με κηα
ζπζθεπή ππφδεημεο φπσο κηα ηακπιέηα γξαθηθήο παξάζηαζεο ή έλα joystick ν ρξήζηεο
κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα ―hearcons‖ φπσο έλαο βιέπσλ ρξήζηεο, αιιειεπηδξά
κε ηε ζπζθεπή πνληηθηνχ ηνπ ζε κηα δηεπαθή κε γξαθηθά (graphical user interface).
Αθφηνπ επηιέγεηαη έλα hearcon απφ έλαλ θξφην, κε ηε ζπζθεπή ππφδεημεο ή κε κηα
πξνθνξηθή εληνιή πξνθαιείηαη κηα ιεηηνπξγία εθαξκνγήο ή π.ρ., έλαο αλαγλψζηεο
νζφλεο δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ hearcon. Έηζη, ε μερσξηζηή γηα ην θάζε απηί αθνπζηηθή
αληίιεςε, επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα εληνπίζνπλ ηηο ερεηηθέο πεγέο ζην ρψξν.
Ζ Kallinen (2003a), πξνηείλεη φηη ν εληνπηζκφο (localization) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα επηζεκάλνπκε ηελ ηεξαξρία ή ηε δνκή ελφο θεηκέλνπ. Οη ηίηινη, νη πεξηιήςεηο θαη
ηα θείκελα κε bold ραξαθηήξεο θαζψο επίζεο θαη νη δηαθνξεηηθνί νκηιεηέο ζε έλα
δηάινγν κπνξεί λα αθνχγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην ρψξν κε ηε ρξήζε
ζηεξενθσληθνχ ήρνπ, π.ρ. ζηελ πιάγηα γξαθή ―italics‖ αλακηγλχνληαο ηνλ ήρν θαηά 45%
πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζηελ έληνλε γξαθή ―Bold‖ ρακειψλνληαο ηε θσλή θαηά δπν
εκηηφληα απ‘ φηη ζηελ θαλνληθή νκηιία.
Οη Xydas & Kouroupetroglou (2001a,b), πξνηείλνπλ κηα πξνζέγγηζε γηα λα
εθκεηαιιεπηνχκε απηέο ηηο κεηα-πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα
ιεπηνκεξήο αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή
πξνηείλεη έλα ππνζχζηεκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ελφο ειεθηξνληθνχ
θεηκέλνπ ζε νκηιία θαη ήρν. Σν εξγαιείν πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νλνκάδεηαη «e-Text to
Speech and Audio (e-TSA)», είλαη βαζηζκέλν ζε eΥtended Markup Language (XML)
θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζρεδφλ απφ θάζε αλνηρηνχ ηχπνπ θαη αξζξσηφ (modular)
ππάξρνλ ζχζηεκα ΣTS κε ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο.
Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο κεηαπιεξνθνξίεο ησλ
ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθνπζηηθήο απφδνζήο ηνπο, παξνπζίαζαλ
έλα πιαίζην (scripting Framework), ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλαδξνκηθή ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ αθνπζηηθψλ γεγνλφησλ.
Ο ζπλζέηεο e-TSA κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηε ζπκπεξηθνξά ελφο TtS (π.ρ. ηελ εθαξκνζκέλε
πξνζσδία), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί κηα θαιχηεξε εθθψλεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα etexts.
Μηα λέα πξνζέγγηζε εηζάγεηαη απφ ηνπο Tsonos & Kouroupetroglou (2016) γηα ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ηεο γξακκαηνζεηξάο θεηκέλνπ κε βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαινγία
κεηαμχ ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ
αθνπζηηθψλ πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο . Ζ κεζνδνινγία βαζίδεηαη: α)
ζηε κνληεινπνίεζε ηεο απφθξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλαγλψζηε
("επραξίζηεζε/ Pleasure ", "δηέγεξζε/ Arousal " θαη "Κπξηαξρία/ Dominance") πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ εγγξάθνπ θαη β) ζηελ
αθνπζηηθή ραξηνγξάθεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο
εθθξαζηηθή ζχλζεζε νκηιίαο.
Ο Gaver (1994) παξαηήξεζε φηη ε ρξήζε ησλ αθνπζηηθψλ εηθφλσλ πνπ βαζίδνληαη ζην
ζπζρεηηζκφ θαζεκεξηλψλ πξαγκαηηθψλ ήρσλ κε γλσζηέο έλλνηεο πνπ είλαη γλσζηέο ζην
ρξήζηε απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν εθκάζεζεο. Αθ' εηέξνπ, ε έλλνηα ησλ αθνπζηηθψλ
κνηίβσλ θαη ησλ ερεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθά ή κνπζηθά ηνληθά
κνηίβα πξέπεη λα καζεπηνχλ απφ ην ρξήζηε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε
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κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ έξεπλα ηνπ Portigal δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα
βξεζνχλ ηξφπνη λα επηηαρπλζεί ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο έλλνηαο ησλ
ερεηηθψλ ελδείμεσλ, έηζη ψζηε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη
ηελ ηαθηηθή γηα ηε ρξήζε ηνπο.
Μηα απφ ηηο πην ειπηδνθφξεο πξφζθαηεο εμειίμεηο είλαη ε ρξήζε ηεο ζπλζεηηθήο νκηιίαο
σο κέζν επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ ππνινγηζηή. Οη πξνηεηλφκελεο απαηηήζεηο θαη νη
πξνδηαγξαθέο εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπλφινπ (XML-based) γισζζηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζήκαλζεο (W3C, 2000) πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθήο
νκηιίαο ζηνπο web browsers θαη άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθψλ.
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο Speech Synthesis Mark-up Language (SSML) είλαη λα
παξαζρεζνχλ ζηνπο ζπγγξαθείο ηα κέζα, ψζηε λα ειεγρζνχλ νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο
ηεο παξαγσγήο ζπλζεηηθήο νκηιίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο έληαζεο, ηεο
ηνληθφηεηαο, ηνπ ξπζκνχ, ηεο πξνθνξάο, θαη ησλ ζηνηρείσλ αθνπζηηθνπνίεζεο
(sonification) (W3C, 2002). Ζ SSML είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξνγελέζηεξε εξγαζία ηεο
Sun Microsystems φπνπ αλαπηχρζεθαλ ηα πξφηππα γηα ηε γιψζζα JSpeech (JSML)
(SunMicrosystems, 2000). Ζ έλλνηα πίζσ απφ ηε JSML είλαη φηη κε ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο γελλήηξηεο ζπλζεηηθήο νκηιίαο ζρεηηθά κε ην πψο λα απνδψζνπλ
αθνπζηηθά ην θείκελν, ε ιεθηηθή παξαγσγή κπνξεί λα γίλεη πην θαηαλνεηή ζηνπο
αθξναηέο. Σα ζηνηρεία JSML παξά ηελ παξνρή ησλ νδεγηψλ γηα ηελ νπηηθή απφδνζε,
παξέρνπλ ζηηο γελλήηξηεο ζπλζεηηθήο νκηιίαο ηηο νδεγίεο γηα ηελ απφδνζε ηεο
παξαγσγήο ηεο ζπλζεηηθήο νκηιίαο (εηθφλα 5.1).

Δηθόλα 5.1 Δπεμεξγαζία JSML (SunMicrosystems, 2000)

Σα ζηνηρεία ειέγρνπ παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο SSML πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ απφδνζε ηεο δνκήο ησλ
εγγξάθσλ, ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ηεο πξνθνξάο, ηεο πξνζσδίαο, ηνπ χθνπο, θαη
άιισλ ζηνηρείσλ ππφ κνξθή αθνπζηηθψλ αξρείσλ. Απηφ θαζηζηά κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε ζην ερεηηθφ ζρεδηαζκφ, πξαθηηθφηεξε απφ ηελ άπνςε ηεο εθαξκνγήο θαη
παξέρεη κηα πεξαηηέξσ ινγηθή γηα ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή έξεπλα ζε απηήλ ηελ
πεξηνρή.
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αθνπζηηθή
απφδνζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γξακκαηνζεηξάο φπσο είλαη ην κέγεζνο, ε έληνλε
γξαθή θαη ε πιάγηα γξαθή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παξαθάησ ηερληθέο:

Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο
 ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο θσλήο, θαη ζπγθεθξηκέλα
αχμεζε ηνπ ξπζκνχ νκηιίαο (25 ιέμεηο / ιεπηφ) θαη ηεο έληαζεο (Wouters, Rundle,
& Macon, 1996)
 ρξήζε ήρσλ κηθξήο δηάξθεηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα θαηαλνεηνί.
(Raman, 1994)
 ρξήζε ρακεινπεξαηψλ ή πςεπεξαηψλ θίιηξσλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ
δηέιεπζε ρακειψλ ή αληίζηνηρα πςειψλ ζπρλνηήησλ (Brewster, 1991).
Έληνλε γξαθή (Bold)
 Αιιαγή (αχμεζε θαηά 10 Ζz), ζηελ κεηαθίλεζή ή ηελ ρνξεία ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ.
(Arons, Mynatt, 1994)
 Μηθξή αιιαγή ζηνλ επηηνληζκφ ηεο θσλήο, ζηελ ρξνηά ή ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ
(Lemmetty, 1999)
 Μείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαηά 15% ζην ηξέρνλ κνπζηθφ ηφλν πξηλ ηε ιέμε (Truillet,
Oriola, Vigouroux, 2000)
 Αχμεζε θαηά 13% ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηφλνπ θαηά ηελ εθθψλεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο (Truillet, Ph., et al., 2000)
 Υξήζε κηαο απιήο ζπκθσληθήο κεισδίαο ζαλ ήρν ππνβάζξνπ θαηά ηελ αλάγλσζε
ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία αιιάδεη ζε πνιχπινθε παξάηνλε αξκνλία φηαλ ην θείκελν
είλαη γξακκέλν κε καχξα έληνλα γξάκκαηα (Kallinen, 2003)
 Μείσζε ηεο θσλήο θαηά δχν εκηηφληα ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή νκηιία (Kallinen,
K., 2003)
 Μηθξή αχμεζε ζην ηέκπν ή αιιαγή ζηελ ερεηηθή ρξνηά. (Kallinen, 2003).
Πιάγηα γξαθή (Italics)
 Αιιαγή ζην ρξνληζκφ ηεο νκηιίαο (ην ξπζκφ, ηελ ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο, ηελ
επηκήθπλζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε δηάξθεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παχζεσλ)
(Arons, Mynatt, 1994).
 Μηθξή αιιαγή ζην ξπζκφ ηεο νκηιίαο (ηεο ηάμεσο ησλ 25 ιέμεσλ / ιεπηφ) (Fackrell,
Vereecken, Martens, & Van Coile, 2000).
 Αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα νκηιίαο (Brewster,1991).
 πγθεξαζκφο ηνπ ήρνπ θαηά 45% πξνο ηα δεμηά. κείσζε ηεο θσλήο θαηά δχν
εκηηφληα ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή νκηιία (Kallinen, 2003).
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6. Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΦΧΝΖ – ΤΥΔΣΗΖ
ΜΔ ΣΖΝ ΣΤΠΟΓΡΑΦΗΑ
6.1 Ζ Υξήζε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο Φσλήο σο ηνηρείσλ ηεο Παξαγιώζζαο
6.1.1 Ζ ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ ηεο θσλήο σο ζπκβνιηθό παξαγισζζηθό ζηνηρείν
Καηά ηελ πξνθνξηθή νκηιία, ν αθξναηήο δελ αληιεί πιεξνθνξίεο κφλν απφ ην λφεκα
ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη ν νκηιεηήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο
νκηιίαο, φπσο ε ηνληθφηεηα ηεο θσλήο, ε έληαζε, ν ξπζκφο ή ν επηηνληζκφο κεηαδίδνπλ
επηπιένλ πιεξνθνξίεο (κεηαπιεξνθνξίεο). Απηά ηα κε ιεθηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε λνήκαηα ή λα κεηαθέξνπκε
ζπλαηζζήκαηα νλνκάδνληαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία.
Πξνθεηκέλνπ, νη ζπγγξαθείο λα εθθξάζνπλ ηέηνηνπ είδνπο παξαγισζζηθά ζηνηρεία ζηνλ
γξαπηφ ιφγν, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ηππνγξαθηθά ηερλάζκαηα (ζήκαηα γξαθήο)
φπσο, ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή, ε απφζηαζε ησλ
ραξαθηήξσλ, ηα θελά δηαζηήκαηα, θιπ.
ε απηφ ην θεθάιαην, εμεηάδνπκε αλ ππάξρνπλ «έκθπηεο» ζρέζεηο κεηαμχ ηεο
πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα δηεξεπλήζνπκε
πεξηπηψζεηο ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ηεο έληαζεο ηεο θσλήο, ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ
ηνληθνχ χςνπο ηεο νκηιίαο, κε ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ην βάξνο (έληνλε - θαλνληθή
γξαθή) θαη ην ζηπι (πιάγηα – θαλνληθή
γξαθή) ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή γξαθή.
Οη πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο γλσξίδνπλ θαιά, φηη νη ήρνη ησλ ιέμεσλ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
εθθξαζηηθά κέζα πέξα απφ ην θαζαξά ζεκαζηνινγηθφ
πεξηερφκελφ ηνπο θαη νη ήρνη ησλ θσλεκάησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ππνζπλείδεηα
ην λφεκα ηεο ιέμεο. Απφ ηελ άπνςε ηνπ Saussure (1979), o ιφγνο είλαη ε ζέζε ηνπ
γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ε γξαθή παίδεη έλα δεπηεξεχνληα ξφιν. Ζ γιψζζα θαη ε
γξαθή είλαη δπν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζεκείσλ. Ζ γξαθή επηλνήζεθε κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ λα αλαπαξηζηάλεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Δλψ νη γισζζνινγηθέο ζεσξίεο ηνπ
αζρνινχληαη πξσηαξρηθά κε ηηο πξνθνξηθέο ιέμεηο, ν Saussure αλαγλσξίδεη φηη γηα ηνπο
εγγξάκκαηνπο νη γξαπηέο ιέμεηο κεηαθέξνπλ ηζρχ θαη επηξξνή. ―Οη άλζξσπνη απνδίδνπλ
αθόκε πεξηζζόηεξε ζεκαζία κε ηε γξαπηή εηθόλα ελόο θσλεηηθνύ ζεκείνπ απ' ό,ηη ζην
ίδην ην ζεκείν.‖ ηελ έξεπλά ηνπ ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, o Ong (1982), ζπδεηψληαο
πψο ε ηερλνινγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έρεη κεηαζρεκαηίζεη ηε ζπλείδεζε ιφγσ ηεο
νπηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηάο ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη ε γξαθή, είλαη
αλαπφζπαζηε κε ην πψο ζθεθηφκαζηε γηα ηε γιψζζα —είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε
ή λα ζπιινγηζηνχκε κηα ιέμε ζην λνπ καο ρσξίο επίζεο λα απεηθνλίζνπκε ηε ιέμε κε ηε
γξαπηή κνξθή ηεο.
Έλα γξαπηφ αλάινγν ηεο ζεσξίαο γηα ηε ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ ήρνπ, ζα έζεηε ην
εξψηεκα αλ νη κνξθέο ησλ ραξαθηήξσλ κεηαθέξνπλ λφεκα πέξα απφ ηηο ιέμεηο πνπ
ζρεκαηίδνπλ. Αλ δειαδή, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ραξαθηήξσλ ζε έλα θείκελν (Bold,
italics, θιπ.), κεηαθέξνπλ θάπνην λφεκα επηπιένλ, πέξα απφ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ
πνπ αλαπαξηζηάλνπλ θαη αλ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο, ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα ηα απνδψζνπλ θαηά ηελ πξνθνξηθή αλάγλσζε. Πξηλ απαληήζνπκε
φκσο ζε απηφ ην εξψηεκα πξέπεη λα δνχκε πνηα είλαη ε ζπκβνιηθή ρξήζε ησλ
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήρνπ γεληθά θαη αλ κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην
κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ελφο ζψκαηνο.
6.1.2 Σύπνη ζπκβνιηθήο ρξήζεο ηνπ ήρνπ
Ζ ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ ήρνπ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνπο Hinton, Nichols, θαη Ohala
(1994), λα αλαθεξζεί ζε ηέζζεξα ζρεηηθά θαηλφκελα:
1) Δλζσκαησκέλνο (Corporeal) ερεηηθόο ζπκβνιηζκόο. Απηό ην θαηλόκελν
πεξηγξάθεη ηνπο ήρνπο κε ηελ έλδεημε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ή θπζηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ νκηιεηή. Ζ θπζηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ππνδεηρζεί απφ ήρνπο
φπσο ην βήμηκν. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ππνδεηρζεί απφ ην
επίπεδν ηνληθφηεηαο, ηε ζεηξά θαη ηε κεηαβιεηφηεηα, ηελ ερεξφηεηα, θαη ην ξπζκφ
(Ostwald 1994). Απηφο ν ηχπνο ερεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ έρεη πνιιά θαζνιηθά
ζηνηρεία θαη κεξηθέο πηπρέο κνηξάδνληαη αθφκε θαη κε άιια δψα.
2) Μηκεηηθόο ερεηηθόο ζπκβνιηζκόο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ήρνπο πνπ
κηκνύληαη άιινπο ήρνπο. Π.ρ., ε ιέμε «ληάνπ» κηκείηαη ηε θσλή ηεο γάηαο.
3) πλαηζζεηηθόο ερεηηθόο ζπκβνιηζκόο. Ζ ζπλαηζζεζία, σο λεπξνινγηθφο φξνο
είλαη κηα ηζρπξή ζχδεπμε δχν ηχπσλ αηζζεηήξησλ πιεξνθνξηψλ (Ramachandran
& Hubbard 2001). Ο ζπλαηζζεηηθφο ερεηηθφο ζπκβνιηζκφο είλαη ε κίκεζε κε
ιεθηηθνχο ήρνπο ησλ κε-αθνπζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Γεληθά, απηφ ζεκαίλεη φηη
νξηζκέλα θσλήεληα, ζχκθσλα, ή ζπλδπαζκνί, αλαπαξηζηάλνπλ κε ζπλέπεηα
νξηζκέλεο ηδηφηεηεο φπσο ην κέγεζνο, ε κνξθή, ε θσηεηλφηεηα, ε πθή, ε
ηαρχηεηα, θ.ιπ. Ζ αλαπαξάζηαζε δελ είλαη απζαίξεηε, αιιά είλαη βαζηζκέλε ζε
θάπνηα νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ήρνπ θαη ηνπ αηζζεηήξηνπ ζήκαηνο πνπ ζπκβνιίδεη.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζεσξείηαη ζπλήζσο φηη ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε ησλ
ππεξψησλ ζπκθψλσλ θαη ησλ κπξνζηηλψλ ή/θαη πςειψλ θσλεέλησλ, ηα νπνία
έρνπλ ζρεηηθά πςειέο ζπρλφηεηεο (ή κηθξά κήθε θχκαηνο), κε ηηο ππνθνξηζηηθέο
ηδηφηεηεο, κηθξά δψα, ή αληηθείκελα. Απηφ ην ζρέδην έρεη ηεθκεξησζεί ζε έλαλ
κεγάιν αξηζκφ γισζζψλ, θαη αλ θαη δελ είλαη ρσξίο εμαίξεζε, πιεζηάδεη πξνο
έλα θαζνιηθφ ερεηηθφ ζπκβνιηθφ ζρέδην (Ohala, 2001). Έλα άιιν ηέηνην
δηαπνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα, είλαη ε έλσζε ησλ ζηξνγγπιεπκέλσλ θσλεέλησλ κε
ηα ζηξνγγπιεπκέλα αληηθείκελα. έλαο ήρνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο: βαξύο,
ρνληξόο, ιεπηόο, ξερόο, βαζύο, ή θνίινο θσηεηλόο ή ζθνηεηλόο ζθιεξόο, ηξαρύο,
ή νκαιόο. Ζ αληίζηξνθε ζρέζε είλαη επίζεο δπλαηή: κπνξνχκε, δειαδή, λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ήρνπο γηα λα πεξηγξάςνπκε νπηηθά ή απηηθά θαηλφκελα
εθζέηνληαο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. πλαηζζεηηθφο ερεηηθφο ζπκβνιηζκφο επίζεο
δεκηνπξγείηαη φηαλ ν νκηιεηήο επηκεθχλεη ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο (hu-u-uge),
αιιάδεη ηελ πξνζσδία / επηηνληζκφ, ή θαζηζηά ηνπο ήρνπο ησλ θσλεέλησλ
βαζχηεξνπο ή πην ξερνχο γηα λα κεηαβηβάζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Έλα
παξάδεηγκα ηνπ ζπλαηζζεηηθνχ ερεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ, κπνξεί λα θαλεί απφ ην
γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο γιψζζεο, νη ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ή πνπ ζεκαίλνπλ κηθξφ
κέγεζνο ηείλνπλ λα πεξηέρνπλ πςειά, κπξνζηηλά θσλήεληα, ελψ νη ιέμεηο πνπ
δειψλνπλ κεγάιν κέγεζνο πεξηέρνπλ ρακειά, πίζσ θσλήεληα (Ohala, 2001).
ηα αγγιηθά, νη ζπκβνιηθνί ήρνη ησλ θνηλψλ ιέμεσλ teeny, weeny, and itsy-bitsy,
ζε αληίζεζε κε ηηο ιέμεηο φπσο humongous, large, and grand, εμεγνχλ απηφ ην
θαηλφκελν, φπσο νη ιέμεηο skinny θαη fat (εμαηξέζεηο ζε απηφ ην ζρέδην ζηα
αγγιηθά είλαη νη θνηλέο ιέμεηο small θαη big). ηαλ κηα ιέμε δελ έρεη ηνπο
αλακελφκελνπο ηχπνπο θσλεέλησλ ηφηε επηθξαηεί κηα ηάζε ζηελ νκηιία καο λα
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εκβαζχλνπκε (πην βαξηά θσλή) θαη λα παξαηείλνπκε ηνπο ήρνπο γηα λα θάλνπκε
ηηο ιέμεηο λα αθνχγνληαη κεγαιχηεξεο, ―He caught a bi-i-ig fish.‖Τπάξρνπλ ηχπνη
ερεηηθψλ ζπκβνιηζκψλ, πνπ ζα εμεγνχζαλ γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
ησλ Brown, Black, Horowitz (1955), ήηαλ ζε ζέζε λα ηαηξηάμνπλ αηζζεηεξηαθά ηα
δεπγάξηα μέλσλ ιέμεσλ κε ηα αγγιηθά αληίζηνηρά ηνπο. Ζ αλαπαξάζηαζε κέζσ
ηεο κεηαθνξάο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν, έηζη εάλ νη άλζξσπνη
αλαπαξηζηάλνπλ κε ζπλέπεηα νξηζκέλεο ηδηφηεηεο κε νξηζκέλνπο ήρνπο, απηφ
κπνξεί λα βνήζεζε ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ
ιεμηιφγην.
4) πκβαηηθόο (Conventional) ερεηηθόο ζπκβνιηζκόο. Αλαθέξεηαη ζηε
ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ, ζπκθψλσλ ή ζπιιαβψλ κε ζπγθεθξηκέλα
λνήκαηα. ηε βηβιηνγξαθία απηφ ην θαηλφκελν ζπρλά θαιείηαη «clustering», θαη νη
κνλάδεο ηνπ ήρνπ νλνκάδνληαη «phonesthemes». Έρεη θαλεί φηη φιεο νη γιψζζεο
έρνπλ phonesthemes (Bergen 2004). ηελ Αγγιηθή, π.ρ., νη ιέμεηο glitter, glisten,
glassy, glow, glimmer, glint, gleam, glance, glare, glower, glimpse φιεο
κνηξάδνληαη ην ζχκπιεγκα ζπκθψλσλ gl, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε έλλνηεο φπσο
ην θσο ή ε φξαζε.
6.1.3 Ο ερεηηθόο ζπκβνιηζκόο σο θαζνιηθό θαηλόκελν
Οη Brown, Black, & Horowitz (1955), δηεξεχλεζαλ αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαζνιηθνχ
ερεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ εμεηάδνληαο εάλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ σο έλα νξηζκέλν βαζκφ
λα νξίζνπλ ηε ζσζηή έλλνηα ζε μέλεο ιέμεηο. Παξνπζίαζαλ είθνζη δεπγάξηα ιέμεσλ ζηα
αγγιηθά θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηνπο ζηα θηλέδηθα, ηα ηζέρηθα θαη ηα Hindi. Πξνο έθπιεμε, νη
ζπκκεηέρνληεο ηαίξηαμαλ ηα ζσζηά δεπγάξηα κε πνιχ πςειά πνζνζηά.
Απηή ε κειέηε δεκηνπξγεί δηάθνξα ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί
πεηζηηθά κέρξη ηψξα:
 Ζ ζσζηή αληηζηνίρεζε βαζίδεηαη ζε θάπνηα ζπκβνιηθή πνηφηεηα ηνπ ήρνπ;
 Γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο ηαίξηαδαλ θαιχηεξα θάπνηεο ιέμεηο ζε ζρέζε κε θάπνηεο
άιιεο;
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηέγξαθαλ ην ίδην πνζνζηφ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ζε έλα
επξχηεξν δείγκα γισζζψλ;
Σα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηαηζζήζεηο γηα ην πψο
πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί ε έλλνηα απφ ηνλ ήρν.
Ο φξνο «θαζνιηθή ερεηηθή ζπκβνιηθή δηαίζζεζε» πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα
ερεηηθφ ζπκβνιηθφ ζρέδην, πνπ είλαη δηαηζζεηηθφ ζηνπο νκηιεηέο θάζε γιψζζαο θαη νη
εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη έρεη κηα έκθπηε βάζε (Ohala, 1994; Ramachandran &
Hubbard 2001), ε νπνία εμεγείηαη κέζα απφ ηξία ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα:

κέζα απφ κηα εζνινγηθή εξκελεία, ε νπνία νλνκάδεηαη «θψδηθαο ησλ
ζπρλνηήησλ» (Frequency Code Hypothesis)

Σν θαηλφκελν «Maluma-Takete» ή «Bouba-Kiki phenomenon», ην νπνίν ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε θαιχηεξα «ζπκβνιηζκφο ηεο κνξθήο» (shape symbolism),
φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Rogers & Ross (1975), νη ζπκκεηέρνληεο αληηζηνίρηδαλ ηηο
ςεπδνιέμεηο ―Maluma‖ θαη ―Bouba‖ κε θπθιηθά ζρήκαηα ελψ ηηο ςεπδνιέμεηο ―Takete‖ θαη
―Kiki‖ κε ζρήκαηα πνπ απνηεινχληαλ απφ ηεζιαζκέλεο επζείεο (εηθφλα 15.2).
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Ζρεηηθά ζπκβνιηθά ζρέδηα (sound symbolic patterns) ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Πξφζθαηεο έξεπλεο φζνλ αθνξά ζηε λεπξνινγηθή βάζε ηεο ζπλαηζζεζίαο καο δίλνπλ
θάπνηεο ππνζέζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηνχο ηνπ ηχπνπο
ηνπ ζπλαηζζεηηθνχ ερεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ.
6.1.4 Ο θώδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ
Ζ ππφζεζε ηνπ θψδηθα ησλ ζπρλνηήησλ (The Frequency Code Hypothesis) έρεη
αλαπηπρζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο Eugene Morton θαη John Ohala (Morton
1994, Ohala 1994). Απηή ε ππφζεζε εξεπλά ζηα δηάθνξα δψα θαη ηελ εμειηθηηθή
βηνινγία θαη πξνζπαζεί λα εμεγήζεη, γηαηί νη άλζξσπνη ζπλδένπλ ην κεγάιν εχξνο, ην
πιάηνο θαη ην κέγεζνο ηεο ερεηηθήο πεγήο κε ήρνπο ρακειήο ζπρλφηεηαο θαη ην κηθξφ,
ιεπηφ κέγεζνο κε ηνπο ήρνπο πςειήο ζπρλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ππφζεζε εμεηάδεη ηε
ζεκειηψδε ζπρλφηεηα, ε νπνία είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο
θσλεηηθέο ρνξδέο πξνηνχ λα ηξνπνπνηεζεί ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. χκθσλα κε ηνλ
Morton (1977) ε ρακειή ηνληθόηεηα ηεο θσλήο ζπκβνιίδεη εύξνο, πιάηνο θαη
κέγεζνο ηεο πεγήο θαη ζπρλά θαη‘ επέθηαζε ηνπ δψνπ πνπ ηελ παξάγεη.
6.1.5 Ο θώδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ ζηα δώα
Ο Morton (1994) κειέηεζε ηελ ππφζεζή ηνπ ζε δηάθνξα δψα, φπσο ζηα εξπεηά θαη ηα
ακθίβηα, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ηα
κεγαιχηεξα δψα είλαη ζε ζέζε λα θεξδίζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο γηα ηνπο ζπληξφθνπο
θαη άιινπο πφξνπο. Απηφο ν θψδηθαο ζπρλφηεηαο έρεη κεγάιε αμία γηα ηελ επηβίσζε θαη
ηελ εμέιημε θαη φζνλ αθνξά ζην δεπγάξσκα, αιιά θαη ζηελ ππεξίζρπζε θαηά ηε
δηεθδίθεζε / αληαγσληζκφ (Ohala, 1994).
Σα δψα, φηαλ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα θάπνην πφξν, πξνζπαζνχλ λα εθθνβίζνπλ
ηνλ αληίπαιφ ηνπο, πξνζπαζψληαο κεηαμχ άιισλ, λα εκθαληζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πην
νγθψδε (επεηδή, ηα πην κεγαιφζσκα δψα ζα είραλ έλα πιενλέθηεκα εάλ, σο ηειεπηαία
ιχζε, ην ζέκα έπξεπε λα δηεπζεηεζεί κέζα απφ κηα πξαγκαηηθή κάρε κεηαμχ ηνπο). Ο
φγθνο ηνπ ζψκαηνο (ή ν πξνθαλήο φγθνο) κεηαβηβάδεηαη πξσηίζησο κε ηα νπηηθά κέζα,
π.ρ. αλαζεθψλνληαο ηελ ηξίρα ή ηα θηεξά θαη άιια πξνζαξηήκαηα (απηηά, θηεξά νπξψλ,
θηεξά), έηζη ψζηε έλα δψν λα εκθαλίδεη ηελ εηθφλα ηνπ νγθψδνπο ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ
αληαγσληζηή. Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα γλσζηά παξαδείγκαηα: ηα ζθπιηά φηαλ απεηινχλ
αλνξζψλνπλ ηελ ηξίρα ζηηο πιάηεο ηνπο θαη ζεθψλνπλ ηα απηηά θαη ηηο νπξέο ηνπο, νη
γάηεο ζρεκαηίδνπλ αςίδα, κε ηηο πιάηεο ηνπο θαη θνπζθψλνπλ ηηο ηξίρεο ηνπο, ηα πνπιηά
επεθηείλνπλ ηα θηεξά ηνπο, αλπςψλνπλ θαη αξαηψλνπλ ηα θηεξά ηεο νπξάο ηνπο. Ο
Morton (1977) επηζεκαίλεη, φηη, «…ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα ηεο θσλήο (Fν) κπνξεί
επίζεο έκκεζα λα κεηαβηβάζεη κηα εληύπσζε ηνπ κεγέζνπο- όγθνπ εθείλνπ πνπ παξάγεη
ην αθνπζηηθό ζήκα, κηαο θαη ε Fν, κεηαμύ πξαγκάησλ πνπ είλαη ίζα, ζπζρεηίδεηαη
αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηε κάδα ηεο κεκβξάλεο πνπ δνλείηαη (θσλεηηθέο ρνξδέο ζηα
ζειαζηηθά, ζύξηγμ ζηα πνπιηά), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα, ζπζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή κάδα
ησλ ζσκάησλ. Δπίζεο, όζν πην νγθώδεο είλαη ε δνλνύκελε κεκβξάλε, ηόζν πηζαλόηεξν
είλαη λα πξνθύςνπλ δεπηεξεύνπζεο δνλήζεηο, πξνθαιώληαο θαηά ζπλέπεηα κηα κε
θαλνληθή ή «ηξαρηά» πνηόηεηα θσλήο. Γηα λα δώζεη ηελ εληύπσζε έλαο αληίπαινο, όηη
είλαη κεγαιόζσκνο θη επηθίλδπλνο, έπεηηα, πξέπεη λα παξάγεη κηα θσλή όζν ην δπλαηόλ
πην ηξαρηά θαη κε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξε Fν. Αθ' εηέξνπ, γηα λα θαλεί κηθξόο θαη κεΦ.Κατςοφλθσ
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απεηιεηηθόο πξέπεη λα παξάγεη κηα θσλή κε πςειή Fν …». Ζ αλάιπζε ηνπ Morton
(1977), έρεη επίζεο, ην πιενλέθηεκα φηη παξέρεη ηελ ίδηα θηλεηήξηα βάζε γηα ηε κνξθή
απηψλ ησλ θσλψλ, φπσο ήηαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ζηνηρεία ησλ νπηηθψλ επηδείμεσλ,
δειαδή φηη κεηαβηβάδνπλ κηα εληχπσζε ηνπ κεγέζνπο-φγθνπ απηνχ απφ ηνλ νπνίν
πξνέξρεηαη ε θσλή (Ohala, 1994, ζει. 330).
Ζ κειέηε ηνπ ζε βαηξάρνπο έδεημε φηη ν ήρνο απφ κφλνο ηνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη
ην νπηηθφ κέγεζνο. Οη βάηξαρνη, φπσο θαη ηα άιια πνηθηιφζεξκα ζπνλδπισηά,
ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη πέξα απφ ηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα, έηζη ψζηε νη κηθξνί,
κεζαίνη, θαη κεγάινη βάηξαρνη λα αληαγσλίδνληαη γηα ηα ζειπθά. Σα αλαπαξαγσγηθά
θαιέζκαηα ησλ αξζεληθψλ βαηξάρσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ φγθν ηνπ
ζψκαηφο ηνπο, κε πην βαξηά θαιέζκαηα (deeper calls) ζηα κεγαιχηεξα αξζεληθά θη έηζη
ηα ζειπθά κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηα κεγαιχηεξα αξζεληθά βαζηδφκελα απνθιεηζηηθά
ζηε θσλή ηνπο (Licht 1976). Σα ζειπθά πξνηηκνχλ λα δεπγαξψζνπλ κε ηα κεγαιχηεξα
αξζεληθά, έηζη φινη νη βάηξαρνη πξέπεη λα ερήζνπλ φζν ην δπλαηφλ «βαζχηεξα». Απηφ
ην επηρείξεκα εληζρχζεθε πεξηζζφηεξν φηαλ εμεηάζηεθαλ αξζεληθά ελάληηα ζε αξζεληθά,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ήρν κφλν. ηαλ παξνπζηάζηεθαλ ερνγξαθεκέλεο θσλέο, νη
βαζχηεξεο θσλέο ησλ κεγαιχηεξσλ βαηξάρσλ εθθφβηζαλ ηα κηθξφηεξα ρσξίο ην νπηηθφ
εξέζηζκα λα είλαη απαξαίηεην (Davies and Halliday 1978). Ζ ηνληθφηεηα ηεο θσλήο ζα
κπνξνχζε, βέβαηα, λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα δηεθδίθεζε. Ζ επηθνηλσλία ζα
κπνξνχζε λα ππνθαηαζηήζεη ηε δσψδε δχλακε.
O Ohala (1994), ππνζηεξίδεη φηη ν θψδηθαο ηεο ζπρλφηεηαο πνπ θξχβεηαη θάησ απφ
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνληθφηεηαο ηεο θσλήο, θαηά ηε ζπκβνιηθή ρξήζε ηνπ
ήρνπ, δελ είλαη απιά έλα δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, αιιά θαη έλα θαηλφκελν πνπ
παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ.
Σα δψα πνπ επηδεηθλχνπλ επηζεηηθφηεηα δίλνπλ ζπλήζσο θιήζεηο «ζθιεξήο», ρακειήο
ζπρλφηεηαο, ελψ ζε θαηαζηάζεηο θηιηθέο, θαζεζπραζηηθέο, ή έληξνκεο θαηαζηάζεηο
ηείλνπλ λα δψζνπλ θιήζεηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο (Ohala 1994). Σα κεγάια δψα
ζπρλά αθφκα είλαη επηζεηηθφηεξα θαη θπξίαξρα, έηζη παξακέλεη ζπκθέξνλ λα ζπλδεζεί
ζσζηά ε ζπρλφηεηα κε ην κέγεζνο θαη ηελ θπξηαξρία.
6.1.6 Ο θώδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ ζηνπο αλζξώπνπο
Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη αθξναηέο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ην κήθνο ή
ηε κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ αθνχγνληαο ηνλ ήρν πνπ παξάγεη (Carello, Anderson and
Kunckler-Peck, 1998; Kunckler-Peck & Turvey, 2000). Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη
εθπιεθηηθά, γηαηί ε αθνή ζεσξείηαη πάληα σο κηα δπλακηθή αίζζεζε (εμαξηψκελε απφ ην
ρξφλν), θαη θαηά ζπλέπεηα, κε θαηαηνπηζηηθή γηα ηηο κεηξηθέο ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ
φπσο ην κήθνο ή ε κνξθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε δπλαηφηεηα ηεο εμαγσγήο
ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα αληηθείκελα απφ ηνλ ήρν ηνπο, ζα κπνξνχζε λα είλαη
εμειηθηηθά πξνζαξκνζηηθή. Γειαδή, φζν πην πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα
πξνζιάβνπκε γηα ηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε
πξνζαξκνζηηθά λα ξπζκίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο.
Δπηπιένλ, νη Carello, Anderson, θαη Kunckler-Peck (1998), έδεημαλ φηη νη ζπκπεξηθνξέο
ησλ ππνθεηκέλσλ ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο πεγήο ηνπ
γεγνλφηνο, παξά κε ηηο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο πίεζεο ηνπ θχκαηνο δηέγεξζεο.
Φαίλεηαη, ζαλ λα θαηέρνπλ νη αθξναηέο κηα αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο ερεηηθήο πεγήο
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(Gaver, 1993a,b). πλεπψο, νη ήρνη είλαη ηαμηλνκεκέλνη ζχκθσλα κε ην θπζηθφ γεγνλφο
πνπ ηνπο παξάγεη. Δληνχηνηο, ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα
θσδηθνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νπηηθή αλαηξνθνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ ηέηνηεο αλαπαξαζηάζεηο.
Ο Berlin (1994), επέθηεηλε ηε κειέηε ηνπ ζπκβνιηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ζηελ
εζλνδσνινγηθή (ethnozoological) νλνκαηνινγία. Μειέηεζε ηα νλφκαηα πνπιηψλ ζε
ηέζζεξηο πξνθνξηθέο γιψζζεο ζηε λφηηα θαη ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή. Γηαπίζησζε φηη ηα
κηθξά πνπιηά έηεηλαλ λα ιάβνπλ ηα νλφκαηα πνπ πεξηέρνπλ ήρνπο πςειφηεξεο
ζπρλφηεηαο ελψ ηα κεγαιχηεξα πνπιηά έιαβαλ νλφκαηα κε ήρνπο ρακειφηεξεο
ζπρλφηεηαο.
Ζ πξψηε πεηξακαηηθή εξγαζία ζρεηηθά κε ηνλ ερεηηθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ κεγέζνπο, άξρηζε
ζηε δεθαεηία ηνπ '20 ν Sapir (1929), πνπ παξνπζίαζε ζε Άγγινπο θαη Κηλέδνπο νκηιεηέο
ιέμεηο πνπ αληηπαξέβαιαλ ήρνπο θσλεέλησλ φπσο mil θαη mal θαη ηνπο δήηεζαλ γηα λα
θξίλνπλ πνην ήηαλ κεγαιχηεξν θαη πνην κηθξφηεξν. Γηαπίζησζε φηη κεηαμχ ησλ ιέμεσλ
πνπ είραλ [ η ] θαη απηψλ πνπ είραλ [ α ] ην 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ
ζεψξεζε φηη ε ιέμε πνπ πεξηέρεη [ α ] ήηαλ κεγαιχηεξε. Ο Newman (1933) ζπλέρηζε
απηήλ ηελ εξγαζία, αλαθαιχπηνληαο φηη ε αξζξσηηθή ζέζε ηνπ θσλήεληνο θαη ε
αθνπζηηθή ζπρλφηεηα ήηαλ θαη νη δχν ζεκαληηθνί πξνάγγεινη ηνπ ζρεηηθνχ κεγέζνπο
πνπ απνδφζεθαλ ζηα θσλήεληα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με άιια ιφγηα, ε πςειφηεξε
ζπρλφηεηα ή ηα κπξνζηηλά/πςειά θσλήεληα έηεηλαλ λα θξηζνχλ κηθξφηεξα. Ο Ultan
(1978), επέθηεηλε ηελ έξεπλα εμεηάδνληαο έλα δείγκα 136 γισζζψλ δηαπηζηψλνληαο θαη
απηφο κηα αληηζηνηρία κεηαμχ θσλεέλησλ πςειήο ζπρλφηεηαο (κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο),
φπσο ηα πςειά κπξνζηηλά θσλήεληα θαη ηεο θαηεγνξίαο ―κηθξφ κέγεζνο‖.
Σα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη φηαλ νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ λέα νλφκαηα γηα ηα
πξάγκαηα γχξσ ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ερεηηθή ζπκβνιηθή δηαίζζεζε.
Οη άλζξσπνη ζπζρεηίδνπλ ηηο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο (κπάζεο) θσλέο σο
«παρηέο/ρνληξέο». Απηή ε ζπζρέηηζε γίλεηαη, επεηδή ζπλήζσο νη παρηνί άλζξσπνη θαη ηα
δψα έρνπλ κπάζα θσλή ή εμ αηηίαο θάπνηαο ιεπηήο δη-αηζζεηεξηαθήο (inter-sensory)
πνηφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηα παρηά πξάγκαηα θαη ηηο κπάζεο θσλέο. χκθσλα κε ηνλ
Tsur (2006), ν ιεθηηθφο-ερεηηθφο ζπκβνιηζκφο, εμεγείηαη ζε ζρέζε κε δχν πηπρέο: α) ηα
θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη β) ηηο κε επεμεξγαζκέλεο (precategorial)
πιεξνθνξίεο. Οη ιεθηηθνί ήρνη γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηηο δέζκεο ησλ αθνπζηηθψλ θαη
αξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη
νξηζκέλεο (κεξηθέο θνξέο ζπγθξνπφκελεο) ζπλδπαζηηθέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο ίζσο
ελεξγνπνηνχληαη, κεηά απφ ην ερεηηθφ γεγνλφο, απφ ζπγθεθξηκέλα λνεκαηηθά
ζπζηαηηθά. Ζ νκηιία δηαβηβάδεηαη απφ ηα ερεηηθά θχκαηα, αιιά ελψ νη ιεθηηθέο
πιεξνθνξίεο γίλνληαη αληηιεπηέο ζπλεηδεηά, νη πινχζηεο κε επεμεξγαζκέλεο αθνπζηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ηηο δηαβίβαζαλ δελ ζπλεηδεηνπνηνχληαη. Τπνζέηεη φηη νη δηαηζζήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο αληηιεπηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ιεθηηθψλ ήρσλ
πξνηξέπνληαη απφ ηηο πινχζηεο ―precategorial‖ αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θζάλνπλ
ζηνπο απνδέθηεο ππνζπλείδεηα.
ε κηα κειέηε ηνπ, ν Klink (2000), εξεχλεζε εάλ νη ήρνη πνπ γηα ηνπο Άγγινπο νκηιεηέο
δείρλνπλ θάηη κηθξφηεξν, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δείμνπλ φηη είλαη θσηεηλφηεξνη
(ζρεηηθά κε ζθνηεηλφηεξνη), επηφηεξνη, ιεπηφηεξνη, αηρκεξφηεξνη, καιαθφηεξνη,
γξεγνξφηεξνη, πην θξχνη, πηθξφηεξνη, πην ζειπθνί, πην θηιηθνί, πηo αδχλαηνη,
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ειαθξχηεξνη (ζρεηηθά κε βαξχηεξνη), θαη πην φκνξθνη. Τπέζεζε φηη κεηαμχ δχν ήρσλ, ν
ήρνο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο ζα έδεηρλε απηέο ηηο ηδηφηεηεο. Αλ θαη δελ πξνζπάζεζε
φια ηα πηζαλά ερεηηθά δεχγε, βξήθε ζηνηρεία, ηα νπνία ππνζηήξηδαλ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ.
χκθσλα κε ηνλ Tsur (2006), νη ήρνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ησλ
δηαζηάζεσλ ησλ νπνίσλ ηα άθξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρσξηθέο έλλνηεο φπσο LOW~HIGH,
THICK~THIN ή έλλνηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην ρψξν φπσο HEAVY~LIGHT, θαη παξφκνηεο.
Απηέο νη δηαζηάζεηο θαίλνληαη λα ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηνπο ηξφπνπο. Τπάξρεη αθζνλία
πεηξακαηηθψλ ζηνηρείσλ φηη νη δηαηζζήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ρσξηθέο, θαζψο επίζεο θαη ηηο
απηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ είλαη αξθεηά ζπλεπείο απφ παξαηεξεηή ζε παξαηεξεηή, θαη
κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ. Μεξηθά ηέηνηα πεηξάκαηα έρνπλ
αλαθεξζεί απφ ην Brown (1968, ζει.110-154). Ο Brown αλαθέξεη φηη:
«Μηα έλλνηα όπσο «ν νγθόιηζνο» '' αλαθέξεηαη ζηνπο βξάρνπο θαη ηηο πέηξεο θαη,
ζπγθξηηηθά, ραξαθηεξίδεηαη σο ‗‗βαξύο/ heavy‘‘, ‗‗κεγάινο/ large‘‘, ‗‗παρύο/ thick‘‘, θαη
‗‗επξύο/ wide‘‘. Απηνί νη όξνη ηζρύνπλ άκεζα ζηνπο νγθόιηζνπο. Δληνύηνηο, νη νγθόιηζνη
δελ έρνπλ θακία θσλή. Σόηε, πνύ αλήθεη ε έλλνηα απηή ζηηο «κπάζεο-πξίκεο» ή ζηηο
δπλαηέο-απαιέο (loud-soft) θιίκαθεο; Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία γηα ηελ απάληεζε.
Δάλ ζε κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηεο Disney έπξεπε λα δνζεί θσλή ζε έλαλ
νγθόιηζν ε θσλή ζα ήηαλ‗‗ κπάζα / bass‘‘ θαη ‗‗δπλαηή / loud‘‘ ζε αληίζεζε κε ηελ νμεία /
piping θσλή ελόο ραιηθηνύ. Απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα ελδηάκεζε ζπζρέηηζε: έλαο
νγθόιηζνο πξέπεη λα έρεη κηα κπάζα θσλή, επεηδή πιάζκαηα πνπ έρνπλ κπάζεο θσλέο
είλαη ζπλήζσο βαξηά/ θαη νη νγθόιηζνη είλαη βαξηνί. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππνηεζεί όηη
ππάξρεη νπνηαδήπνηε ιεπηή δηαηζζεηεξηαθή / intersensory πνηόηεηα, ε νπνία βξίζθεηαη
ζηνπο ιίζνπο θαη ηηο βαζηέο θσλέο».
χκθσλα κε ηνλ Tsur (2006), ε ζπρλφηεηα ηεο θσλήο δίλεη πιεξνθνξίεο φρη γηα ηε κάδα
ηνπ ζψκαηνο, αιιά γηα ηε κάδα ηεο δνλνχκελεο κεκβξάλεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα,
κπνξεί ή φρη λα ζπζρεηηζηεί κε ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. Έλαο κπάζνο ηξαγνπδηζηήο
κπνξεί λα είλαη ιεπηφο, θη επνκέλσο είλαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο ηνπ πνπ πξέπεη λα είλαη
ελφο νπζηαζηηθνχ κεγέζνπο.

6.1.7 Γηαηί νη κπάζεο θσλέο ζεσξνύληαη παρύηεξεο;
Ο Tsur (2006) πηζηεχεη φηη νη βαξηέο/κπάζεο θσλέο ζεσξνχληαη σο παρχηεξεο (thicker)
απφ ηηο θσλέο soprano, φρη επεηδή νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηηο βαζηέο θσλέο είλαη
ζπλήζσο παρηνί θαη βαξηνί, αιιά, αθξηβψο, επεηδή κνηξάδνληαη θάπνηα δηαηζζεηεξηαθή
(inter-sensory) πνηφηεηα κε ηελ νπηηθή ή απηηθή αληίιεςε ηνπ πάρνπο (thickness). (Λέεη:
ζπκβαίλεη λα μέξσ θάκπνζνπο παρείο θαη κεγάινπ βάξνπο ηξαγνπδηζηέο όπεξαο πνπ
έρνπλ θσλέο ηελόξνπ ή coloratura soprano). Δλψ, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ππέξβαξσλ
αλζξψπσλ θαη ησλ βαξηψλ θσλψλ εκθαλίδεηαη λα είλαη αξθεηά ηπραία, αληίζεηα ε ζρέζε
κεηαμχ ησλ παρηψλ ρνξδψλ βηνιηψλ θαη ησλ ―ρακειψλ‖ ήρσλ θαίλεηαη λα έρεη θαινχο
θπζηθνχο ιφγνπο. Ο ήρνο παξάγεηαη απφ ηε κεραληθή ηαιάλησζε ελφο κέζνπ κεηάδνζεο.
ζν παρχηεξε είλαη κηα ρνξδή, κεηαμχ άιισλ ίζσλ ζε κήθνο, ηφζν πην αξγέο θαη
κεγαιύηεξνπ πιάηνπο ηαιαληψζεηο παξάγεη. (ζνλ αθνξά ζηνπο ηξαγνπδηζηέο, φηαλ
απηνί παίξλνπλ ή ράλνπλ βάξνο ε πνηφηεηα ηεο θσλή ηνπο παξακέλεη νπζηαζηηθά
ακεηάβιεηε).
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χκθσλα κε ηνλ Tsur (2006) επίζεο, ππάξρνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θπζηθέο δηαζηάζεηο
ηνπ ήρνπ: SLOW~FAST, WIDE~NARROW, θαη THICK~THIN πνπ είλαη αλάινγεο θαη
ζπκκεηαβάιινληαη. Σα πξψηα δχν δεπγάξηα ησλ επηζέησλ πεξηγξάθνπλ ην εξέζηζκα
(δει., ηηο δνλήζεηο), ελψ ην ηξίην δεπγάξη πεξηγξάθεη ηελ πεγή ηνπ ήρνπ (π.ρ. ηηο ρνξδέο,
εάλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο) πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη αηηηαθά κε ηα
πξψηα ηα δχν. Φαηλνκελνινγηθά, ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαη ην πιάηνο ησλ ερεηηθψλ
δνλήζεσλ βηψλνληαη σο ζρεηηθά κε ην «πιάηνο» θαη ην «χςνο» ηνπο, αληίζηνηρα.

Πιάηνο θχκαηνο

Αλ απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ν Tsur ηα δνχκε ζε επίπεδν θπκαηηθήο, θαη έρνπκε δπν ρνξδέο
βηνιηνχ κε ίδην κήθνο αιιά δηαθνξεηηθφ πάρνο, ηφηε ε κελ ρνληξή ρνξδή, παξάγεη ήρν
ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο (εηθφλα 6.1) δειαδή κε πην αξγέο θαη κεγαιχηεξνπ πιάηνπο
δνλήζεηο/παικνχο (THICK-SLOW-WIDE), ελψ ε πην ιεπηή ρνξδή παξάγεη ήρν πςειφηεξεο
ζπρλφηεηαο, δειαδή κε πην γξήγνξεο θαη κηθξφηεξνπ πιάηνπο δνλήζεηο/παικνχο ( THINFAST- NARROW ).

πρλφηεηα
Δηθόλα 6.1: Αλαπαξάζηαζε δπν θπκάησλ κε ην ίδην πιάηνο αιιά δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.

ε κηα πην πξφζθαηε ππφζεζή ηνπ, ν Tsur (2006), πξνηείλεη κηα ζρεηηθά ζχλζεηε ζρέζε
κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ κεγέζνπο ησλ νξγάλσλ ηεο άξζξσζεο (θσλήο)
θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δφλεζεο, πξάγκα ην νπνίν έρεη εμειηθηηθέο επηπηψζεηο. Αθφκα θη
αλ απηέο νη επηπηψζεηο δελ ηεθκεξηψλνληαη, νη άιινη ζπζρεηηζκνί παξακέλνπλ ηζρπξνί.
Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Tsur (2006), ε ζπρλφηεηα ηεο θσλήο δίλεη, πιεξνθνξίεο φρη γηα ηε
κάδα ηνπ ζψκαηνο, αιιά γηα ηε κάδα ηεο δνλνχκελεο κεκβξάλεο πνπ, ζηε ζπλέρεηα,
κπνξεί ή φρη λα ζπζρεηηζηεί κε ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. Έλαο βαζχθσλνο ηξαγνπδηζηήο
κπνξεί λα είλαη ιεπηφο. Ζ ηνληθφηεηα ηεο θσλήο ηνπ νθείιεηαη ζηε κνξθή ησλ
θσλεηηθψλ ηνπ ρνξδψλ θαη φρη ζην πάρνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ.
Τπάξρνπλ ηξεηο ζεσξίεο φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο ερεηηθήο
πεγήο θαη ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ. Απηέο ησλ Brown (1955), Ohala (1994)
θαη Tsur (2006). O Οhala (1994), φηαλ ζπζρεηίδεη ην κέγεζνο ηνπ ήρνπ κε ην κέγεζνο
ζσκάησλ, ην θάλεη απηφ κέζσ ηνπ κεγέζνπο ησλ αξζξσηηθψλ νξγάλσλ (θσλεηηθψλ
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ρνξδψλ, θιπ), ζε αληίζεζε κε ηνλ Brown. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεη ηελ ππφζεζε ηνπ
Tsur (2006). Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδεη φηη παξαηεξνχκε θαζεκεξηλά αλζξψπνπο
κε κεγάιν ζψκα, νη νπνίνη έρνπλ ιεπηή θσλή, θαη αλζξψπνπο κε κηθξφηεξν ζψκα κε
παρχηεξε. Παξαβιέπεη, φκσο ην γεγνλφο φηη απηφ απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, γηαηί
κηα ιεπηή θσλή ζε έλαλ παρχ άλδξα είλαη θάηη κε ζπλεζηζκέλν ζε αληίζεζε κε ηελ
κπάζα θσλή. Καηά ηξφπν ελδηαθέξνληα, ζχκθσλα κε ηνπο Ohala θαη Morton, πνιιά
δσηθά είδε πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ απφθιηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ
ζψκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θσλήο ηνπο γηα λα μεγειάζνπλ ηνπο πηζαλνχο ζπλεξγάηεο
ή ηνπο αληηπάινπο πνπ ελεξγνχλ ζηηο ππνζέζεηο ηνπ Brown.
Απηή ε ηαθηηθή φκσο, πνπ επηθξαηεί ζε πνιιά δσηθά είδε, δειαδή ν ζπζρεηηζκφο ηεο
κπάζαο θσλήο κε κεγαιφζσκα, νγθψδε δψα, έξρεηαη ζε αληίζεζε ελ κέξεη κε ηελ
ππφζεζε ηνπ Tsur. Έηζη, ν ηζρπξηζκφο ηνπ Tsur φηη «παξαηεξνύκε θαζεκεξηλά
αλζξώπνπο κε κεγάιν ζώκα, νη νπνίνη έρνπλ ιεπηή θσλή, θαη αλζξώπνπο κε κηθξόηεξν
ζώκα κε παρύηεξε» κάιινλ απνηειεί ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα. ζνλ αθνξά ζηα
θαηλφκελα πξνζσδίαο, ηα απνηειέζκαηα πεηξακάησλ πνπ έθαλε ν Ohala δείρλνπλ φηη,
ρακειφηεξε f0 θαζηζηά ηε θσλή πην θπξίαξρε. Σν δείγκα κε ηε ρακειφηεξε f0 θξίζεθε φηη
ερνχζε πην θπξίαξρν απφ ην δείγκα κε ηελ πςειφηεξε f0 (92% ησλ αθξναηψλ). Ο
βξπρεζκφο ηνπ ιηνληαξηνχ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, αθνινπζεί κηα παξφκνηα ζεηξά. Ζ f0 ηεο
θσλήο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη κηα εληχπσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο κάδαο ηεο δνλνχκελεο
κεκβξάλεο θαη έκκεζα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δψνπ πνπ ηελ παξάγεη (signaler), αιιά θαη ηελ
πξφζεζή ηνπ.
6.1.8 Ο θώδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη εμειηθηηθό ή επίθηεην θαηλόκελν;
O Ohala (1994) βαζηζκέλνο ζηελ εξγαζία ηνπ Eugene Morton (1994), εμεξεχλεζε
θάπνηεο αλζξψπηλεο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνληθφηεηα ηεο θσλήο θαη ηνλ
επηηνληζκφ.
Τπάξρνπλ πεξαηηέξσ πεηζηηθά ζηνηρεία φηη ε αθνπζηηθή ζπρλφηεηα έρεη δηαδξακαηίζεη
έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε εμειηθηηθή ηζηνξία. Απηφ πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε
ηηο ―formant‖ ζπρλφηεηεο (ηηο θαζκαηηθέο θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ήρνπ), νη νπνίεο
είλαη έλα άιιν ζηνηρείν ηεο θσλεηηθήο πνηφηεηαο πνπ δείρλεη ην κέγεζνο ησλ ζσκάησλ
αθφκα θαη φηαλ ε ζεκειηψδεο ζπρλφηεηα δελ ην δείρλεη. Formants είλαη ην απνηέιεζκα
ηνπ ήρνπ πνπ θηιηξάξεηαη απφ ην θσλεηηθφ θνκκάηη, πνπ επηηξέπεη κφλν ζε νξηζκέλεο
ζπρλφηεηεο λα πεξάζνπλ κέζα απφ απηφ. Καζνξίδνληαη απφ ην κήθνο θαη ηε κνξθή ηνπ
ζρεηηθνχ θσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν είλαη ζηε ζπλέρεηα αλάινγν πξνο ην κέγεζνο
ησλ ζσκάησλ (Fitch 2000). ηνπο άλδξεο, ζε αληίζεζε κε ηα άιια ζειαζηηθά, ν
ιάξπγγαο θαηεβαίλεη ζηελ εθεβεία, θαζηζηψληαο ην θσλεηηθφ ηκήκα πην καθξχ θαη ηηο
formant ζπρλφηεηεο ησλ αξζεληθψλ ρακειφηεξεο. Απηή ε αιιαγή ζπλνδεχεηαη θαη απφ
άιιεο εμειίμεηο φπσο νη ηξίρεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ε δηεχξπλζε ησλ ψκσλ πνπ
ρξεζηκεχνπλ λα απμήζνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αξζεληθνχ ή ηελ εληχπσζε ηνπ
κεγέζνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ ζψκαηνο. Σα αξζεληθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
κεηαβηβάζνπλ απνηειεζκαηηθά κεγαιχηεξν κέγεζνο ζε άιια, πξέπεη, φπσο θαη κεηαμχ
ησλ άιισλ δψσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ
ηηο ζπληξφθνπο ρσξίο απαξαηηήησο λα πξέπεη λα παιέςνπλ γη‘ απηέο. Ζ θάζνδνο ηνπ
ιάξπγγα επνκέλσο αλαπηχρζεθε εμειηθηηθά πηζαλψο επεηδή, φπσο νη άιινη δείθηεο ηνπ
κεγέζνπο, ηα αξζεληθά κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
δεπγαξψζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά (Ohala 1994). Απηή ε ππφζεζε
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ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία απφ πηελά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κηα ηξαρεηαθή επηκήθπλζε. Ζ
ηξαρεία ζε ηέηνηα πηελά πεξηηπιίγεηαη ζπρλά ή θνπινπξηάδεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ
πηελνχ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο formant ζπρλφηεηεο. Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία φηη
απηέο νη επηκεθπκέλεο ηξαρείεο βνεζνχλ απηά ηα πηελά λα ερήζνπλ πην δπλαηά,
ηδηαίηεξα ηε λχρηα ή ζηελ ππθλή βιάζηεζε (Fitch 2000). Καηά ζπλέπεηα ν ιάξπγγαο
ζηνπο άλδξεο θαίλεηαη λα δείρλεη φηη ε ζπρλφηεηα ρηίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε αλαηνκία θαη
ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία.
Γηα ηα αξζεληθά κε ηηο θσλέο ρακειήο ζπρλφηεηαο ή ηηο ρακειέο ―formant‖ ζπρλφηεηεο
πνπ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ, άιινη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ ηε
ζπρλφηεηα κε ην κέγεζνο θαη ηελ θπξηαξρία. Ο Ohala (1994), πξνζθέξεη απηφ σο
αηηηνιφγεζε, γηαηί ν θψδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ πξέπεη λα είλαη έκθπηνο ζηνπο
αλζξψπνπο, εληνχηνηο, απηφ είλαη επίζεο πηζαλφ λα καζαίλεηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο.
6.1.9 Ο θώδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ ζηα κε έκβηα όληα
Ζ ζπρλφηεηα είλαη γεληθά έλαο βαζηθφο δείθηεο ηνπ κεγέζνπο, αθφκε θαη κεηαμχ ησλ κε
έκβησλ φλησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ρηνλνζηηβάδεο θάλνπλ έλαλ ρακειφηεξν ήρν
απφ ηνπο κηθξνχο βξάρνπο πνπ γιηζηξνχλ θάησ απφ έλαλ ιφθν, θαη θαζέλαο πνπ έρεη
θπζήμεη κέζσ δχν ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ κεθψλ μέξεη φηη ν πην καθξχο παξάγεη έλαλ
ρακειφηεξν ήρν. Δίλαη πηζαλφ νη άλζξσπνη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο λα καζαίλνπλ
λα θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζρεηίζεηο.
6.1.10 Ο θώδηθαο ζπρλόηεηαο ζηελ ηππνγξαθία
Ο Köhler (1929) ήηαλ ν πξψηνο πνπ παξαηήξεζε φηη νη ζπκκεηέρνληεο αληηζηνίρηδαλ
ζηξνγγπιεκέλα ζρήκαηα κε ςεπδνιέμεηο φπσο ―baluba‖("maluma" ζηελ έθδνζε ηνπ
1947), ελψ ηα ζρήκαηα κε πνιιέο γσλίεο κε ςεπδνιέμεηο φπσο ―Takete‖ (εηθφλα 6.2).

Kiki

Buba

Δηθόλα 6.2: Σν θαηλόκελν Maluma - Takete

Οη Ramachandran and Hubbard (2001b), ηζρπξίδνληαη φηη απηφ ην θαηλφκελν
(kiki/bouba)16 έρεη επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο, επεηδή, φπσο πηζηεχνπλ, νη
νλνκαζίεο ησλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη εληειψο απζαίξεηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο
αληηζηνίρηδαλ ηα ζηξνγγπιά ζρήκαηα κε νλφκαηα φπσο ―bouba‖, επεηδή ην ζηφκα
παίξλεη κηα ζηξνγγπιεκέλε κνξθή γηα λα πξνθέξεη απηή ηε ιέμε, ελψ αληίζηνηρα

16

http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_symbolism.
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πξνθεηκέλνπ λα πξνθέξεη ηε ιέμε ―kiki‖ ζρεκαηίδεη γσληαθή κνξθή κε θσλήλεηα
πςειψλ ζπρλνηήησλ.

Δηθόλα 6.3: Υαξαθηήξεο ηεο ίδηαο γξακκαηνζεηξάο αιιά δηαθνξεηηθνύ βάξνπο θαη ζηπι.

ην επίπεδν ηεο ηππνγξαθίαο θαη ηεο κνπζηθήο ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Καη ηα
δχν είλαη νπηηθά ζπζηήκαηα ζεκεηνγξαθίαο, κε ηε δηαθνξά φηη ε κνπζηθή εθηείλεηαη ζην
ρξφλν, ελψ ε ηππνγξαθία ζην ρψξν. Ζ κνπζηθή είλαη ε νξγαλσκέλε αιιειεπίδξαζε
ησλ πνιιαπιψλ ηφλσλ ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην, ελψ ε ηππνγξαθία είλαη ε νξγαλσκέλε
αιιειεπίδξαζε ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζην ρψξν (ζειίδα βηβιίνπ, νζφλε
ππνινγηζηή, θιπ.).
Αλ πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα ζπζρεηίζνπκε ηελ ρνληξή ρνξδή βηνιηνχ πνπ αλαθέξακε
παξαπάλσ κε ηελ έληνλε γξαθή θαη ηελ ιεπηή ρνξδή κε ηελ πιάγηα γξαθή, ζα
παξαηεξήζνπκε φηη ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ε ρνληξή ρνξδή πάιιεηαη ιηγφηεξεο
θνξέο απφ ηελ ιεπηή ρνξδή (βι. εηθ. 14.1), φπσο θαη ζηνλ ίδην δηάζηεκα ρσξνχλ
ιηγφηεξνη ραξαθηήξεο έληνλεο γξαθήο απ‘ φηη ηεο πιάγηαο γξαθήο (εηθφλα 6.3).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεχγε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ήρνπ φπσο ηα αλαθέξεη ν Tsur
(2006), SLOW~FAST, WIDE~NARROW, θαη THICK~THIN, ην ηειεπηαίν δεπγάξη ιέμεσλ
αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν, ελψ ηα δχν πξψηα πεξηγξάθνπλ ην ερεηηθφ εξέζηζκα.
΄Δηζη, ππνζέηνπκε φηη έλαο παρχο ραξαθηήξαο ζε έληνλε γξαθή (εηθφλα 6.3) πξέπεη
λα πξνθέξεηαη κε κπάζα θσλή θαη αξγή θσλή (THICK-SLOW-WIDE), ελψ έλαο ζηελφο
ραξαθηήξαο (Italic) κε ιεπηή θαη γξήγνξε θσλή FAST ~NARROW~THIN.

6.1.11 Ζ ζπκβνιηθή ρξήζε ηεο έληαζεο ηεο θσλήο
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ εξεζηζκάησλ είλαη
παξαδνζηαθή θαη νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ «prothetic continua»
(πξνζεηηθψλ ζπλερψλ) ή γλσξηζκάησλ θιάζεο Η θαη «metathetic continua» (κεηαζεηηθψλ
γλσξηζκάησλ) ή θιάζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ηνλ Stevens, 1957). Ο φξνο continua
πξνέξρεηαη απφ ηελ θπζηθή θαη αθνξά κεγέζε, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ βαζκηαίεο
πνζνηηθέο κεηαβάζεηο ρσξίο αλψκαιεο αιιαγέο ή αζπλέρεηεο, ράζκαηα.
Σα prothetic continua, αλαθνξηθά ζηα γλσξίζκαηα ησλ εξεζηζκάησλ, πεξηιακβάλνπλ
δηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη λφεκα ην εξψηεκα «πφζν;» (Stevens, 1957) θαη γηα ηηο
νπνίεο κία κεγαιχηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπο νδεγεί ζε ραξαθηεξηζκνχο φπσο
«κεγαιχηεξν» ή «πεξηζζφηεξν» (Levine, 2006). χκθσλα κε ηνλ Stevens (1957) ηα
πξνζεηηθά ζπλερή αθνξνχλ γλσξίζκαηα γηα ηα νπνία «ε δηάθξηζε δηακεζνιαβείηαη απφ
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κία πξνζζεηηθή ή πξνζεηηθή δηαδηθαζία ζην θπζηνινγηθφ επίπεδν». Φέξλεη σο
παξάδεηγκα ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ (―loudness‖) φπνπ ε κεηάβαζε θαηά κήθνπο ηνπ
ζπλερνχο γίλεηαη κε ηελ «πξφζζεζε κίαο δηέγεξζεο πάλσ ζε κία άιιε δηέγεξζε».
Ζ ζεκαζηνινγία ησλ πνζνηηθψλ δηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ην κέγεζνο θαη ε έληαζε ζπρλά
ελλνηνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ησλ επνλνκαδφκελσλ πφισλ. Ο έλαο πφινο νξίδεηαη σο
ζεηηθφο θαη έρεη ηελ έλλνηα ηνπ «πεξηζζφηεξνπ» θαη ε θίλεζε πξνο απηφλ ηνλ πφιν είλαη
απμεηηθή, ελψ ν άιινο πφινο νξίδεηαη σο αξλεηηθφο θαη έρεη ηελ έλλνηα ηνπ «ιηγφηεξνπ»
θαη ε θίλεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη κεηνχκελε (Clark, 1973; Holyoak, 1978).
Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε πξνέιεπζε απηψλ ησλ πφισλ βξίζθεηαη ζην
αηζζεηεξηαθφ καο ζχζηεκα (Borring, 1933; Clark, 1973; Marks, 1987; Treisman &
Gormican, 1988).
χκθσλα κε ηνλ Stevens (1957), νη πνζνηηθέο δηαζηάζεηο, φπσο ην κέγεζνο θαη ε
έληαζε, έρνπλ θάπνηεο κνλαδηθέο θαη θαιά δηαηεηαγκέλεο ςπρνθπζηθέο ηδηφηεηεο
(prothetic). Απηέο νη ςπρνθπζηθέο ηδηφηεηεο αληαλαθινχλ ζε κηα θνηλή θπζηνινγία. Έηζη,
ην κέγεζνο θαη ε έληαζε έρνπλ κηα θνηλή αηζζεηεξηαθή θπζηνινγία θαη σο εθ ηνχηνπ νη
θαηεπζχλζεηο ςπρνινγηθήο κείσζεο ή αχμεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηε θπζηνινγία ηνπ
αηζζεηεξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη πνζνηηθέο δηαζηάζεηο δηαρσξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο πνηνηηθέο απφ ηε γισζζνινγηθή
δνκή ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ζπδεηνχκε γη‘ απηέο, αιιά επίζεο θαη απφ
ηηο ςπρνθπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (Bierwisch, 1970; Bierwisch & Lang, 1989; Clark, 1973).
Μειεηψληαο ηηο ππνζέζεηο ηνπ Stevens, νη Smith & Sera (1992), βξήθαλ φηη ηα παηδηά
πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ 2 εηψλ, αξρίδνπλ θαη αληηζηνηρίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο κέγεζνο
θαη έληαζε κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζζφηεξνπ ή ιηγφηεξνπ. ε απηή ηελ αληηζηνίρεζε
ζπκβάιιεη θαη ε γιψζζα (ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Αγγιηθή), ε νπνία αλαδεηθλχεη ηνπο φξνπο
―big‖ θαη ―loud‖ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζζφηεξνπ ―more‖ Γηα παξάδεηγκα, ε θξάζε ―big
noises‖ ζπζρεηίδεη κε ζαθήλεηα ηηο έλλνηεο ―big‖ θαη ―loud‖. Έλαο άιινο παξάγνληαο, ν
νπνίνο ζπκβάιιεη ζε απηή ηε ζπζρέηηζε είλαη ε θπζηθή δνκή ηνπ θφζκνπ. Σα
κεγαιχηεξα αληηθείκελα ηείλνπλ λα θάλνπλ κεγαιχηεξν ζε έληαζε ζφξπβν απφ ηα
κηθξφηεξα. Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Smith & Sera (1992), δείρλνπλ φηη ηα κηθξά
παηδηά γλσξίδνπλ απηή ηε ζπζρέηηζε, ε νπνία ηα βνεζάεη λα ζπλδπάδνπλ ηηο έλλνηεο
―big‖ θαη ―loud‖. Καηαιήγνληαο, νη Smith & Sera, πξνηείλνπλ φηη εθηφο απφ ηελ
πξνθαζνξηζκέλε αηζζεηεξηαθή δνκή, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε γιψζζα
θαη ε θπζηθή δνκή ηνπ θφζκνπ, νη νπνίνη ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηελ αληηζηνίρεζε.
Αλ απηή ηε ζπζρέηηζε ηελ εμεηάζνπκε ζε επίπεδν θπκαηηθήο, παξαηεξνχκε φηη ηα
ερεηηθά θχκαηα ρακειήο έληαζεο έρνπλ ρακειφ εχξνο ελψ ηα πςειήο έληαζεο έρνπλ
πςειφ εχξνο (εηθφλα 6.4)
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Δχξνο θχκαηνο

Μηθξά γξάκκαηα

Μεγάια γξάκκαηα

πρλφηεηα
Δηθόλα 6.4: Αλαπαξάζηαζε δπν θπκάησλ κε δηαθνξεηηθό εύξνο αιιά ίδηα ζπρλόηεηα.

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ππνζέηνπκε φηη νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο ζα αληηζηνηρίδνπλ ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο κε ηελ πην δπλαηή έληαζε θαη αληίζεηα, δειαδή ζα ππάξρεη κηα
ζπλέπεηα σο πξνο ηελ πνιηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο
θαη θαη‘ επέθηαζε νη ηειηθνί ρξήζηεο, ηελ ελαιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο
άκεζα θαη ρσξίο λα πξναπαηηείηαη εθκάζεζε.
6.1.12 Ζ βηνινγηθή βάζε ηνπ ερεηηθνύ ζπκβνιηζκνύ
Αλ θαη ν φξνο «ζπλαηζζεζία» ζην ζπλαηζζεηηθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ ήρνπ αλαθέξεηαη ζηηο
δηα-ηξνπηθέο κεηαθνξέο παξά ζηελ θιηληθή ζπλαηζζεζία, νη ηειεπηαίεο κειέηεο έρνπλ
αξρίζεη πξαγκαηηθά λα παξέρνπλ θάπνηα εμήγεζε ζηνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο, πνπ
βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνλ ερεηηθφ ζπκβνιηζκφ.
Τπάξρνπλ απμαλφκελα ζηνηρεία, εληνχηνηο, φηη νη αηζζεηήξηεο ηξνπηθφηεηεο δελ είλαη νη
ηδηαίηεξεο, ρσξηζηέο ηξνπηθφηεηεο πνπ ζεσξείην θάπνηε. ε κηα αλαζεψξεζε νη Shimojo
θαη Shams (2001) ηεθκεξηψλνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη αηζζεηήξηεο
πεξηνρέο ζηνλ εγθέθαιν έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη ζρεηηθά πιαζηηθέο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ζηα πξψηκα θσθά άηνκα νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθηεξψλνληαη θαλνληθά
ζηελ αθνή ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ φξαζε, εθηφο απφ ηηο θαλνληθέο νπηηθέο
πεξηνρέο. Δπηπιένλ, νη πξσηνηαγείο θαη δεπηεξνηαγείο νπηηθέο θινηψδεηο πεξηνρέο
ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ αλάγλσζε braille ζηνπο ηπθινχο, αιιά φρη ζηνπο βιέπνληεο. Οη
αηζζεηήξηεο ηξνπηθφηεηεο έρεη απνδεηρζεί επίζεο, φηη παξεκπνδίδνπλ θαη αιιάδνπλ
άιιεο αηζζεηήξηεο κνξθέο. Απηφ βηψλεηαη ζπλήζσο κε κηα νπηηθή έλδεημε πνπ αιιάδεη
ηελ αληίιεςε γηα ηε ζέζε ή ηελ πνηφηεηα ελφο ήρνπ, φπσο φηαλ έλαο εγγαζηξίκπζνο
δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη θάπνηνο άιινο κηιά. Δληνχηνηο, νη ήρνη κπνξνχλ επίζεο λα
αιιάμνπλ ηελ νπηηθή εηζξνή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ πνιιαπιά ερεηηθά ζήκαηα
ζπλνδεχζνπλ κηα εληαία, ζχληνκε ιάκςε θσηφο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζεσξήζνπλ ηε
ιάκςε σο πνιιαπιέο ιάκςεηο. Οη ήρνη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, γηα λα δηαζαθελίζνπλ
νπηηθά εξεζίζκαηα. Δάλ ζε θηλνχκελα ζρέδηα, δχν ζθαίξεο πνπ θηλνχληαη ε κηα πξνο
ηελ άιιε, ζπγθξνπζηνχλ, θαη έπεηηα ρσξηζηνχλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δνπλ ηηο δχν
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ζθαίξεο λα αλαπεδνχλ ε κηα αληίζεηα απφ ηελ άιιε, εάλ ππάξρεη έλαο ζπλνδεπηηθφο
ήρνο θαηάιιειεο νμχηεηαο θαη δηάξθεηαο.
Ζ ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε, φζνλ αθνξά ηε λεπξσληθή βάζε ηεο ζπκβνιηθήο ρξήζεο ηνπ
ήρνπ (sound symbolism), παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Ramachandran and Hubbard
(2001) σο κέξνο κηαο επξχηεξεο εξγαζίαο πνπ αθνξνχζε ηε ζπλαηζζεζία. Πξνηείλνπλ
φηη ππάξρεη έλαο αξηζκφο κε απζαίξεησλ ζπλδέζεσλ ζηνλ εγθέθαιν, κεηαμχ ησλ
ραξηψλ ησλ ιεθηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ρεηιηψλ, ηεο γιψζζαο θαη ησλ
αληηπξνζσπεχζεσλ νξηζκέλσλ θσλεκάησλ ή νπηηθψλ ηδηνηήησλ ζηηο αθνπζηηθέο θαη
νπηηθέο πεξηνρέο. Παξνπζηάδνπλ έλαλ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
χπαξμε ηέηνησλ ―sensory-to-motor‖ ζπλδέζεσλ. Ζ πην γλσζηή παξαηήξεζε είλαη
πηζαλψο ε κεηάθξαζε αθνπζηηθήο εηζξνήο ζε θίλεζε, ή ρνξφ. Μηα άιιε παξαηήξεζε
είλαη φηη ππάξρνπλ ζπάληεο κνξθέο ζπλαηζζεζίαο, ζηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλνη ήρνη
πξνθαινχλ απηφκαηε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ. Δάλ ππνζέηνπκε φηη ε
ζπλαηζζεζία
είλαη
κηα
αθχζηθα
ηζρπξή
κνξθή
θαλνληθήο
λεπξηθήο
αιιεινζπλδεηηθφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα απηφ ζα ππνζηήξηδε ηελ χπαξμε sensory-to-motor
ζπλδέζεσλ. Σέινο, νη Ramachandran θαη Hubbard (2001) αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε
λεπξψλσλ θαζξεθηψλ, νη νπνίνη ππξνδνηνχληαη θαη νη δχν ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο
πηζήθνπο, φηαλ απηνί πξνζέρνπλ θάπνηνπο λα εθηεινχλ έλα έξγν κε ην ρέξη ή ην ζηφκα
ηνπο θαη φηαλ ην εθηεινχλ νη ίδηνη. Οη λεπξψλεο θαζξέθηεο έρνπλ απνδεηρζεί επίζεο, φηη
ππξνδνηνχληαη φηαλ θάπνηνο αθνχεη ήρνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη εχθνια κε ην έξγν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεθηηθψλ ήρσλ (Rizzolatti & Craighero, 2005).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε ησλ λεπξψλσλ πνπ ππξνδνηνχληαη ζε αθνπζηηθά,
νπηηθά θαη κεραληθά/θηλεηηθά πιαίζηα, ε χπαξμε έκθπησλ, κε απζαίξεησλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ ηεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο εηζξνήο θαη ηνπ κεραληθνχ ράξηε γηα ηελ παξαγσγή
αληίζηνηρσλ ιεθηηθψλ ήρσλ θαίλεηαη πηζαλφο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη απηέο νη
ζπλδέζεηο ζα έπξεπε λα είλαη έκθπηεο. Δίλαη εμίζνπ δπλαηφ φηη ζα κπνξνχζαλ λα
δηακνξθσζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξηθήο εθκάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παηδηθήο ειηθίαο, εθ' φζνλ βξέζεθε ε ερεηηθή-πνηνηηθή ζπζρέηηζε ζην θπζηθφ θφζκν.
6.1.13 Ο Ρπζκόο ζηελ Σππνγξαθία
Ο ξπζκφο είλαη έλα ρξνληθφ κνηίβν πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο
ησλ παχζεσλ θαη ησλ ηφλσλ, απνδίδνληαο έηζη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο έκθαζεο.
Ζ κεισδία δεκηνπξγείηαη κε ηελ πξνζζήθε κηαο δεχηεξεο δηάζηαζεο, ηνπ ηφλνπ (pitch),
ζε κηα ξπζκηθή αθνινπζία. πσο ζηε ζεσξία ηεο ηέιεηαο κνξθήο (Gestalt), νη κεισδηθέο
πνξείεο κπνξνχλ λα είλαη ζπλερείο ή θαηλνκεληθά κε γξακκηθέο (αξρή ηνπ εγθιεηζκνχ),
ζηελ Σππνγξαθία ε ζπλέρεηα δηαζπάηαη χζηεξα απφ κεγάιεο παχζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο
πνξείαο.
6.1.13.1 Ζ αληίιεςε ησλ ηππνγξαθηθώλ ραξαθηήξσλ

Οη κνξθέο ησλ γξακκάησλ ζπρλά θαίλνληαη σο καχξεο θηγνχξεο πάλσ ζε κηα ιεπθή
επηθάλεηα. Ζ ζεηηθή κνξθή, ε νπνία έιθεη ηελ πξνζνρή καο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη
ρσξίο ηελ αληίζεζε ηνπ ππφβαζξνπ. ηαλ ηνπνζεηνχκε έλα ζρήκα πάλσ ζε έλα
θνκκάηη ραξηηνχ, ηφηε απηφ ζα επεξεάζεη ην ιεπθφ δηάζηεκα γχξσ ηνπ. Έηζη, βιέπνπκε
έλα ραξαθηήξα φρη κφλν σο πξνο ην ζρήκα ηνπ, αιιά ηνλ αληηιακβαλφκαζηε θαη σο
πξνο ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο κνξθήο θαη ηνπ ρψξνπ.
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Σν πψο αληηιακβαλφκαζηε θαη θαηαλννχκε κηα ηππνγξαθηθή ζχλζεζε εμαξηάηαη απφ ην
πψο εξκελεχνπκε (δηαβάδνπκε) ηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ θαη
ηνπ ππνβάζξνπ. ‘Δηζη, είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιακβαλφκαζηε κηα νξγάλσζε
ραξαθηήξσλ σο ιέμεηο, πξνηάζεηο θαη παξαγξάθνπο.
Ζ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο κνξθήο ελφο ραξαθηήξα θαη ηνπ ρψξνπ πνπ
θαηαιακβάλεη, παξάγεη κηα ξπζκηθή έθθξαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε γξακκαηνζεηξά.
Ηζηνξηθά παξαδείγκαηα καο δείρλνπλ δπν δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ξπζκνχ, ην ζηελφ θαη
ζηαηηθφ ζρέδην κηαο πξψηκεο γνηζηθήο γξακκαηνζεηξάο ηνπ 15νπ αηψλα θαη κηαο
γξακκαηνζεηξάο κε αλνηρηφ θαη ειεχζεξν ζρέδην κηαο πξψηκεο αλαγελλεζηαθήο
γξακκαηνζεηξάο ηνπ 16νπ αηψλα (εηθφλα 6.5).

Δηθόλα 6.5: Γνηζηθή θαη αλαγελλεζηαθή γξακκαηνζεηξά

Ο ξπζκφο ελφο ραξαθηήξα κπνξεί λα θξηζεί θπξίσο απφ δπν ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ,
απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ν ραξαθηήξαο θαη ηνπ ιεπθνχ
ρψξνπ ηνπ ππνβάζξνπ(white-rhythm) θαη δεχηεξνλ, απφ ηελ απφζηαζε ησλ
ραξαθηήξσλ κεηαμχ ηνπο. Ζ Οκνηνκνξθία θαη ε αξκνλία ηεο απφζηαζεο ησλ
ραξαθηήξσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ καχξνπ
ξπζκνχ κηαο ζχλζεζεο. Οη ραξαθηήξεο κπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν θνληά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν (εηθφλα 6.6).

Γηάζηεκα
Γηάζηεκα
Γηάζηεκα
Δηθόλα 6.6: Ζ δηαθνξεηηθή απόζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ
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Ζ θίλεζε ησλ γξακκψλ είλαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο κνξθήο ελφο
ραξαθηήξα θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ θαη ηελ έθθξαζε κηαο επίζεκεο
έλλνηαο. Τπάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγηθή θαη ακνηβαία ζρέζε κεηαμχ ηεο «απφ
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά» ξνήο ηεο γξαθήο θαη ηεο ξνήο ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο γξαθήο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κε έλαλ πνιχ
απινπζηεπκέλν ηξφπν αλάκεζα ζε δπν είδε γξακκηθψλ θηλήζεσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά,
ε «απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά» θαηεχζπλζεο ηεο γξαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πέλα
πνπ είρε ηεηξαγσληζκέλε άθξε, επεξέαζε ηελ θίλεζε θαη ην ξπζκφ ησλ γξακκψλ ησλ
θιαζζηθψλ Roman θεθαιαίσλ ραξαθηήξσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάγθε λα
γξάθνπκε γξήγνξα ζπλδπαζκέλε κε ηελ αιιαγή ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ εξγαιείσλ
γξαθήο, επεξέαζαλ ηε αιιαγή ησλ ραξαθηήξσλ απφ θεθαιαίνπο ζε πεδνχο (Mengelt,
1993).

Δηθόλα 6.7: Από ηα θεθαιαία ζηα πεδά (1)

Σν παξάδεηγκα ηνπ ραξαθηήξα «Ν» (βι.εηθφλα 6.7) δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο «απφ
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά» θίλεζεο ηεο δηαγψληαο γξακκήο ηνπ roman θεθαιαίνπ
ραξαθηήξα θαη ηελ κεηεμέιημή ηνπ ζε πεδφ.
Ζ απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θίλεζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ε γξακκηθή κνξθή ηεο
ιεπηήο-παρηάο δηακφξθσζεο ησλ γξακκψλ ελφο ραξαθηήξα επεξεάζηεθαλ απφ ηελ
ηεηξαγσληζκέλε άθξε ηεο πέλαο.
Ζ ηππνγξαθηθή ζχληαμε, ε ρσξηθή ή ρξνληθή ξχζκηζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε κνλάδεο
πνπ έρνπλ λφεκα (ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο, θ.ιπ.), κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ξεπζηή ή
αζπλερήο, απεηθνλίδνληαο έηζη ηε δπλακηθή θαη ηα εθθξαζηηθά κνηίβα ηεο νκηιίαο.
Ο ξπζκφο ζην αλζξψπηλν ζψκα εθθξάδεηαη κέζα απφ ςπρνβηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Hall (1983), ―ηα ξπζκηθά ζρέδηα κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ σο έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δηαθνξνπνηεί έλα άηνκν
απφ ην άιιν‖ (φηαλ εμεηάδνπκε ζπκπεξηθνξέο αλζξψπηλσλ ζσκάησλ).
Ο ξπζκφο, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κεηαθνξηθά ζην ζρεδηαζκφ ραξαθηήξσλ σο
πνηφηεηα ηεο ηππνγξαθίαο γηα ηελ πεξηγξαθή ηελ θξίζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ
ηππνγξαθηθψλ ραξαθηήξσλ. Απηά ηα εζσηεξηθά, θπζηθά ξπζκηθά ζρέδηα ησλ
ραξαθηήξσλ ηνπο απνδίδνπλ κηα μερσξηζηή «πξνζσπηθφηεηα».
Ζ ηδέα ηνπ ξπζκνχ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,
φπσο θαίλεηαη λα είλαη ζε ζρέζε κε φιεο ηηο νπηηθέο επηζηήκεο.
Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ζα απνθάιππηε πξνθαλψο ην απιφ γεγνλφο φηη αλ θαη ε θχζε
ηεο έλλνηαο «ξπζκφο» είλαη κεηαθνξηθή, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε νπηηθέο πεξηνρέο, ε
ζεκαληηθή αίζζεζή ηεο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ δελ πξέπεη λα
ακθηζβεηεζεί ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηππνγξαθηθψλ ραξαθηήξσλ.
χκθσλα κε ηνλ Harding (1976, ζει. 6),―ηελ νκηιία, ηελ αθξόαζε θαη ηελ αλάγλσζε
δελ δεκηνπξγνύκε ξπζκηθά ζρέδηα θαηά ην θέθη καο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
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γλσξίζκαηα ηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο ειέγρνπλ ην ξπζκό καο ελώ κηιάκε, θαη νη ξπζκνί
πνπ αληηιακβαλόκαζηε σο αθξναηέο ή σο ζησπεινί αλαγλώζηεο θαζνδεγνύληαη, θαη
κεξηθέο θνξέο ειέγρνληαη ζηελά, από ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ
ερεηηθώλ αθνινπζηώλ θαη από ρξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο‖.
Ζ γξαπηή θαη πξνθνξηθή ιέμε αλαθέξεηαη ε κηα ζηελ άιιε σο δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ
λνκίζκαηνο, δεδνκέλνπ φηη αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο γιψζζαο, φπνπ βηψλεηαη φιε ε
αλζξψπηλε επηθνηλσλία καο.
κσο, ζχκθσλα κε ηνλ γισζζνιφγν Mountford (1970, ζει. 301), «ε γξαθή δηαθέξεη
απφ ηελ νκηιία δεδνκέλνπ φηη δελ καζαίλεηαη απζφξκεηα».
Έλα άηνκν γελληέηαη κε κηα ηθαλφηεηα λα απνθηήζεη ηε γιψζζα απζφξκεηα κέζσ ηεο
νκηιίαο, αιιά δελ κπνξεί λα απνθηεζεί απζφξκεηα κέζσ ηεο γξαθήο, νχηε κπνξεί ε
πεξηνρή ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο λα επεθηαζεί απζφξκεηα ζηελ πεξηνρή ηεο γξαθήο.
ινη πξέπεη λα δηδαρζνχκε γηα λα κάζνπκε λα δηαβάδνπκε.
Ο Catich (1968, 1991), ζην βηβιίν ηνπ The origin of the serif, έρεη κηιήζεη γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζεκαζία ηεο θηλαηζζεηηθήο αίζζεζή καο (ηεο αίζζεζεο κέζσ ηεο νπνίαο
είκαζηε ελήκεξνη γηα ηελ θίλεζή καο) πνπ έρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηγξαθίαο, θαη ν
ξφινο πνπ έρεη απνδψζεη ηζηνξηθά ζηελ εμέιημε ησλ θεθαιαίσλ (majuscules) ζε πεδά
(minuscules) (Δηθφλα 6.8). Πψο ε άηππε γξαθή εμειίρηεθε απφ ηελ επίζεκε γξαθή σο
ηζηνξηθή θηλαηζζεηηθή κεηαζηξνθή; χκθσλα κε ηνλ Catich, ―ε θηλαηζζεζία είλαη κηα
ζσκαηηθή αίζζεζε, πνπ δηεθπεξαηώλεηαη από έλα εηδηθό ζύζηεκα λεύξσλ, από ην νπνίν
ειέγρνληαη ηα ζρέδηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ κπώλ. Δίλαη ε αίζζεζε πνπ θαζνδεγεί όιεο
εθείλεο ηηο ρεηξνλνκίεο από ην ρνξό έσο ην θνύξδηζκα ελόο ξνινγηνύ. ηε γξαθή
επηηξέπεη ζην ρέξη γηα λα ηρλειαηεί ηνπο ηππνγξαθηθνύο ραξαθηήξεο αθόκα θαη όηαλ ηα
κάηηα είλαη θιεηζηά.‖ Δπίζεο, κεξηθέο θηλήζεηο είλαη επθνιφηεξεο λα γίλνπλ ζε ζρέζε κε
θάπνηεο άιιεο (εηθφλα 6.9): Σα Oval ζρήκαηα, νη θακπχιεο θαη νη πιάγηεο γξακκέο είλαη
πην θπζηθέο θαη επθνιφηεξν λα επηζεκαλζνχλ απφ ηνπο θχθινπο, ηηο νξηδφληηεο θαη
θάζεηεο γξακκέο), νη νπνίεο εμεγνχλ ηελ ξένπζα πιάγηα γξαθή πξνο ηα αξηζηεξά.

Δηθόλα 6.8: Από ηα θεθαιαία ζηα πεδά (2)
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Δηθόλα 6.9: Κακπύιεο, θαη πιάγηεο γξακκέο ζε αληίζεζε κε θύθινπο, νξηδόληηεο θαη θάζεηεο
γξακκέο

Καηά ηνπο Gurtler θαη Mengelt (1985) ην εχξνο θαζνξίδεη ην γεληθφ ξπζκφ ελφο
ραξαθηήξα. Ο ξπζκφο ελφο Bold ραξαθηήξα δηαθέξεη απφ απηφλ ελφο light.
Μηα ξπζκηθή πνηφηεηα θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ρεηξφγξαθεο
γξαθήο είηε κε ηε ρξήζε ηεο italic γξαθήο (de Groνt, 1994).
Δίηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα έκθαζε είηε φρη, ν ξπζκφο απνηειεί έκθπην ζηνηρείν ζηελ
ηππνγξαθία. Απιά θαη κφλν ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ bold, normal θαη italic ζπληζηνχλ
αλακθίβνια κηα ξπζκηθή ζρέζε ζηε ζειίδα ελφο θεηκέλνπ.
6.1.13.2 Ο όξνο «ξπζκόο» ζηελ ηππνγξαθία

Ο φξνο «ξπζκφο» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ηππνγξαθίαο
πεξηγξάθνληαο ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηνλ ηππνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ, αλ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ππφ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη θάησ απφ έλα ζχλλεθν αλαθξίβεηαο
(εηθφλα 6.10)
Οη εθθξάζεηο φπσο ε νξηδφληηα ή θάζεηε θίλεζε ή ε αξκνλία ζεκαίλνπλ ειαθξψο κηα
ιπξηθή - παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία ε ιέμε ξπζκφο εθηειεί επίζεο έλαλ
ζεκαληηθφ ξφιν.
Έηζη, θάπνηνη ραξαθηήξεο έρνπλ νλνκαζηεί εκθαηηθά, έρνληαο ζην λνπ κηα ξεηνξηθή ηδέα
ηνπ ξπζκνχ, ζπζρεηίδνληαο ηηο νπηηθέο ηνπο πνηφηεηεο κε θηλήζεηο πνπ είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο ζηε κνπζηθή ην ρνξφ ή αθφκα θαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο
θχζεο. Έηζη, έρνπκε γξακκαηνζεηξέο κε νλφκαηα: Allegro (Bohn, 1937), Ballade
(Renner, 1937), Tornade (Larcher, 1974), Ritmo (Novarese, 1955), θιπ.

Δηθόλα 6.10: Γξακκαηνζεηξέο κε δηαθνξεηηθό ξπζκό.

Φ.Κατςοφλθσ

278

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν «ξπζκφο» γηα λα πεξηγξάςνπλ ή λα
πξνζδηνξίζνπλ/ραξαθηεξίζνπλ ην ζρέδην ησλ ραξαθηήξσλ.
χκθσλα κε ηνπο Gürtler θαη Mengelt (1985, ζει. 143), ε πνηφηεηα ζηνπο ραξαθηήξεο
κπνξεί λα αμηνινγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο ζεκειηψδεηο πηπρέο: ηε κνξθή ηεο
stroke17-end, ηε ζρέζε αλαινγίαο κεηαμχ ―stroke‖-―weight‖ θαη ―counter‖18, θαη ην πιάηνο
ηνπ ραξαθηήξα (φπσο ηα bold). Σν ηειεπηαίν πηζηεχεηαη φηη επζχλεηαη γηα ην ζπλνιηθφ
ξπζκφ ελφο ραξαθηήξα.
6.1.13.3 Ο ξπζκόο κεηαμύ ρεηξόγξαθεο θαη έληππεο γξαθήο

ε έλαλ θαιιηγξάθν, ην αξρηθφ ζπζηαηηθφ ησλ γξακκάησλ είλαη ε θίλεζε. Καηά ην
γξάςηκν, ν θαιιηγξάθνο δίλεη ζηηο κνξθέο έλαλ ξένληα ξπζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
ίδηα ξπζκηθή θίλεζε κε ην λα ραξάδεη απιά ηα γξάκκαηα θαηά έλα ηξφπν θαλνληθφ θαη
αξκνληθφ. Μηα ξπζκηθή πνηφηεηα θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη είηε κέζσ κηαο
πξνζνκνίσζεο ηεο ρεηξφγξαθεο γξαθήο , είηε κέζσ κηαο απνκίκεζεο κνξθψλ πιάγηαο
γξαθήο (italic) (εηθφλεο 6.10 & 6.11).

Δηθόλα 6.11: Γξακκαηνζεηξά ζε πιάγηα κνξθή

Δληνχηνηο, δίλνληαο έκθαζε ή φρη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ραξαθηήξσλ, ν ξπζκφο θαίλεηαη
λα είλαη έλα έκθπην ζηνηρείν ζηελ ηππνγξαθία. Απιά θαη κφλν ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ roman θαη italic ραξαθηήξσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα ξπζκηθή ζρέζε ζηε
ζειίδα. Χο πξνζνκνίσζε ηεο ρεηξφγξαθεο γξαθήο, ηα italic έρεη ππνηεζεί, απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπο, σο ζπκπιεξσκαηηθφο ηχπνο ζηα roman απφ ηνλ Robert Estienne ζηελ
αξρή ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα, σο κηα δεχηεξε θσλή ζηελ ηππνγξαθηθή ζθελή.
Αιιά, δελ είλαη πηζαλψο ππεξβνιή λα βεβαηψζνπκε φηη απηφ πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί
εζσηεξηθφο ξπζκφο ησλ italic ραξαθηήξσλ, είλαη ιεπηά ζπλδεδεκέλν κε ηε ρεηξφγξαθε
γξαθή σο ηζηνξηθφο ηεο θιεξνλφκνο.
Οκνίσο, κηα πξνθαλήο ζπζρέηηζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ tempo ζηελ ηππνγξαθία
βξίζθεηαη ζηε ρξήζε ραξαθηήξσλ κε δηαθνξεηηθά βάξε (weights), νη νπνίνη κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ ζηε ζειίδα γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ αλάγλσζε ζε κηα ξπζκηθή ξνή κε
αληηζέζεηο. Υαξαθηήξεο κε κεγαιχηεξν βάξνο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε πην αξγνχ

17 Μηα επζεία ή θακπχιε γξακκή
18 Ο κεξηθψο ή πιήξσο θιεηζηφο ρψξνο κέζα ζε έλα ραξαθηήξα
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ξπζκνχ, ελψ ραξαθηήξεο κε ιηγφηεξν βάξνο δεκηνπξγνχλ αίζζεζε γξήγνξνπ ξπζκνχ.
Έηζη, φπσο νη ηξεηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ήρνπ: SLOW~FAST, WIDE~NARROW, θαη
THICK~THIN είλαη αλάινγεο θαη ζπκκεηαβάιινληαη (Tsur, 2006), ην ίδην θαη νη ραξαθηήξεο
κε πεξηζζφηεξν βάξνο (WIDE, THICK, SLOW ) δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ αξγνχ ξπζκνχ.
ε επίπεδν θπκαηηθήο (εηθφλα 6.1), ηα θχκαηα κε κεγαιχηεξν εχξνο (WIDE) έρνπλ
κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (SLOW).
Έηζη, θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ιέμεσλ κε ραξαθηήξεο ζε έληνλε γξαθή, ππνζέηνπκε
φηη ε κνξθή ηνπο ζα γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ απνδίδνληαη κε αξγφ ξπζκφ, ελψ φηαλ έρνπλ
ιηγφηεξν βάξνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ―italics‖, ε κνξθή ηνπο ζα γίλεηαη αληηιεπηή
φηαλ απνδίδνληαη κε γξήγνξν ξπζκφ.
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7. Ζ ΒΑΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΥΔΗΑΚΖ ΟΜΟΗΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΟΠΣΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΟΔΗΡΑ
Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζεηξά πεηξακάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλήζακε αλ νη
ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αθνπζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο θαη ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Απνθαζίζακε φηη ηα ηξία αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ ηα εκθαλέζηεξα θαη
πνζνηηθά πξνζδηνξίζηκα ήηαλ ην ηνληθφ χςνο, ν ξπζκφο ηεο νκηιίαο θαη ε έληαζε ηεο
θσλήο. Δπίζεο, ζεσξήζακε φηη νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηφζν κεηαμχ ησλ
επηπέδσλ ηεο έληαζεο φζν θαη ηεο ηνληθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ην εχξνο ήηαλ κεγάιν θαη
φηη ηα επίπεδα επηιέρηεθαλ νκνηφκνξθα κέζα ζε εθείλν ην εχξνο. Ζ ηνληθφηεηα είλαη κηα
πην πεξίπινθε παξάκεηξνο γηα ηνπο ρξήζηεο, επεηδή απηφο πνπ είλαη πην εμνηθεησκέλνο
κε ηε κνπζηθή έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη δηαθνξεηηθά ηνληθά χςε, αιιά
δεδνκέλνπ φηη δελ δεηνχζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο απφιπηεο
ηνληθφηεηεο, αιιά κάιινλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο, πνπ δελ ήηαλ πνιχ θνληά
ε κηα κε ηελ άιιε, ζεσξήζακε φηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ απηή ηε δηάθξηζε.
Οη ηνληθφηεηεο, ν ξπζκφο νκηιίαο θαη ε έληαζε ηεο θσλήο, απνηεινχληαλ απφ ηξία
κεγέζε κε κεγάιν εχξνο ηηκψλ: πνιχ πςειφ, πνιχ ρακειφ θαη ελδηάκεζν.
ην πξψην πείξακα, δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ
ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο έληαζεο ηεο θσλήο.
ην δεχηεξν πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ηεο
θσλήο θαη ησλ ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο πνπ απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ
βάξνο ή θαη ζηπι.
ην ηξίην πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ ηεο νκηιίαο θαη
ησλ ραξαθηήξσλ κηαο γξακκαηνζεηξάο πνπ απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη
ζηπι.
ην ηέηαξην πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ νκηιίαο κε δηαθνξεηηθφ
ηνληθφ χςνο θαη ξπζκφ θαη ιέμεσλ πνπ νη ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ
απνδίδνληαλ είραλ δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι.
ην πέκπην πείξακα, δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ νκηιίαο κε δηαθνξεηηθφ
ηνληθφ χςνο, ξπζκφ θαη έληαζε θαη ιέμεσλ πνπ νη ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ
απνδίδνληαλ είραλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι.
7.1 ΠΔΗΡΑΜΑ 1ν
πσο αλαθέξζεθε ζην 4ν θεθάιαην, ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκαηνζεηξάο
ελφο θεηκέλνπ, φπσο π.ρ. ην κέγεζνο θαη ε κνξθή, επεξεάδνπλ ηελ απνκλεκφλεπζε θαη
ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Οη ηπθινί θαη νη κεξηθψο βιέπνληεο καζεηέο, απνθιείνληαη απφ ηελ
πξφζιεςε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε
ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζήκεξα ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήοΚεηκέλνπ-ζε-Οκηιία.
Οη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο
δνκεκέλνπ εγγξάθνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, έρνπλ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε
ρξήζε θπζηθψλ ήρσλ (Auditory Icons) [Gaver, 1986; 1990; Mynatt, & Edwards, 1992;
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Gaver, 1988] θαη κνπζηθψλ κνηίβσλ (Earcons) [Blattner, et al, 1989; 1990; Brewster, et
al., 1993], γηα λα αλαπηχμνπλ κηα δνκεκέλε αθνπζηηθή απφδνζε γηα ηνπο ηπθινχο
ρξήζηεο.
Καηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε φκσο ελφο δνκεκέλνπ εγγξάθνπ, δελ είλαη δπλαηή ε
ρξήζε θπζηθψλ ήρσλ γηα ηελ απφδνζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ ε ρξήζε
κνπζηθψλ ηφλσλ/κνηίβσλ απαηηεί απνκλεκφλεπζε θαη ζπαηάιε λνεηηθψλ πφξσλ, κε
απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην γλσζηαθφ θνξηίν πνπ απαηηείηαη απφ ην ρξήζηε θαηά ηε
αθξφαζε ηνπ εγγξάθνπ.
ηελ πξνζπάζεηα λα απνδνζνχλ ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκαηνζεηξάο ελφο
θεηκέλνπ ζε αθνπζηηθή κνξθή, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο-Δγγξάθσλ-ζεΟκηιία (πνπ απνηειεί ηελ επφκελε γεληά ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο Κεηκέλνπ-ζε- Οκηιία),
κε έλαλ αληηιεπηηθά απνδεθηφ ηξφπν, εμεηάζηεθε ε χπαξμε ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο
(relational similarity) κεηαμχ δηαζηάζεσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο κέζα απφ
δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ησλ Smith & Sera
(1992), νη νπνίεο ζηεξηδφκελεο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ Stevens (1957), βξήθαλ φηη απφ ηελ
ειηθία ησλ 2 εηψλ νη άλζξσπνη αληηζηνηρίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο κέγεζνο θαη έληαζε κε ηελ
έλλνηα ηνπ πεξηζζφηεξνπ ή ιηγφηεξνπ, ππνζέζακε φηη απηφ ζα ηζρχεη θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο έληαζεο ηεο θσλήο. Γειαδή,
ηφζν νη ηπθινί φζν θαη νη βιέπνληεο καζεηέο ζα ζπζρεηίδνπλ ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ κηαο ιέμεο κε ηελ έληαζε ηεο θσλήο, κε ηελ νπνία απηή εθθσλείηαη κε ηελ
έλλνηα ηνπ κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ. Δπεηδή, ην κέγεζνο θαη ε έληαζε έρνπλ κηα θνηλή
αηζζεηεξηαθή θπζηνινγία θαη σο εθ ηνχηνπ νη θαηεπζχλζεηο ςπρνινγηθήο κείσζεο ή
αχμεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηε θπζηνινγία ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζέηνπκε
φηη δελ ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ καζεηψλ
(Steven, 1957).
Έηζη, ε αιιαγή κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο ζε έλα δνκεκέλν θείκελν, φηαλ απηφ
απνδίδεηαη αθνπζηηθά, ζα γίλεηαη αληηιεπηή άκεζα κε έλα δηαηζζεηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα
πξναπαηηείηαη εθκάζεζε θαη δέζκεπζε πξφζζεησλ λνεηηθψλ πφξσλ.
7.1.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
Απφ ηνπο 51 καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε, 26 ήηαλ βιέπνληεο θαη νη άιινη 25
ήηαλ ρξήζηεο braille, εθ γελεηήο ηπθινί, ή πνπ ηπθιψζεθα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο
δσήο ηνπο θαη δελ είραλ νπηηθή κλήκε ηνπ αιθάβεηνπ. Μεηαμχ απηψλ, νη 29 ήηαλ
θνξίηζηα (15 ηπθιά θαη 14 βιέπνληα) θαη 22 αγφξηα (10 ηπθιά θαη 12 βιέπνληα. Καλέλαο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είρε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αθνήο ή άιιε αλαπεξία. Οη
βιέπνληεο καζεηέο είραλ ειηθία 10 έσο 17 (κέζνο φξνο = 14.5, SD = 2.597), θαη νη
ηπθινί καζεηέο ήηαλ ειηθίαο 10 κε 18 (κέζνο φξνο = 14.82, SD = 2.720). Δηδηθφηεξα, 15
απφ ηνπο 25 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηπθινί καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(κέζε ειηθία = 16.9, SD = 0,893) θαη 10 ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κέζε ειηθία =
11.7, SD = 0,678). Δπηπιένλ, 16 απφ ηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κέζε ειηθία = 16.5, SD = 0,668) θαη 10 ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κέζε ειηθία = 11.5, SD = 0,678).
Τιηθά - Δξεζίζκαηα
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Γηα λα επηιερηνχλ νη ηηκέο ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο, αλαιχζακε ζηαηηζηηθά έλα
ζψκα απφ 72 ζρνιηθά βηβιία (απφ φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα): 36 απφ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Π/ζκηαο θαη ηεο Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα θαη 36 ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζην American Community
School ζηελ Αζήλα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ έρεη έλα
εχξνο κεηαμχ 6 θαη 72 ζηηγκψλ. Με ζηφρν λα ζρεδηάζνπκε έλα πείξακα κε δηάξθεηα
ιηγφηεξν απφ κηζή ψξα, ηα επηιεγκέλα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο ήηαλ 12pts, 32pts θαη
56pts. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ (y
= + 45,7 0.6566x, y = loudness ζε dB θαη x = font-size ζε pts), επηιέμακε νη ηηκέο ηεο
έληαζεο ηνπ ήρνπ λα είλαη 53db, 68dB θαη 82dB.
Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα παξήρζεζαλ κε ηελ πιαηθφξκα Document-to-Audio (DtA)
εξγαιείν ινγηζκηθνχ (Ξχδαο, Αξγπξφπνπινο, Καξαθψζηα & Κνπξνππέηξνγινπ, 2005)
καδί κε ην Διιεληθφ TTS ζχζηεκα «Γεκνζζέλεο» (Ξχδαο & Κνπξνππέηξνγινπ, 2001).
Ζ DtA απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθηέιεζε ςπρν-αθνπζηηθψλ
πεηξακάησλ γηα λα αμηνινγεζεί ε ραξηνγξάθεζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θεηκέλνπ κε επηιεγκέλεο πξνζσδηαθέο παξακέηξνπο ελφο ζπζηήκαηνο TTS. Σα νπηηθά
εξεζίζκαηα παξήρζεζαλ κε ην MS-Power Point 2003. Οη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο είραλ
πξφζβαζε ζηελ παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο Jaws
Vers. 11.0
ινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θνξεηφ ππνινγηζηή (Acer Aspire 1314LC)
κε νζφλε 15 (αλάιπζε 1024Υ768), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows Vista θαη
αθνπζηηθά (AKG K-66).
ιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο βαζίζηεθαλ
ζε ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS έθδνζε 13.0 γηα MS-Windows.
Σα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο θαη ηηκέο νη έληαζεο ηεο θσλήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,
επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη μεθάζαξε αληίζεζε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ
εξεζηζκάησλ:
Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δπν θάζεηο. Μεηαμχ ησλ δπν θάζεσλ
κεζνιάβεζε ρξνληθφ δηάζηεκα δπν εβδνκάδσλ.
ηελ πξψηε θάζε [Percept to Percept task (P-P)] παξνπζηάζηεθαλ 20 εξσηήζεηο, φπνπ
ζηηο 10 ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε ή πξφηαζε κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο αθνπζηηθά, δειαδή, αθνπζηηθέο απνδφζεηο
κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο έληαζεο (εηθφλα 15.3), ελψ ζηηο άιιεο 10 ην αληίζεην(εηθφλα 15.4).
ηε δεχηεξε θάζε [Word to Percept Task (W-P)] παξνπζηάζηεθαλ επίζεο 20 εξσηήζεηο
φπνπ ζηηο 10 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε πνπ αθνξνχζε κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο αθνπζηηθά, δειαδή αθνπζηηθέο απνδφζεηο
κηαο ιέμεο κε δηαθνξεηηθέο ηνκέο έληαζεο (εηθφλα 15.5), ελψ ζηηο άιιεο 10 ην ππφδεηγκα
ήηαλ ιέμε ή θξάζε πνπ αθνξνχζε έληαζε θσλήο (εηθφλα 15.6). Ο αξηζκφο ησλ
εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο δπν θάζεηο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.1
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Πίλαθαο 7.1: Σα εξεζίζκαηα θαηά ηελ πξώηε θαη δεύηεξε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.

TASK
P-P
W-P
10
10
10
10
20

ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ
ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΝΓΗΑΜΔΟ
4
2
4
2
4
2
4
2

20

16

8

ΛΗΓΟΣΔΡΟ
4
4
4
4
16

ΓΗΑΣΑΖ
ΜΔΓΔΘΟ
ΔΝΣΑΖ
10
10
10
10
20

20

α) Percept to Percept task (P-P): ‘ απηή ηε δηαδηθαζία κειεηήζακε πψο κηα αθξαία ή
ελδηάκεζε ηηκή κηαο δηάζηαζεο αληηζηνηρίδεηαη κε κηα αθξαία ή ελδηάκεζε ηηκή κηαο
άιιεο δηάζηαζεο.
Παξνπζηάζηεθε ζηνλ ζπκκεηέρνληα έλα ππφδεηγκα κηαο κέγηζηεο ή ειάρηζηεο ηηκήο κηαο
δηάζηαζεο θαη δεηήζακε λα απαληήζεη πνην απφ ηα δχν εξεζίζκαηα επηινγήο κέγηζηεο ή
ειάρηζηεο ηηκήο ηεο άιιεο δηάζηαζεο ηαηξηάδεη κε ην ππφδεηγκα. ηε ζπλέρεηα ην έξγν
επαλαιήθζεθε κε ηελ πξνζζήθε θαη κηαο ελδηάκεζεο ηηκήο ζε θάζε δηάζηαζε.
β) Word to Percept (W-P): ε απηή ηε δηαδηθαζία εμεηάζακε πψο νη ιέμεηο ζρεηηθά κε κηα
δηάζηαζε αληηζηνηρνχλ ζηηο αληηιεπηέο αθξαίεο ηηκέο ηεο άιιεο δηάζηαζεο, θαζψο θαη ζε
κηα ελδηάκεζε ηηκή ηεο. Παξνπζηάζηεθε κηα ιέμε πνπ εθθξάδεη αθξαίν κέγεζνο κηαο
δηάζηαζεο θαη δεηήζεθε λα γίλεη αληηζηνίρεζε κε ην θαηάιιειν εξέζηζκα ηεο άιιεο
δηάζηαζεο (εηθφλεο 15.5 & 15.6). ηε ζπλέρεηα επαλαιήθζεθε ην ίδην έξγν, αιιά
παξνπζηάζηεθε ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη κηα ιέμε πνπ αλαθέξεηαη ζε ελδηάκεζε ηηκή
θαη θιήζεθε λα επηιέμεη αλάκεζα απφ ηξεηο.
7.1.2 Γηαδηθαζία
Σα παηδηά εξσηήζεθαλ αηνκηθά ζε κηα μερσξηζηή αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία δελ
επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Ο θάζε καζεηήο θαζφηαλ ζε έλα γξαθείν θαη
κπξνζηά ηνπ ήηαλ ν ππνινγηζηήο. Με ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο θνξνχζε ηα
αθνπζηηθά θαη ζηελ αξρή γηλφηαλ εμνηθείσζε κε φιν ην εχξνο ησλ νπηηθψλ θαη
αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ δεηψληαο λα θάλεη ηηο αληηζηνηρήζεηο φπσο θαίλεηαη ζηηο
εηθφλεο 7.1 θαη 7.2.

Δηθόλα 7.1: Γείγκα νπηηθώλ εξεζηζκάησλ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξάο
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Δηθόλα 7.2: Γείγκα αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ εμνηθείσζεο

Σα εξεζίζκαηα ελαιιάζζνληαλ ρεηξνθίλεηα θαη ε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο άιιαδε απφ
ζπκκεηέρνληα ζε ζπκκεηέρνληα. Οη ήρνη επαλαιακβάλνληαλ, αλ ην παηδί δίζηαδε λα
απαληήζεη ή δεηνχζε λα ηνπο αθνχζεη πάιη.
α) Percept to Percept Task: ‘ απηή ηε δηαδηθαζία κειεηήζακε πψο κηα αθξαία ηηκή ηεο
κηαο δηάζηαζεο αληηζηνηρίδεηαη κε κηα αθξαία ηηκή ηεο άιιεο δηάζηαζεο.
Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ζηνλ ζπκκεηέρνληα έλα ππφδεηγκα κηαο κέγηζηεο ή ειάρηζηεο
ηηκήο κηαο δηάζηαζεο, π.ρ., ηνπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα
7.3 θαη ζέζακε ην εμήο εξψηεκα ζε θάζε βιέπνληα ζπκκεηέρνληα: «αλ επξόθεηην λα
δηαβάζεηο ηε ιέμε πνπ βιέπεηο, έηζη ώζηε λα αληηιεθζνύλ νη ζπκκαζεηέο ζνπ ην κέγεζνο
ησλ γξακκάησλ κε ην νπνίν είλαη γξακκέλε ε ιέμε, πνηα θσλή από ηηο δπν πνπ ζα
αθνύζεηο ζα επέιεγεο;»
ε θάζε ηπθιφ ζπκκεηέρνληα εμεγνχζακε πξψηα φηη: «ζε αληίζεζε κε ηε γξαθή braille,
ζηε γξαθή ησλ βιεπόλησλ ηα γξάκκαηα δελ έρνπλ πάληα ην ίδην κέγεζνο. Άιιεο θνξέο
είλαη πην κεγάια από ην θαλνληθό, όπσο ζηνπο ηίηινπο θαη άιιεο θνξέο είλαη πην κηθξά ,
όπσο ζηηο ππνζεκεηώζεηο. Φαληάζνπ, δειαδή, ην θειί ηνπ εμάζηηγκνπ ζηνπο ηίηινπο λα
είλαη πην κεγάιν από απηό πνπ είλαη ζην θείκελν, ελώ ζηηο ππνζεκεηώζεηο λα είλαη πην
κηθξό». ηε ζπλέρεηα ηνπο ξσηνχζακε: «αλ επξόθεηην λα δηαβάζεηο ηε ιέμε ππξακίδα
πνπ είλαη γξακκέλε κε πνιύ κεγάια γξάκκαηα, έηζη ώζηε λα αληηιεθζνύλ νη ζπκκαζεηέο
ζνπ ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ κε ην νπνίν είλαη γξακκέλε ε ιέμε, πνηα θσλή από ηηο
δπν πνπ ζα αθνύζεηο ζα ρξεζηκνπνηνύζεο;»

Δηθόλα 7.3: Τπόδεηγκα ιέμεο θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο
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ηε ζπλέρεηα ην έξγν επαλαιακβαλφηαλ κε ηελ πξνζζήθε θαη κηαο ελδηάκεζεο ηηκήο ζε
θάζε δηάζηαζε.
ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο νπηηθά, φπσο θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα 7.4, ηφηε ζέηακε ζηνπο βιέπνληεο ην εμήο εξψηεκα: «Μπνξείο λα κνπ πεηο
κε πνηα από ηηο ιέμεηο πνπ βιέπεηο ηαηξηάδεη ε θσλή πνπ ζα αθνύζεηο;», ελψ ζηνπο
ηπθινχο αλαθέξακε φηη: «έρνπκε γξάςεη ηε ιέμε π.ρ. ηξίγσλν δπν θνξέο. Σε κηα θνξά
κε πνιύ κεγάια γξάκκαηα ελώ ηελ άιιε κε πνιύ κηθξά. Μπνξείο λα κνπ πεηο κε πνηα
από ηηο δπν ιέμεηο ηαηξηάδεη ε θσλή πνπ ζα αθνύζεηο;»

Δηθόλα 7.4: Τπόδεηγκα θσλήο κε νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο.

β) Word to Percept task: Απηή ε θάζε ηεο έξεπλαο δηεμήρζε 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ
πξψηε θαη δεηνχζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα καο αληηζηνηρίζνπλ ηε ιέμε ή ηε
θξάζε πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά (εηθφλεο 7.5 & 7.6) κε έλα απφ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο
αξηζηεξά. ηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο ξσηνχζακε σο εμήο: α) «κε πνηα από ηηο ηξεηο
θσλέο πνπ ζα αθνύζεηο, κπνξείο λα αληηζηνηρίζεηο ηε θξάζε κεγάια γξάκκαηα;» θαη β)
«Έρνπκε γξάςεη ηε ιέμε ηξίγσλν ηξεηο θνξέο. Σελ πξώηε θνξά κε πνιύ κεγάια
γξάκκαηα, ηε δεύηεξε κε θαλνληθά θαη ηελ ηξίηε κε πνιύ κηθξά. Με πνηα από απηέο ηηο
ιέμεηο κπνξείο λα αληηζηνηρίζεηο ηε ιέμε δπλαηά;»

Δηθόλα 7.5: Τπόδεηγκα κε θξάζε πνπ ππνδειώλεη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο.
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Δηθόλα 7.6: Τπόδεηγκα, ιέμε πνπ ππνδειώλεη έληαζεο θσλήο

Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε σο ππνδείγκαηα είραλ πάληα ην ίδην κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο.
7.1.3 Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πνιχ πςειά πνζνζηά αληηζηνίρεζεο κεηαμχ κεγέζνπο
γξακκαηνζεηξάο θαη έληαζεο ηεο θσλήο θαη ζηηο δπν θάζεηο ηεο έξεπλαο.
Ο κέζνο φξνο ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ γηα ηηο δπν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ ήηαλ:
Σπθινί [P-P: Μ = 19,56 (97,8%), W-P: M = 20 (100%)], βιέπνληεο (P-P: Μ = 19,96
(99,8%), W-P: M = 19,85 (99,95%)) (βι. πίλαθα 7.2).
Πίλαθαο 7.2: Οη κέζνη όξνη ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ ζηηο ζπλζήθεο P - P θαη W - P.

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Μ.Ο.
%
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
N
Σπθινί
19,56 97,8%
1,64
25
P_P
Βιέπνληεο
19,96 99,8%
0,20
26
χλνιν
19,76 98,8%
1,16
51
W_P
Σπθινί
20,00 100,0%
0,00
25
Βιέπνληεο
19,85 99,2%
0,78
26
χλνιν
19,92 99,6%
0,56
51
Ζ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(θαηάζηαζε φξαζεο) Υ 2 (task) δελ απνθάιπςε
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ (between subjects) F (1,49) = 0,478 p >
,05, Partial Eta-squared = .01 Ζ δηαθχκαλζε (within subjects) δελ παξνπζίαζε επίζεο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο F (1,49) = 2,384, p > ,05, Partial Eta-squared = ,046.
TASK

Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ησλ εξεζηζκάησλ επηινγήο δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε ην
πνζνζηφ ησλ ζπλεπψλ αληηζηνηρήζεσλ (βι. πίλαθα 7.3).
Οη κέζνη φξνη ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη δπν νκάδεο δελ παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
Σπθινί [size: Μ = 19,76 (98,8%), loudness: M = 19,80 (99%)], βιέπνληεο [size: Μ =
19,81 (99%), loudness: M = 20,00 (100%)].

Φ.Κατςοφλθσ

287

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Πίλαθαο 7.3: Οη ζπλεπείο επηινγέο κεηαμύ ηπθιώλ θαη βιεπόλησλ καζεηώλ, όηαλ ην ππόδεηγκα
ήηαλ ιέμε κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ή θσλή κε δηαθνξεηηθή έληαζε.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ

Μ.Ο.

ΣΤΠΗΚΖ
N
ΑΠΟΚΛΗΖ
Μέγεζνο
Σπθινί
19,76
98,8%
0,88
25
ραξαθηήξσλ
Βιέπνληεο
19,81
99,0%
0,80
26
(size)
χλνιν
19,78
98,9%
0,83
51
Έληαζε
θσλήο Σπθινί
19,80
99,0%
0,82
25
(loudness)
Βιέπνληεο
20,00
100,0%
0,00
26
χλνιν
19,90
99,5%
0,57
51
ηελ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(θαηάζηαζε φξαζεο) Υ (Γηάζηαζε) δελ
παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ
(between subjects) F (1,49) = 0,478 p > ,05, Partial Eta-squared = ,01, φζν θαη εληφο
ησλ νκάδσλ (within subjects) F (1,49) = ,69 p > ,05, Partial Eta-squared = 0,014.
%

Θέινληαο λα δνχκε αλ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δπν βαζκίδσλ φηαλ
ην ππφδεηγκα πνπ ηνπο παξνπζηαδφηαλ ήηαλ νπηηθφ ή αθνπζηηθφ, πξνβήθακε ζε
ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(βαζκίδα εθπαίδεπζεο) Υ (δηάζηαζε) ζχκθσλα κε ηελ
νπνία δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ F (1,49) = 2,223 p >
.05, Partial Eta-squared = ,043, νχηε επίζεο εληφο ησλ νκάδσλ F (1,49) = 1,164 p > ,05,
Partial Eta-squared = 0,23.
Οη κέζνη φξνη ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο: Π/ζκηα (size: M = 20, loudness M = 20), Γ/ζκηα (size: M = 19,63,
loudness: M = 19,83) (βι. πίλαθα 7.4).
Πίλαθαο 7.4: Οη ζπλεπείο επηινγέο κεηαμύ καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ή θσλή κε
δηαθνξεηηθή έληαζε.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ
Μ.Ο.
%
ΣΤΠΗΚΖ
N
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
Μέγεζνο
Πξσηνβάζκηα
20,00
100,0%
0,00
21
ραξαθηήξσλ
Γεπηεξνβάζκηα
19,63
98,2%
1,07
30
χλνιν
19,78
98,9%
0,83
51
Έληαζε θσλήο Πξσηνβάζκηα
20,00
100,0%
0,00
21
Γεπηεξνβάζκηα
19,83
99,2%
0,75
30
χλνιν
19,90
99,5%
0,57
51
Ζ βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ειηθία δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ αληηζηνηρήζεσλ (βι. πίλαθα 15.4). Απφ ηνπο
κέζνπο φξνπο ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο:

Μαζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο [P-P: Μ = 20 (100%), W-P: M = 20 (100%)],
Μαζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο [P-P: Μ = 19,6 (98%), W-P: M = 19,87 (99,3%)].
Ο είδνο ηνπ ππνδείγκαηνο θάλεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ
απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ (βι. πίλαθαο 7.5).
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Πίλαθαο 7.5: Οη ζπλεπείο επηινγέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε
κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ή θσλή κε δηαθνξεηηθή έληαζε.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
Μέγεζνο
ραξαθηήξσλ

ΦΤΛΟ
Κνξίηζηα

Μ.Ο.
20,00

%
100,0%

ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
0,00

N
29

Αγφξηα
19,50
97,5%
1,22
22
χλνιν
19,78
98,9%
0,83
51
Έληαζε θσλήο
Κνξίηζηα
20,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
19,77
98,9%
0,87
22
χλνιν
19,90
99,5%
0,57
51
Σα απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα 7.6 δείρλνπλ φηη ε ππάξρεη επίζεο κηα ειαθξψο
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλζήθεο P-P
θαη W–P. Ζ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ, 2 (θχιν) 2 (Task), έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, F (1,49) = 4,360 p=,042<,05, Partial Eta-squared =,082,
αιιά φρη εληφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, F (1,49) = ,976, p>,05, Partial Eta-squared =,020
Πίλαθαο 7.6: Οη ζπλεπείο επηινγέο ζηηο ζπλζήθεο P-P θαη W–P κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ

ΦΤΛΟ
Μ.Ο.
%
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
N
Κνξίηζηα
20,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
19,45
97,3%
1,74
22
χλνιν
19,76
98,8%
1,16
51
W_P Κνξίηζηα
20,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
19,82
99,1%
0,85
22
χλνιν
19,92
99,6%
0,56
51
ηε ζπλέρεηα εμεηάζακε αλ ε θαηάζηαζε ηεο φξαζεο επεξεάδεη ηελ αληηζηνίρεζε σο
πξνο ηελ πνιηθφηεηα (πίλαθαο 7.7).
Task
P_P

Σα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(θαηάζηαζε φξαζεο) Υ 3(pole) δελ
έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν κεηαμχ ησλ νκάδσλ F (1,49) = ,478 p >
,05, Partial Eta-squared = ,01, φζν θαη εληφο ησλ νκάδσλ F (1,49) = 1,19 p > ,05, Partial
Eta-squared = 0,24
Οη κέζνη φξνη ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο: ηπθινί [more: M = 15,80 (98,75%), medium M = 7,96 (99,5%),
less: M = 15,8 (98,75%)], βιέπνληεο [more: M = 16,00 (100%), medium: M = 7,92
(99%), less M = 15,58 (97,4% )].
Πίλαθαο 7.7: Οη ζπλεπείο επηινγέο σο πξνο ηελ πνιηθόηεηα κεηαμύ ηπθιώλ θαη βιεπόλησλ.

ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Μ.Ο.
%
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
Πεξηζζφηεξν
Σπθινί
15,80 98,8%
0,82
Βιέπνληεο
16,00 100,0%
0,00
χλνιν
15,90 99,4%
0,57
Δλδηάκεζν
Σπθινί
7,96 99,5%
0,20
Βιέπνληεο
7,92 99,0%
0,39
χλνιν
7,94 99,3%
0,31
Ληγφηεξν
Σπθινί
15,80 98,8%
0,82
Βιέπνληεο
15,88 99,3%
0,43
χλνιν
15,84 99,0%
0,64
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N
25
26
51
25
26
51
25
26
51
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Δπηπιένλ, ππήξμε κηα ειαθξψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ, σο πξνο ηελ πνιηθφηεηα (Πίλαθαο 7.8). ηελ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2
(θχιν) 3 (πφιν), πνπ πξνβήθακε, ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ
(1,49) = 4,360 p <,05, Partial Eta-squared =,082, αιιά φρη εληφο ησλ νκάδσλ F (1,49) =
1,087 p>,05, Partial Eta-squared =,22.
Πίλαθαο 7.8: Οη ζπλεπείο επηινγέο σο πξνο ηελ πνιηθόηεηα κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ.

ΣΤΠΗΚΖ
N
ΑΠΟΚΛΗΖ
πεξηζζφηεξν
Κνξίηζηα
16,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
15,77
98,6%
0,87
22
χλνιν
15,90
99,4%
0,57
51
Δλδηάκεζν
Κνξίηζηα
8,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
7,86
98,3%
0,47
22
χλνιν
7,94
99,3%
0,31
51
Ληγφηεξν
Κνξίηζηα
16,00
100,0%
0,00
29
Αγφξηα
15,64
97,7%
0,95
22
χλνιν
15,84
99,0%
0,64
51
ηελ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2 (βαζκίδα εθπαίδεπζεο) Υ (task) πνπ δηελεξγήζακε
δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ F (1,49) = 2,223 p > ,05,
Partial Eta-squared = ,043, νχηε επίζεο εληφο ησλ νκάδσλ F (1,49) = ,513 p > ,05,
Partial Eta-squared =,1.
ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ

Μ.Ο.

ΦΤΛΟ

%

Πίλαθαο 7.9: Οη ζπλεπείο επηινγέο ζηηο ζπλζήθεο P-P θαη W–P κεηαμύ καζεηώλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΒΑΘΜΗΓΑ
Μ.Ο.
%
ΣΤΠΗΚΖ
N
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
P_P
ΠΘΜΗΑ
20,0
100,0%
0,0
21
ΓΘΜΗΑ
19,6
98,0%
1,5
30
ΤΝΟΛΟ
19,8
98,8%
1,2
51
W_P
ΠΘΜΗΑ
20,0
100,0%
0,0
21
ΓΘΜΗΑ
19,9
99,3%
0,7
30
ΤΝΟΛΟ
19,9
99,6%
0,6
51
Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ (πίλαθαο 7.9), έγηλε
πξνζπάζεηα ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο
έθαλαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. ηελ εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε ζην ηέινο ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο έδσζαλ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο (ζρήκα 7.1):
TASK

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχλδεζαλ ηε δπλαηή θσλή κε ην ζφξπβν πνπ
θάλεη έλα κεγάιν αληηθείκελν ή ηε δπλαηή θσλή ελφο κεγαιφζσκνπ δψνπ (12 ηπθινί ή
48% θαη 10 βιέπνληεο ή 40%). Έλα κηθξφηεξν κέξνο ζπκκεηερφλησλ (10 ηπθινί ή 40%
θαη 8 βιέπνληεο ή 32%) δελ κπφξεζαλ λα εμεγήζνπλ γηαηί έθαλαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
αληηζηνηρήζεηο. Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο θαη άιιεο απαληήζεηο φπσο: «Σα κεγάια
γξάκκαηα μερσξίδνπλ πεξηζζφηεξν φπσο θαη ε δπλαηή θσλή», «Σα κεγάια γξάκκαηα
είλαη ζαλ λα θσλάδνπλ», «ηαλ θσλάδνπκε δπλαηά αλνίγνπκε πεξηζζφηεξν ην ζηφκα
καο», θιπ.
Φ.Κατςοφλθσ

290

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Εξώηεζε:
Γηαηί πξνηίκεζεο λα αληηζηνηρίζεηο ηα κεγάια γξάκκαηα κε
ηε δπλαηή θωλή θαη αληίζηνηρα ηα κηθξά κε ηε ζηγαλή;

1

Γηα λα μερωξίδνπλ πεξηζζόηεξν

Γηα λα μερωξίδνπκε ηνπο ηίηινπο
πξέπεη λα ηνπο εθθωλνύκε πην
δπλαηά

1

Με ηα κεγάια γξάκκαηα έρω ηελ
αίζζεζε ηεο δπλαηήο θωλήο. Είλαη
πην ξωκαιέα

1

Τ α κεγάια γξάκκαηα μερωξίδνπλ
πεξηζζόηεξν όπωο θαη ε δπλαηή
θωλή

2
4

Δελ μέξω

3

Τ α κεγάια δώα έρνπλ πην δπλαηή
θωλή

ΤΥΦΛΟΙ
ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

7
4

Έλα κεγάιν αληηθείκελν θάλεη
κεγαιύηεξν ζόξπβν

5
6
6

Γηαηί έηζη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν

5

Όηαλ θωλάδνπκε δπλαηά αλνίγνπκε
πεξηζζόηεξν ην ζηόκα καο

1

Τ α κεγάια γξάκκαηα είλαη ζαλ λα
θωλάδνπλ

4
0

2

4

6

8

ρήκα 7.1 Οη εμεγήζεηο πνπ δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο αληηζηνηρήζεηο πνπ έθαλαλ.
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7.1.4 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή καο ππφζεζε θαη απηφ
θαίλεηαη απφ ηα πνιχ πςειά πνζνζηά (>98%) ζπλεπψλ κε ηελ πνιηθφηεηα
αληηζηνηρήζεσλ πνπ επέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο.
To γεγνλφο φηη δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηπθιψλ θαη ησλ
βιεπφλησλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζεκαίλεη φηη άιινη
παξάγνληεο πιελ ηεο φξαζεο ζπληείλνπλ ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο θαη
πξνθαλψο επηβεβαηψλνληαη νη πξνηάζεηο ησλ Smith & Sera (1992).
χκθσλα κε ηνλ Sax (2010), θάπνηεο ιεπηέο δηαθνξέο ζην αθνπζηηθφ ζχζηεκα ησλ δχν
θχισλ είλαη εκθαλείο θαηά ηε γέλλεζε. Οη δηαθνξέο ζηελ αθνπζηηθή νμχηεηα κεηαμχ ησλ
δχν θχισλ είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά γίλνληαη κεγαιχηεξεο ζε
φιε ηελ εθεβεία. Σν κέζν θνξίηζη αθνχεη ηνλ ίδην ήρν κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ην
κέζν φξν αγφξη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζνχλ νη ―ειαθξψο‖
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ.
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηάζηαζε φξαζεο, πξάγκα ην νπνίν καο θάλεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αθνπζηηθή
απφδνζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε αληηζηνίρεζε είλαη θαηάιιειε
θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δλδηαθέξνλ, φκσο παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο γηα λα
ηεθκεξηψζνπλ ηελ επηινγή ηνπο (π.ρ., δπλαηή θσλή – κεγάιν άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο,
κεγάια δψα – βγάδνπλ δπλαηή θσλή, κεγάιν αληηθείκελν – δπλαηφο ζφξπβνο, θιπ.). Σν
εμεγεηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο επηβεβαηψλεη φηη ην κέγεζνο θαη ε
έληαζε έρνπλ κηα θνηλή αηζζεηεξηαθή θπζηνινγία.
Έηζη, ινηπφλ, δεδνκέλνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο δελ
δπζθνιεχηεθαλ ζρεδφλ θαζφινπ λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο θαη έληαζε θσλήο κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζζφηεξνπ ή ιηγφηεξνπ,
ζεσξνχκε φηη θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλσλ εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε
ζπλζεηηθήο νκηιίαο, ε αληηζηνίρεζε απηή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη αληηιεπηηθά απνδεθηή
(Katsoulis, & Kouroupetroglou, 2015). Ζ άκεζε ζπζρέηηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφισλ ησλ
δηαζηάζεσλ «κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο» θαη «έληαζε θσλήο», ρσξίο λα πξνεγεζεί
εθκάζεζε, ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε λνεηηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ θεηκέλνπ θαη κείσζε ηνπ γλσζηαθνχ θφξηνπ, ζηνηρεία πνιχ ζεκαληηθά ζε κηα
αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε.
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7.2 ΠΔΗΡΑΜΑ 2ν
Ο ζηφρνο ηνπ επφκελνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ελφο αληηιεπηηθά απνδεθηνχ
ηξφπνπ γηα ηελ απφδνζε ζε αθνπζηηθή κνξθή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ραξαθηήξσλ κηα γξακκαηνζεηξάο, φπσο είλαη ην βάξνο (π.ρ., bold) θαη ην ζηπι (π.ρ.,
italics).
Σν ζηπι ελφο ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε ην κέγεζνο, απνηεινχλ κεηαζεηηθφ γλψξηζκα
(metathetic continua). Γηα ηα κεηαζεηηθά ζπλερή έρνπλ λφεκα εξσηήζεηο, φπσο «ηη
είδνπο;» ή «πνχ;» (Stevens, 1957). Δπίζεο, ελψ απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ, ν
ήρνο γίλεηαη πςειφηεξνο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο πςίζπρλνο ήρνο είλαη
κεγαιχηεξνο απφ έλα ρακειφζπρλν. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη
έλα ρξψκα κε κεγάιν κήθνο θχκαηνο (π.ρ. θφθθηλν) είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα ρξψκα κε
κηθξφ κήθνο θχκαηνο (π.ρ. κπιε) (Levine, 2006). Έηζη, ινηπφλ, ηφζν ην ζηπι ελφο
ηππνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, φζν θαη ε ηνληθφηεηα ηεο θσλήο, απνηεινχλ κεηαζεηηθά
γλσξίζκαηα.
πσο αλαθέξζεθε ζην 6ν θεθάιαην, θάησ απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο
θξχβεηαη έλαο «θψδηθαο ζπρλφηεηαο» (The Frequency Code Hypothesis), ν νπνίνο δελ
είλαη απιά έλα δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, αιιά απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ
παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. χκθσλα κε απηφλ
ηνλ θψδηθα, νη ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο «παρηέο/ρνληξέο» θσλέο, ζπζρεηίδνληαη κε
νγθψδε αληηθείκελα/δψα (Morton 1994, Ohala, 1994). Οη άλζξσπνη ζπλδένπλ ην κεγάιν
εχξνο, ην πιάηνο θαη ην κέγεζνο ηεο ερεηηθήο πεγήο κε ήρνπο ρακειήο ζπρλφηεηαο θαη
ην κηθξφ / ιεπηφ κέγεζνο, κε ηνπο ήρνπο πςειήο ζπρλφηεηαο.
Αληίζεηα, ν Tsur (2006) πηζηεχεη φηη νη βαξηέο/κπάζεο θσλέο ζεσξνχληαη σο παρχηεξεο
(thicker) απφ ηηο θσλέο soprano, φρη επεηδή νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηηο βαζηέο θσλέο
είλαη ζπλήζσο παρηνί θαη βαξηνί, αιιά αθξηβψο επεηδή
κνηξάδνληαη θάπνηα
δηαηζζεηεξηαθή (inter-sensory) πνηφηεηα κε ηελ νπηηθή ή απηηθή αληίιεςε ηνπ πάρνπο
(thickness). Δλψ, δειαδή, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρνληξψλ αλζξψπσλ θαη ησλ βαξηψλ
θσλψλ εκθαλίδεηαη λα είλαη αξθεηά ηπραία, αληίζεηα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ παρηψλ ρνξδψλ
βηνιηψλ θαη ησλ ―ρακειψλ‖ ήρσλ θαίλεηαη λα έρεη θαινχο θπζηθνχο ιφγνπο. Αλ φκσο,
απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ν Tsur ηα δνχκε ζε επίπεδν θπκαηηθήο, θαη έρνπκε δπν ρνξδέο
βηνιηνχ κε ίδην κήθνο, αιιά δηαθνξεηηθφ πάρνο, ηφηε ε κελ ρνληξή ρνξδή, παξάγεη ήρν
ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο (εηθφλα 14.1), δειαδή κε πην αξγέο θαη κεγαιχηεξνπ πιάηνπο
δνλήζεηο/παικνχο, ελψ ε πην ιεπηή ρνξδή παξάγεη ήρν πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο,
δειαδή κε πην γξήγνξεο θαη κηθξφηεξνπ πιάηνπο δνλήζεηο/παικνχο. Οη δηαθσλία πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Tsur θαη ησλ Ohala – Morton, δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηνπ πάρνπο θαη ηεο ρακειήο ηνληθφηεηαο ηεο θσλήο.
Έηζη, ινηπφλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππνζέηνπκε φηη ν θψδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ
ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ. Τπνζέηνπκε, δειαδή, ηελ
χπαξμε ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο,
κεηαμχ ιέμεσλ, νη νπνίεο είλαη ηππσκέλεο κε
δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι (weight & style) θαη ηνπ ηνληθνχ χςνπο ηεο θσλήο κε ηελ
νπνία νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο απνδίδνληαη πξνθνξηθά. Τπνζέηνπκε φηη:
a) κηα ιέμε, ε νπνία είλαη γξακκέλε κε έληνλα (bold) γξάκκαηα ζπζρεηίδεηαη κε
θσλή ρακειφηεξνπ ηνληθνχ χςνπο, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ απνδίδεηαη κηα ιέμε
κε ραξαθηήξεο θαλνληθνχ βάξνπο (normal), ελψ,
Φ.Κατςοφλθσ

293

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

b) κηα ιέμε πνπ είλαη γξακκέλε κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο (italics), νη νπνίνη είλαη πην
ιεπηνί, δειαδή θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξε έθηαζε πάλσ ζηε γξακκή (άξα, θαη
ιηγφηεξν βάξνο) απφ ηνπο ―normal‖, ζπζρεηίδεηαη κε θσλή πςειφηεξνπ ηνληθνχ
χςνπο.¶
7.2.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 25 εθ γελεηήο ηπθιά παηδηά ή παηδηά πνπ ηπθιψζεθαλ
θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο θαη δελ έρνπλ νπηηθή αλάκλεζε ηνπ αιθάβεηνπ
(10 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα) θαη 25 βιέπνληα (10 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα). Σα 10 παηδηά
απφ θάζε νκάδα ήηαλ καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ηα ππφινηπα 15
ήηαλ καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο γηα ηνπο ηπθινχο
καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ 11,7 ελψ γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο 16,9. Παξάιιεια, κέζνο φξνο ειηθίαο γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ 11,5 ελψ γηα ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο 16,5.
Τιηθά - εξεζίζκαηα
Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε εμαηνκηθεπκέλα. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ
έλα θνξεηφ ππνινγηζηή (Acer Aspire 1314LC) κε νζφλε 15 (αλάιπζε 1024Υ768), θαη
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows Vista θαη αθνπζηηθά (AKG K-66).
Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο εηδηθήο εξεπλεηηθήο
πιαηθφξκαο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία Document-to-Audio (Ξχδαο,
Αξγπξφπνπινο, Καξαθψζηα & Κνπξνππέηξνγινπ, 2005), ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζην
εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο νκηιίαο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ελψ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα
παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο MS Power
Point 2003. Οη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο είραλ πξφζβαζε ζηελ παξνπζίαζε
ρξεζηκνπνηψληαο ην Jaws (Job Access With Speech), ζε ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο
Vers. 11.0 (Freedom Scientific, 2015).
ινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινληαλ ζε εξσηήζεηο αηνκηθά ζε μερσξηζηή αίζνπζα, ε
νπνία δελ επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Κάζε ζπκκεηέρσλ θαζφηαλ ζε έλα
γξαθείν φπνπ κπξνζηά ηνπ βξηζθφηαλ έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θνξνχζαλ ηα αθνπζηηθά θαη ηνπο παξνπζηάδνληαλ ηα νπηηθά
θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε απηά.
Σν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο κε ην νπνίν παξνπζηάδνληαλ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ
ζηαζεξφ ζηηο 28 ζηηγκέο, νη ηηκέο ηνπ ηνληθνχ χςνπο ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 15.10, ελψ ε έληαζε φισλ ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ ήηαλ
ίδηα 68db.
Σα εξεζίζκαηα ελαιιάζζνληαλ ρεηξνθίλεηα θαη ε ζεηξά εκθάληζεο άιιαδε απφ
ζπκκεηέρνληα ζε ζπκκεηέρνληα. Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επαλαιακβάλνληαλ αλ νη
ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχνληαλ λα απαληήζνπλ ή δεηνχζαλ λα ηα μαλαθνχζνπλ.
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Πίλαθαο 7.10: Οη ηηκέο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο ησλ αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζε αληηζηνηρία κε ην
δηαθνξεηηθό βάξνο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο

Italic
165

Bold
60

Pitch (Hz)

Normal
100

Bold italic
60

7.2.2 Γηαδηθαζία
Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δπν κέξε φπσο θαη ζην 1 ν πείξακα. Μεηαμχ
ηεο εθηέιεζεο ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ κέξνπο παξελέβε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
εβδνκάδσλ.
ην πξψην κέξνο [Percept to Percept task (P-P)] παξνπζηάζηεθαλ 22 εξσηήζεηο. ηηο
12 απφ απηέο, ην ππφδεηγκα πνπ παξνπζηαδφηαλ ήηαλ νπηηθφ, δειαδή, κηα ιέμε ή
θξάζε κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή ζηπι γξακκαηνζεηξάο (bold, normal, italic & bold italic)
θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ αθνπζηηθά (δχν ή ηξία αθνπζηηθά εξεζίζκαηα κηαο
ιέμεο ή θξάζεο ηα νπνία δηέθεξαλ σο πξνο ην ηνληθφ χςνο) (εηθφλα 15.8).
ηηο ππφινηπεο 10 εθαξκφζηεθε ην αληίζεην, δειαδή ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθή
απφδνζε κηαο ιέμεο κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηνληθφ χςνο, ελψ ηα εξεζίζκαηα
επηινγήο ήηαλ νπηηθά εξεζίζκαηα (ή πεξηγξαθέο γηα ηνπο ηπθινχο) κε ηε ιέμε ηνπ
ππνδείγκαηνο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο(εηθφλα 15.7).
ην δεχηεξν κέξνο [Word to Percept Task (W-P)] παξνπζηάζηεθαλ επίζεο 12
εξσηήζεηο. ηηο 4 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη
ζηπι γξακκαηνζεηξάο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ θάζε θνξά ηξεηο ιέμεηο πνπ
πεξηέγξαθαλ δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο. ηηο άιιεο 8 εξσηήζεηο ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα
αθνπζηηθή απφδνζε κε δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ιέμεηο
ή θξάζεηο, νη νπνίεο πεξηέγξαθαλ δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο. Ο
αξηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηα δχν κέξε ηνπ πεηξάκαηνο
θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7.11 θαη 7.12.
Πίλαθαο 7.11: Σα εξεζίζκαηα θαηά ην πξώην θαη δεύηεξν κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε κε δηαθνξεηηθό βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο.

TASK
P-P
12

12

ΥΑΜΖΛΟ
W-P ΣΟΝΗΚΟ ΤΦΟ
(LOW PITCH)
6
4
2
4
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ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ
(POLE)
ΚΑΝΟΝΗΚΟ
ΤΦΖΛΟ
ΣΟΝΗΚΟ ΤΦΟ
ΣΟΝΗΚΟ ΤΦΟ
(NORMAL)
(HIGH PITCH)
3
3
1
1
4
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4

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
(EXEMPLAR)
ΜΟΡΦΖ-ΣΤΛ
ΓΡΑΜΜΑΣΟΔΗΡΑ
(TYPEFACE)
12
4
16
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Πίλαθαο 7.12:

Σα εξεζίζκαηα θαηά ην πξώην θαη δεύηεξν κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ θσλή κε δηαθνξεηηθό ηνληθό ύςνο.

TASK
P-P
10

10

W-P
8

BOLD
2
1

8

3

ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ
(POLE)
NORMAL
ITALIC
3
3
3
3
6

6

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (EXEMPLAR)
BOLD ITALIC
2
1

ΑΚΟΤΣΗΚΟ
10
8

3

18

Percept to Percept (P-P) Task:
ην έξγν απηφ, κειεηήζακε ηνλ ηξφπν πνπ ε ηηκή κηαο δηάζηαζεο ηαηξηάδεη κε ηελ ηηκή
κηαο άιιεο δηάζηαζε.
Αξρηθά, έλα ππφδεηγκα θσλήο κε δηαθνξεηηθή ηηκή ηνληθνχ χςνπο παξνπζηάζηεθε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ κηα ιέμε κε δχν ή ηξεηο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο γξακκαηνζεηξάο. ηε ζπλέρεηα, ζέζακε ζε θάζε βιέπνληα ηελ
αθφινπζε εξψηεζε: «κπνξείο λα κνπ πεηο πνηα απφ ηηο ιέμεηο πνπ βιέπεηο, ηαηξηάδεη
θαιά κε ηε θσλή πνπ ζα αθνχζεηο;» (εηθφλα 7.7). ηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο
εμεγνχζακε φηη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ππάξρεη γξακκέλε ε ιέμε ππξακίδα δπν
θνξέο. Σε κηα θνξά κε θαλνληθά γξάκκαηα θαη ηελ άιιε κε έληνλα. Καηφπηλ δεηνχζακε
λα καο πνπλ κε πνηα απφ ηηο δπν ιέμεηο, ηαηξηάδεη θαιά ε θσλή πνπ ζα αθνχζνπλ. ηε
ζπλέρεηα, κηα ιέμε πξφηππν κε δηαθνξεηηθή κνξθή γξακκαηνζεηξάο θάζε θνξά,
παξνπζηάζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ κηα θσλή κε δχν
ή ηξεηο ηηκέο ηνληθνχ χςνπο. ηε ζπλέρεηα, ζέζακε ζε θάζε βιέπνληα ζπκκεηέρνληα ηελ
αθφινπζε εξψηεζε: "Μπνξείο λα κνπ πεηο κε πνηα απφ ηηο θσλέο πνπ ζα ζαο αθνχζεηο
κπνξεί λα ηαηξηάμεη ε ιέμε πνπ βιέπεηο;" (εηθφλα 7.7). ηνπο ηπθινχο εμεγνχζακε φηη
ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή είλαη γξακκέλε ε ιέμε «ππξακίδα» κε π.ρ., έληνλα
γξάκκαηα, ζηε ζπλέρεηα άθνπγαλ ηε ιέμε ππξακίδα κε δπν δηαθνξεηηθέο απνδφζεηο θαη
δεηνχζακε λα πνπλ κε πνηα αθνπζηηθή απφδνζε ηαηξηάδεη θαιχηεξα.

Δηθόλα 7.7: Αθνπζηηθό ππόδεηγκα κε εξεζίζκαηα επηινγήο ιέμεηο κε δηαθνξεηηθή κνξθή
ραξαθηήξσλ.
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Δηθόλα 7.8: νπηηθό ππόδεηγκα θαη εξεζίζκαηα επηινγήο θσλέο κε δηαθνξεηηθό ηνληθό ύςνο.

b) Word to Percept task: Σν έξγν απηφ έγηλε δχν εβδνκάδεο κεηά ην πξψην θαη
δεηνχζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληηζηνηρίζνπλ ην ππφδεηγκα πνπ βξηζθφηαλ ζην
αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο κε έλα απφ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο πνπ βξίζθνληαλ ζην
δεμί (εηθφλεο 7.9 & 7.10). ηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο ζέζακε εξσηήζεηο φπσο:


«κε πνηα από ηηο ηξεηο θσλέο πνπ ζα αθνύζεηο κπνξείο λα αληηζηνηρίζεηο ηε
θξάζε «Έληνλα γξάκκαηα»; ή



«έρνπκε γξάςεη ηε ιέμε ππξακίδα ηξεηο θνξέο. Σελ πξώηε θνξά κε έληνλα
γξάκκαηα, ηε δεύηεξε κε θαλνληθά θαη ηελ ηξίηε θνξά κε πιάγηα. Με πνηα από ηηο ηξεηο
ιέμεηο κπνξείο λα αληηζηνηρίζεηο ηελ έλλνηα «δπλαηά»».



«έρνπκε γξάςεη ηε ιέμε ππξακίδα κε έληνλα γξάκκαηα. Με πνηα θσλή λνκίδεηο
όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν; κε ηε βαξηά, ηελ θαλνληθή ή ηε ιεπηή:» (εηθόλα 7.9)



Η ιέμε πνπ ζα αθνύζεηο επζύο ακέζσο ηαηξηάδεη κε ηα θαλνληθά γξάκκαηα, κε
ηα πιάγηα ή ηα έληνλα θαη πιάγηα;» (εηθόλα 7.10)
Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε σο ππνδείγκαηα είραλ πάληα ην ίδην κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο.

Δηθόλα 7.9: Τπόδεηγκα ιέμε κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή γξακκαηνζεηξάο θαη εξεζίζκαηα επηινγήο
θξάζεο πνπ πεξηγξάθνπλ θσλέο κε δηαθνξεηηθή ηνληθόηεηα (θσλή ρακειήο, θαλνληθήο θαη
πςειήο ηνληθόηεηαο).
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Δηθόλα 7.10: Τπόδεηγκα θσλή κε ζπγθεθξηκέλν ηνληθό ύςνο θαη εξεζίζκαηα επηινγήο θξάζεηο
πνπ πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο ιέμεσλ κε ζπγθεθξηκέλν βάξνο θαη ζηπι.

7.2.3 Απνηειέζκαηα
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο ζπλεπείο
επηινγέο κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ, αιιά θαη εληφο ησλ νκάδσλ, πξνβήθακε ζε
ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Καηάζηαζε φξαζεο ) X 2(Task).
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ (θσλή κε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά
ηνληθφηεηα), ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο ζπλεπείο
απαληήζεηο κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ F (1, 48) = 0,34, p> ,05, Eta-squared = ,007,
φπσο επίζεο θαη ε αιιειεπίδξαζε «Καηάζηαζε φξαζεο»X Task δελ ήηαλ ζεκαληηθή F
(1, 48) = 0,34, p> ,05, Eta-squared = ,007.
Ο κέζνο φξνο ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη απφ ηηο
δπν νκάδεο ήηαλ πνιχ πςειφο: Σπθινί [P-P: Μ = 9,96 (99,6%), W-P: M = 8 (100%)],
Βιέπνληεο [P-P: Μ =9,92 (99,2%), W-P: M = 8 (100%)].
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ εξέζηζκα (δειαδή κηα ιέμε κε
δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι), ηα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ
2(Καηάζηαζε φξαζεο ) X 2(Task) έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ηεο νκάδαο ησλ
ηπθιψλ F (1, 48) = 9,691, p=,003<,01, Eta-squared = ,168, φπσο επίζεο θαη ε
αιιειεπίδξαζε «Καηάζηαζε φξαζεο» X Task ήηαλ ζεκαληηθή F (1, 48) = 7,661,
p=,008< ,01, Eta-squared = ,138.
Ο κέζνο φξνο ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ησλ δπν
νκάδσλ ήηαλ επίζεο πνιχ πςειφο: Σπθινί [P-P: Μ = 11,8 (98,3%), W-P: M = 4
(100%)], Βιέπνληεο [P-P: Μ =11,2 (93.3%), W-P: M = 3,96 (99%)].
Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θχιν ζηελ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Φχιν) X 2(Task)
έδεημε φηη δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην ππφδεηγκα είλαη αθνπζηηθφ εξέζηζκα F (1, 48) = 2,13, p> ,05, Etasquared = ,043. Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα αγφξηα [P-P:
Μ = 10 100%), W-P: M = 8(100%)] ζπγθξηλφκελνη κε απηνχο ησλ θνξηηζηψλ [P-P: Μ =
9.90 (99 %), W-P: M = 8 (100%)] ήηαλ ζρεδφλ φκνηνη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην
ππφδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο δελ
παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο: ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ F (1, 48) =
1,567, p> ,05, Eta-squared = ,032
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Σα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Βαζκίδα εθπαίδεπζεο) X 2(Task)
δελ απνθάιπςαλ δηαθνξέο σο πξνο ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ εξέζηζκα F (1, 48) = ,009, p> ,05, Eta-squared = 0, φπσο
επίζεο θαη εληφο ησλ νκάδσλ F (1, 48) = ,009, p> .05, Eta-squared = 0. Οη κέζνη φξνη
ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο [P-P: Μ = 9,94
(99,4 %), W-P: M = 8 (100%)] ζπγθξηλφκελνη κε απηνχο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε έξγν [P-P: Μ = 9,94 (99,4 %), W-P: M = 8
(100%)] δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε
κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο δελ παξαηεξήζεθαλ, επίζεο,
ζεκαληηθέο δηαθνξέο: ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ F (1, 48)=,972, Eta-squared =,020.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε επηινγή ηνπ ζπλεπνχο νπηηθνχ εξεζίζκαηνο
κεηαμχ δχν ή ηξηψλ εξεζηζκάησλ επηινγήο, θαζψο ην ππφδεηγκα είλαη αθνπζηηθφ,
επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο φξαζεο θαη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ,
πξνβήθακε ζε ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Καηάζηαζε φξαζεο) X 2(Φχιν) X
4[Typesetting (bold – normal – italic – bold italic)].
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «visual condition» δελ επεξέαζε
ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ F (1, 48) = ,343 p> ,05, Eta-squared =
,007, φπσο επίζεο θαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θχιν F (1, 48) = 2,133, p> ,05, Etasquared = ,043. Ζ αιιειεπίδξαζε «Καηάζηαζε φξαζεο»X Typesetting δελ ήηαλ
ζεκαληηθή F (1, 48) = ,343 p> ,05, Eta-squared = ,007 νχηε επίζεο ε αιιειεπίδξαζε
Φχιν X Typesetting F (1, 48) = 2,133 p> ,05, Eta-squared = ,043
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο ηπθινχο θαη ηνπο βιέπνληεο ήηαλ
πνιχ πςεινί:
Σπθινί: (bold: M = 3 (100%), normal: M = 5,96 (99,3%), italic: Μ = 6 (100%), bold italic:
3 (100%)).
Βιέπνληεο: (bold: M = 3 (100%), normal: M = 5,92 (98,6%), italic: Μ = 6 (100%), bold
italic: 3 (100%)).
Ζ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual Condition) X 3[Poles of pitch (low-normal-high)]
έδεημε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Visual Condition» επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ επηινγή
ηνπ θαηάιιεινπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο, κεηαμχ δπν ή ηξηψλ πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ηε
ηνληθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ηεο
νπνίαο νη ραξαθηήξεο είραλ ζπγθεθξηκέλν βάξνο ή / θαη ζηπι. F (1, 48) = 8,308 p< ,01,
Eta-squared = 13,508. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ «Visual Condition» Υ «Poles of pitch»
ήηαλ επίζεο ζεκαληηθή F (1, 48) = 8,308 p< ,01, Eta-squared = 0
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ δείρλνπλ φηη νη ηπθινί παξνπζίαζαλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα θπξίσο φηαλ έπξεπε λα επηιέμνπλ εξέζηζκα ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο:
Σπθινί: (Low Pitch: M = 7,92 (99%), Normal: M = 3,96 (99%), High Pitch: M = 3,92
(98%)).
Βιέπνληεο (Low Pitch: M = 7,24 (90,5%), Normal: M = 3,96 (99%), High Pitch: M = 4
(100%)).
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ρήκα 7.2: Οη Μέζνη Όξνη όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε bold-italic

Οη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα
7.2, φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε bold-italic θαη ε ζπλεπήο επηινγή ήηαλ θσλή κε
ρακειή ηνληθφηεηα.
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Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.3: Σα πνζνζηά ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ κεηαμύ ηπθιώλ θαη βιεπόλησλ όηαλ ην
ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε Bold-italic θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο θσλέο πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ην
ηνληθό ύςνο.
εκείσζε: (Υ): Φσλή κε Υακειφ ηνληθφ χςνο, (N): Φσλή κε Καλνληθφ ηνληθφ χςνο, (Τ): Φσλή κε Τςειφ
ηνληθφ χςνο.
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Ζ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο κηθηoχ ζρεδηαζκνχ 2(Φχιν) X 3 [Poles of pitch (low-normalhigh)] απνθάιπςε φηη ην θχιν δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ζπλεπείο επηινγέο F (1, 48)
= 1,10 p> ,05, Eta-squared = ,025 φπσο επίζεο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν
(πξσηνβάζκηα –δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ε ειηθία F (1, 48) =
1,262 p> ,05, Eta-squared = ,026
Θέινληαο λα κειεηήζνπκε αλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θαηάζηαζε φξαζεο» ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ηνπ ππνδείγκαηνο (νπηηθφ ή αθνπζηηθφ) επεξέαζε ηελ επηινγή
ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πξνβήθακε ζε ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual
Condition) X 2 [Dimension (typesetting - Voice exemplar)].
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ ηπθιψλ F (1, 48) = 9,126 p<
,01, Eta-squared = ,160.

Estimated Marginal Means
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ρήκα 7.4: Οη κέζνη όξνη ησλ ζπλεπώλ εξεζηζκάησλ επηινγήο κεηαμύ ησλ ηπθιώλ θαη ησλ
βιεπόλησλ όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε κε δηαθνξεηηθό βάξνο ή / θαη ζηπι ή κηα θσλή κε
δηαθνξεηηθή ηνληθόηεηα.

Σα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Φχιν) X 2 (Education) X 2
[Dimension (typesetting - sound exemplar)] έδεημαλ επίζεο φηη ηφζν ην θχιν F (1, 48) =
2,459 p> ,05, Eta-squared = ,049 φζν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο F (1, 48) =,767 p>
,05, Eta-squared = ,016 δελ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
ην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζέζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ έδσζαλ
απαληήζεηο ζπλεπείο κε ηελ ππφζεζή καο, ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
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1ε Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζπζρέηηζεο ηηο θσλέο ρακειήο ηνληθφηεηαο κε ιέμεηο ζε Bold
θαη bold-italics;

LOW PITCH VOICE - BOLD & BOLD ITALIC LETTERS
Ζ "βαξηά" θσλή είλαη π ην έληνλε π ην ξσκαιέα
Σα εχζσκα δψα έρνπλ "βαξηά" θσλή
Γηαηί κε ηα ρνληξά γξάκκαηα έρσ ηελ αίζζεζε ηεο βαξηάο
θσλήο
Δπ εηδή είλαη έληνλα ρξεηάδνληαη π ην βαξηά θσλή γηα λα
ηνληζηνχλ
Γηαηί ζηε βαξηά θσλή δίλνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε φπ σο θαη
ζηα έληνλα γξάκκαηα

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Δπ εηδή είλαη π ην κεγάια
Δίλαη "ρνληξή" ε θσλή θαη ηαηξηαδεη κε ηα ρνληξά γξάκκαηα. Οη
ρνληξνί άλζξσπ νη έρνπλ ρνληξή θσλή
Γελ κπ νξψ λα ην εμεγήζσ. Έηζη ην θαληάδνκαη
Γηαηί έηζη θαηαιαβαίλσ φηη νηιέμεηο ζα είλαη είλαη ηππ σκέλεο κε
π αρηά γξάκκαηα
Ζ "βαξηά" θσλή θαίλεηαη ζαλ π αρηά θαη ηα εληνλα είλαη π ην
π αρηά απ φ ηα άιια
Γηαηί έηζη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα
Δπ εηδή είλαη βαξηά
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ρήκα 7.5 Οη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο όζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε κεηαμύ θσλήο
κε ρακειή ηνληθόηεηα θαη ιέμεηο πνπ ήηαλ γξακκέλεο ζε έληνλε γξαθή (Bold & Bold-italic).

πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.4 νη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο ζπζρέηηζαλ ηελ έληνλε γξαθή κε
ηε βαξηά θσλή. Μεξηθέο απφ ηεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ (ζρήκα 7.5):
Ζ «ρνληξή» θσλή ηαηξηάδεη κε ηα ρνληξά γξάκκαηα. Οη ρνληξνί άλζξσπνη έρνπλ
«ρνληξή» θσλή.
Ζ "βαξηά" θσλή θαίλεηαη ζαλ παρηά θαη ηα έληνλα γξάκκαηα είλαη πην παρηά απφ ηα
άιια.
Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ δελ κπφξεζε λα δψζεη θάπνηα εμήγεζε θαη
απάληεζε «γηαηί έηζη ηαηξηάδεη θαιχηεξα»
Οη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο επίζεο ζπζρέηηζαλ ηα έληνλα γξάκκαηα κε ηε «βαξηά»
θσλή. Ηζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη κε ηα έληνλα γξάκκαηα θαη ηε βαξηά θσλή δίλνπκε
πεξηζζφηεξε έκθαζε.
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2ε Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζπζρέηηζεο ηε θσλή κε ηελ πςειή ηνληθφηεηα κε ηηο ιέμεη
πνπ ήηαλ ζε πιάγηα γξαθή;

HIGH PITCH VOICE - ITALICS
Σα πιάγηα είλ αη πην αδχλ ακα, δελ κπνξνχλ α λ α ζηαζνχλ γεξά,
δελ είλ αη ξσκαιέα
Γηα λ α θαηαιαβάηλ νπκε φηαλ θάηη αιιάδεη απφ ην θαλ νλ ηθφ
θείκελ ν
ηαλ έρ εηο ιεπηή θσλ ή, δηαβάδεηο πην γξήγνξα
Σα πιάγηα είλ αη πην ιεπηά θαη επίζεο πην ζπκπηεζκέλ α γη΄ απηφ
πξέπεη λ α ρ ξεζηκνπνηνχκε ιεπηή θσλ ή
Ζ "ιεπηή" θσλ ή είλ αη πην επδηάθξηηε, ηελ αθνχο πην εχθνια θαη
δεκηνπξγεί ηε δηαθνξά απφ ην βαζηθφ θείκελ ν
Σαηξηάδνπλ θαιχηεξα, γηαηί θαη φηαλ ηξέρ νπκε γέξλ νπκε

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Γηαηί έηζη κνπ αξέζεη θαιχηεξα
Γηαηί δελ είλ αη νχηε θαλ νλ ηθά νχηε έλ ηνλ α
Γηα λ α μερ σξίδνπλ θαιχηεξα
Γηαηί έηζη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα
Γελ μέξσ
Γηαηί ηα πιάγηα κνπ θαίλ νλ ηαη πην αδχλ αηα /ιεπηά απφ ηα
θαλ νλ ηθά
Σα πιάγηα θαίλ νλ ηαη ιεπηά θαη θάηη ιεπηφ 'ερ εη θαη πην ιεπηή
θσλ ή
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ρήκα 7.6: Οη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο όζνλ αθνξά ζηνπο ιόγνπο πνπ ηνπο
ώζεζαλ λα ζπζρεηίζνπλ θσλέο πςειήο ηνληθόηεηαο κε ιέμεηο πνπ ήηαλ γξακκέλεο ζε πιάγηα
γξαθή (Italic).

ηελ πεξίπησζε ηεο πιάγηαο γξαθήο (ζρήκα 7.6), έλα πνζνζηφ ησλ ηπθιψλ
ζπκκεηερφλησλ (24%) έδσζε ηελ εμήγεζε φηη ηα πιάγηα γξάκκαηα θαίλνληαη πην
αδχλαηα θαη θάπνηνο πνπ είλαη αδχλαηνο έρεη θαη ιεπηή θσλή (πςειήο ηνληθφηεηαο).
Έλα ζεκαληηθφ επίζεο, πνζνζηφ (27%) απάληεζε απιά φηη νη ιέμεηο κε πιάγηα γξαθή
ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε θσλή πςειήο ηνληθφηεηαο.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ βιεπφλησλ ζπκκεηερφλησλ (52%), έδσζε ηελ απάληεζε φηη ηα
πιάγηα (italics) θαίλνληαη ιεπηά /αδχλαηα θαη λα ιεπηφ γξάκκα ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε κηα
«ιεπηή» θσλή, φπσο επίζεο ηα italics κνπ θαίλνληαη πην ιεπηά απφ ηα θαλνληθά
γξάκκαηα.
7.2.4 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ζχκθσλα κε ηελ πεηξακαηηθή ππφζεζε θαη
ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία ησλ Morton – Ohala.
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Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θαηάζηαζε φξαζεο» θαίλεηαη λα επεξέαζε ηνλ ηξφπν πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ηηο επηινγέο ηνπο. ην έξγν «Percept to Percept», νη ηπθινί
ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ πςειφηεξα ζθνξ ζπλεπψλ επηινγψλ. Σν γεγνλφο φηη νη
ηπθινί ζπζρέηηδαλ κε πεξηζζφηεξε ζπλέπεηα ηνπο bold ραξαθηήξεο κε θσλή ρακειήο
ηνληθφηεηαο, φπσο θαη ηνπο italics κε θσλή πςειήο ηνληθφηεηαο απφ φηη νη βιέπνληεο,
ζεσξνχκε φηη εληζρχεη ηε ζεσξία ηνπ «θψδηθα ησλ ζπρλνηήησλ» (Morton, 1994; Ohala,
1994).
Οη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα
ιέμε ζε bold-italic, θαζψο αλάκεζα ζε δπν ή ηξεηο θσλέο πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ
ηνληθφηεηα είραλ λα επηιέμνπλ ηε θσλή κε ηε ρακειφηεξε.
κσο, νη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψο απαληήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 90% θαη
ζπλεπψο νη αξρηθέο καο ππνζέζεηο επαιεζεχηεθαλ ζε πνιχ πςειφ βαζκφ.
Παξαηεξήζακε επίζεο, φηη νη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο φηαλ είραλ λα επηιέμνπλ ηε
θσλή κε ην θαηάιιειν ηνληθφ χςνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε
bold-italic, έδηλαλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ θιίζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε αληίζεζε κε
ηνπο ηπθινχο, νη νπνίνη έδηλαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην βάξνο ησλ ραξαθηήξσλ. Οη
φξζηνη έληνλνη ραξαθηήξεο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν πάλσ ζηε γξακκή ζε
ζρέζε κε ηνπο πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξέαζε
ηηο επηινγέο ησλ βιεπφλησλ.
πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ζπλεπή κε ηελ έξεπλα ηνπ Tsur
(2006), πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ελφο ήρνπ θαη ηνπ
εχξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ηνλ παξάγεη. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ
πεξαηηέξσ φηη απηή ε ζρέζε γεληθεχεηαη ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα πέξα απφ ηελ νκηιία
θαη ηηο θξαπγέο ησλ δψσλ.
Οη ρσξηθέο έλλνηεο φπσο «παρχ», «ρνληξφ», «ιεπηφ», «βαξχ» ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
γηα θσλέο, αιιά θαη γηα ραξαθηήξεο γξακκάησλ θη έηζη κηα θσλή ζπζρεηίδεηαη κε εθείλε
ηε ιέμε πνπ νη ραξαθηήξεο ηεο έρνπλ ηηο ίδηεο ρσξηθέο ηδηφηεηεο.
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7.3 ΠΔΗΡΑΜΑ 3ν
Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ζρεζηαθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπ
ξπζκνχ νκηιίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο ή / θαη ζηπι ραξαθηήξσλ κε ηνπο νπνίνπο
απνδίδνληαη νη ιέμεηο ζε έλα θείκελν.
Ο φξνο «ξπζκφο» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε φιε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεο
ηππνγξαθίαο πεξηγξάθνληαο ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηνλ ηππνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ. Ο
ξπζκφο θαίλεηαη λα είλαη έλα έκθπην ζηνηρείν ζηελ ηππνγξαθία. Απιά θαη κφλν ε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ roman θαη italic ραξαθηήξσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα
ξπζκηθή ζρέζε ζηε ζειίδα ελφο θεηκέλνπ. Χο πξνζνκνίσζε ηεο ρεηξφγξαθεο γξαθήο
ηα italic έρεη ππνηεζεί, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο σο ζπκπιεξσκαηηθφο ηχπνο ζηα roman
απφ ηνλ Robert Estienne ζηελ αξρή ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα, σο κηα δεχηεξε θσλή
ζηελ ηππνγξαθηθή ζθελή (Armstrong,1986). Μηα πξνθαλήο ζπζρέηηζε ηνπ ξπζκνχ
ζηελ ηππνγξαθία βξίζθεηαη επίζεο, ζηε ρξήζε ραξαθηήξσλ κε δηαθνξεηηθά βάξε
(weights) ραξαθηήξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδπαζηνχλ ζηε ζειίδα γηα λα
νξγαλψζνπλ ηελ αλάγλσζε ζε κηα ξπζκηθή ξνή κε αληηζέζεηο (Gurtler & Mengelt,1985).
Υαξαθηήξεο κε κεγαιχηεξν βάξνο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε πην αξγνχ ξπζκνχ, ελψ
ραξαθηήξεο κε ιηγφηεξν βάξνο δεκηνπξγνχλ αίζζεζε γξήγνξνπ ξπζκνχ. Έηζη, φπσο νη
ηξεηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ήρνπ: SLOW~FAST, WIDE~NARROW, θαη THICK~THIN είλαη
αλάινγεο θαη ζπκκεηαβάιινληαη (Tsur, 2006), ην ίδην θαη νη ραξαθηήξεο κε πεξηζζφηεξν
βάξνο (WIDE, THICK, SLOW ) δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ αξγνχ ξπζκνχ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ππνζέηνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπζρεηίδνπλ:
 Σηο ιέμεηο πνπ απνδίδνληαη γξαπηψο κε έληνλε γξαθή (bold), ζηελ πξνθνξηθή
ηνπο απφδνζε ζα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε θσλέο ρακειφηεξνπ ξπζκνχ απφ απηφλ
πνπ απνδίδνληαη νη ιέμεηο κε θαλνληθήο κνξθήο ραξαθηήξεο.
 Σηο ιέμεηο πνπ απνδίδνληαη γξαπηψο κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο (italic θαη bold-italic),
ζηελ πξνθνξηθή ηνπο απφδνζε ζα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε θσλέο πην γξήγνξνπ
ξπζκνχ απφ απηφλ πνπ απνδίδνληαη νη ιέμεηο κε θαλνληθήο κνξθήο ραξαθηήξεο.
Τπνζέηνπκε επίζεο, φηη φηαλ νη ιέμεηο απνδίδνληαη γξαπηψο ζε έληνλε θαη πιάγηα
γξαθή (bold-italic), νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνηηκνχλ λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε θσλέο
γξήγνξνπ ξπζκνχ, φπσο θαη κε ηηο ιέμεηο πνπ απνδίδνληαη γξαπηψο ζε italic.
7.3.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 25 εθ γελεηήο ηπθινί καζεηέο (ή είραλ
ηπθισζεί ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο θαη δελ είραλ νπηηθή αλάκλεζε ηνπ
αιθάβεηνπ ησλ βιεπφλησλ) θαη 25 βιέπνληεο, εμηζσκέλνη σο πξνο ην θχιιν (15
θνξίηζηα θαη 10 αγφξηα), ηελ ειηθία θαη ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο. Οη 9 καζεηέο απφ θάζε
νκάδα ήηαλ καζεηέο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο, ελψ νη ππφινηπνη 16 ήηαλ καζεηέο Γ/ζκηαο
Δθπ/ζεο. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα αθνήο. Ο
Μέζνο ξνο ειηθίαο γηα ηνπο ηπθινχο ήηαλ 11,7 (Π/ζκηαο) θαη 16,9 (Γ/ζκηαο), ελψ γηα
ηνπο βιέπνληεο 11,5 (Π/ζκηαο) θαη 16,5 (Γζκηαο).
Τιηθά - εξεζίζκαηα
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Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε εμαηνκηθεπκέλα. ινη νη ζπκκεηέρνληεο
ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θνξεηφ ππνινγηζηή (Acer Aspire 1314LC) κε νζφλε 15 (αλάιπζε
1024Υ768), θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows Vista θαη αθνπζηηθά (AKG K-66).
Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο εηδηθήο εξεπλεηηθήο
πιαηθφξκαο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία Document-to-Audio (Ξχδαο,
Αξγπξφπνπινο, Καξαθψζηα & Κνπξνππέηξνγινπ, 2005), ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζην
εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο νκηιίαο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ελψ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα
παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο MS Power
Point 2003. Οη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο είραλ πξφζβαζε ζηελ παξνπζίαζε
ρξεζηκνπνηψληαο ην Jaws (Job Access With Speech), ζε ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο
Vers. 11.0 (Freedom Scientific, 2015).
ινη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θνξεηφ ππνινγηζηή (Acer Aspire 1314LC)
κε νζφλε 15 (αλάιπζε 1024Υ768), θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows Vista θαη
αθνπζηηθά (AKG K-66).
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινληαλ ζε εξσηήζεηο αηνκηθά ζε μερσξηζηή αίζνπζα, ε νπνία
δελ επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Κάζε ζπκκεηέρσλ θαζφηαλ ζε έλα
γξαθείν φπνπ κπξνζηά ηνπ βξηζθφηαλ έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θνξνχζαλ ηα αθνπζηηθά θαη ηνπο παξνπζηάδνληαλ ηα νπηηθά
θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε απηά.
Σα νπηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
Οη ηηκέο ηνπ ξπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.13.
Ζ έληαζε ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ ήηαλ 68db.
Σν ηνληθφ χςνο ήηαλ ζηαζεξφ ζε φια ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
Πίλαθαο 7.13: Οη ηηκέο ηνπ ξπζκνύ γηα θάζε ηύπν αθνπζηηθνύ εξεζίζκαηνο.

Ρπζκφο νκηιίαο (ιέμεηο/ιεπηφ)

Bold
100

Italic
180

Normal
140

Bold italic
180

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δχν κέξε:
ην πξψην κέξνο [Percept to Percept task (P-P)], παξνπζηάζηεθαλ 22 εξσηήζεηο.
ηηο 12 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ έλα νπηηθφ εξέζηζκα, δειαδή, κηα ιέμε ή θξάζε
κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο (bold, normal, italic and bold-italic).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα εξεζίζκαηα επηινγήο δπν ή ηξεηο αθνπζηηθέο εθδφζεηο ηνπ
νπηηθνχ εξεζίζκαηνο νη νπνίεο δηέθεξαλ σο πξνο ην ξπζκφ απφδνζεο.
ηηο άιιεο 10 εξσηήζεηο, αληίζεηα, ην ππφδεηγκα ήηαλ ε αθνπζηηθή απφδνζε κηαο ιέμεο
ή θξάζεο κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, ελψ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ε ιέμε ή ε θξάζε
ηνπ ππνδείγκαηνο ηππσκέλε δπν ή ηξεηο θνξέο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι
γξακκαηνζεηξάο θάζε θνξά.
ην δεχηεξν κέξνο [Word to Percept Task (W-P)], παξνπζηάζηεθαλ 11 εξσηήζεηο. ηηο
4 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι
γξακκαηνζεηξάο θάζε θνξά θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ θξάζεηο πνπ πεξηγξάθαλε
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δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. ηηο άιιεο 7 εξσηήζεηο ην ππφδεηγκα ήηαλ ε αθνπζηηθή απφδνζε
κηαο ιέμεο ή θξάζεο κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ θάζε θνξά θαη εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ
θξάζεηο πνπ πεξηγξάθαλε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι ραξαθηήξσλ.
ην ηέινο ηνπ 2νπ κέξνπο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ην ζθεπηηθφ κε ην
νπνίν έθαλαλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ο αξηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα δπν κέξε ηεο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7.14 & 7.15.
Πίλαθαο 7.14: Σα εξεζίζκαηα θαηά ην πξώην θαη δεύηεξν κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο,
όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε κε δηαθνξεηηθό βάξνο ή / θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο.

ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ
(POLE)

TASK
P-P

ΓΡΖΓΟΡΑ

W-P

12

6
2
8

4
4

12

ΚΑΝΟΝΗΚΑ
3
1
4

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (EXEMPLAR)
ΜΟΡΦΖ-ΣΤΛ
ΓΡΑΜΜΑΣΟΔΗΡΑ
(TYPEFACE)
12
4
16

ΑΡΓΑ
3
1
4

Πίλαθαο 7.15: Σα εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο, όηαλ ην ππόδεηγκα ήηαλ ε αθνπζηηθή απόδνζε ιέμεο ή θξάζεο πνπ δηέθεξε θάζε
θνξά σο πξνο ην ξπζκό νκηιίαο.

ΜΟΡΦΖ-ΣΤΛ ΓΡΑΜΜΑΣΟΔΗΡΑ
(TYPEFACE)

TASK
P-P

W-P

10
10

BOLD

NORMAL

ITALIC

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
(EXEMPLAR)

BOLD ITALIC

ΑΚΟΤΣΗΚΟ

3

3

2

2

10

7

2

3

1

1

7

7

5

6

3

3

17

α) Percept to Percept task: ‘ απηφ ην έξγν κειεηήζακε πψο ε ηηκή κηαο δηάζηαζεο
ζπζρεηίδεηαη κε κηα ηηκή κηαο ηεο άιιεο δηάζηαζεο. Οη δηαζηάζεηο πνπ κειεηήζακε ήηαλ
ε «κνξθή» γξακκαηνζεηξάο θαη ν «ξπζκφο» νκηιίαο.
ε θάζε ζπκκεηέρνληα παξνπζηαδφηαλ έλα ππφδεηγκα κηαο δηάζηαζεο κε δηαθνξεηηθή
ηηκή θάζε θνξά. ηε ζπλέρεηα δεηνχζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ πνην
απφ ηα δχν ή ηξία εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο άιιεο δηάζηαζεο ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ην
ππφδεηγκα.
β) Word to Percept: ‘ απηφ ην έξγν κειεηήζακε πψο νη θξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ηηκή κηαο δηάζηαζεο αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο αληηιεπηέο ηηκέο ηεο άιιεο δηάζηαζεο.
Κάζε θνξά παξνπζηαδφηαλ κηα θξάζε, ε νπνία εμέθξαδε ηελ αθξαία ηηκή κηαο
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δηάζηαζεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα ηελ ζπζρεηίζνπλ κε ην θαηάιιειν
εξέζηζκα επηινγήο απφ ηελ άιιε δηάζηαζε.
7.3.2 Γηαδηθαζία
Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ίδηα φπσο θαη ζην 1ν πείξακα.
πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ αξρή νη ζπκκεηέρνληεο
θνξνχζαλ αθνπζηηθά θη εμνηθεηψλνληαλ κε ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα.
a) Percept to Percept Task
Αξρηθά, παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα αθνπζηηθφ ππφδεηγκα (εηθφλα 7.11) κε
δηαθνξεηηθφ ξπζκφ νκηιίαο θάζε θνξά, ελψ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ιέμεηο κε
δηαθνξεηηθφ βάξνο ραξαθηήξσλ ή / θαη ζηπι. ηε ζπλέρεηα ν θάζε βιέπσλ θαιείην λα
απαληήζεη ζηελ εμήο εξψηεζε: «Μπνξείο λα κνπ πεηο κε πνηα από ηηο ηξεηο ιέμεηο πνπ
βιέπεηο ηαηξηάδεη θαιύηεξα ε θσλή πνπ ζα αθνύζεηο;»
Δπεηδή νη ηπθινί δελ έρνπλ νπηηθή πξφζβαζε ζηελ νζφλε
ηνπ ππνινγηζηή,
εμεξεπλνχζαλ απηηθά (φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα) πψο είλαη έλαο
ραξαθηήξαο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι. ηε ζπλέρεηα αθνχ άθνπγαλ ην
αθνπζηηθφ ππφδεηγκα θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε πνηα απφ ηηο ηξεηο ιέμεηο ηαίξηαδε
πεξηζζφηεξν. Π.ρ., «ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή είλαη γξακκέλε ε ιέμε ππξακίδα δπν
θνξέο. Σε κηα θνξά είλαη κε έληνλα γξάκκαηα θαη ηελ άιιε κε πιάγηα. Με πνηα από ηηο
δπν ηαηξηάδεη θαιύηεξα ε θσλή πνπ ζα αθνύζεηο;»
ηε ζπλέρεηα ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ (εηθφλα 7.12), δειαδή παξνπζηαδφηαλ κηα ιέμε
κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ε αθνπζηηθή
απφδνζε ηεο ιέμεο κε δπν ή ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ξπζκνχ. Καηφπηλ νη βιέπνληεο
θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εμήο εξψηεζε: «κπνξείο λα καο πεηο κε πνηα από ηηο
θσλέο πνπ ζα αθνύζεηο ηαηξηάδεη ε ιέμε πνπ βιέπεηο;»
Οη ηπθινί θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εμήο εξψηεζε: «ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή
είλαη γξακκέλε ε ιέμε π.ρ. Ππξακίδα,
κε έληνλα γξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα ζα ηελ
αθνύζεηο λα απνδίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ζα ζέιακε λα καο πεηο κε
πνηα από ηηο ηξεηο θσλέο ηαηξηάδεη θαιύηεξα»

Δηθόλα 7.11: Αθνπζηηθό Τπόδεηγκα θαη εξεζίζκαηα επηινγήο ιέμεηο κε δηαθνξεηηθό ζηπι
ραξαθηήξσλ
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Δηθόλα 7.12:

Οπηηθό ππόδεηγκα θαη εξεζίζκαηα επηινγήο θσλέο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ξπζκνύ

b) Word to Percept task
πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, ην δεχηεξν κέξνο
νινθιεξψζεθε 2 εβδνκάδεο κεηά ην πξψην θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα
αληηζηνηρήζνπλ ηε ιέμε ή ηε θσλή ηνπ ππνδείγκαηνο κε ην αληίζηνηρν εξέζηζκα
επηινγήο (εηθφλεο 7.13 & 7.14). νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ηπθινχο
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ π.ρ., «Έρνπκε γξάςεη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηε ιέμε
«ππξακίδα» κε έληνλα γξάκκαηα. Με ηη είδνπο θσλή λνκίδεηο όηη ζα ηαίξηαδε
πεξηζζόηεξν, κε αξγή, θαλνληθή ή γξήγνξε;» ή «ζε ιίγν ζα αθνύζεηο ηε ιέμε ππξακίδα.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη αθνπζηηθά ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε έληνλα
γξάκκαηα, θαλνληθά ή πιάγηα;».
Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνδείγκαηα, είραλ πάληα ην ίδην κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο.

Δηθόλα 7.13: Οπηηθό ππόδεηγκα θαη εξεζίζκαηα επηινγήο θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θσλέο κε
δηαθνξεηηθό ξπζκό.

Δηθόλα 7.14: Αθνπζηηθό ππόδεηγκα θαη εξεζίζκαηα επηινγήο θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ
ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθό βάξνο ή / θαη ζηπι.
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7.3.3 Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ ANOVA 2(Visual
Condition) X 2(task) δελ έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ
φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ (θσλή κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ) F (1, 48) =3,295, p>
,05, Eta-squared = ,064. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ
απνθάιπςε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ F (1, 48) = 1,843, p> ,05, Eta-squared = ,037
Παξνκνίσο δελ ππήξμαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ
(ιέμε κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή / θαη ζηπι ραξαθηήξσλ) F (1, 48) = ,044 p> ,05, Etasquared = ,001, αιιά νχηε θαη εληφο ησλ νκάδσλ F (1, 48) = ,425 p> ,05, Eta-squared
= ,009
Σν θχιν δελ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ F
(1, 48) =2,405, p> ,05, Eta-squared = ,048. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
επεξέαζε ζεκαληηθά ππέξ ησλ αγνξηψλ, φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ F (1, 48) =
4.856 p=,032< ,05, Eta-squared = ,092. Παξνκνίσο ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
εληφο ησλ νκάδσλ F (1, 48) = 6,730 p=,013< .05, Eta-squared = ,123.
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη δπν νκάδεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, ήηαλ: Αγφξηα [P-P: Μ = 11,4 (95%), WP: M = 3,85 (96,25%)], Κνξίηζηα (P-P: Μ = 10,53 (87,75%), W-P: M = 3,9 (97,5%)).
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο (θαη θαη‘ επέθηαζε ε ειηθία) δελ θάλεθε λα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηα δχν έξγα (P-P, W-P), φηαλ ην
ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ F (1, 48) = ,208, p> ,05, Eta-squared = ,004, αιιά θαη φηαλ
ήηαλ νπηηθφ F (1, 48) = ,135, p> ,05, Eta-squared = ,003.
ηελ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual Condition) X 2(Φχιν) X 2(Educational Level)
X 4[typesetting (bold – normal – italic – bold italic)] δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ θαηά ηελ επηινγή κηαο ιέμεο κε ην θαηάιιειν βάξνο ή /
θαη ζηπι ραξαθηήξσλ αλάκεζα ζε δχν ή ηξεηο άιιεο χζηεξα απφ ηελ αθξφαζε ελφο
αθνπζηηθνχ ππνδείγκαηνο F (1, 48) = 3,295, p> ,05, Eta-squared = ,064. Οη κέζνη φξνη
ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ηπθινί θαη νη βιέπνληεο ήηαλ:
Σπθινί: (bold: M = 4,88(97,6%), normal: M = 5,96 (99.3%), italic: Μ = 3 (100%), bold
italic: 3 (100%))
Βιέπνληεο: (bold: M = 4,68 (93,6%), normal: M = 5,84 (97.3%), italic: Μ = 3 (100%),
bold italic: 2,96 (98,7%))
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θχιν δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηα
πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ F (1, 48) = 2,405, p> ,05, Eta-squared = ,048,
φπσο επίζεο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο F (1, 48) = ,208, p> ,05, Eta-squared = ,004.
Ζ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual Condition) X 2(Φχιν) X 2(Educational Level) X
3 [Poles of rhythm (Slow- Normal-Fast)] mixed model ANOVA έδεημε φηη ε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή ―Visual Condition‖ δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ
απαληήζεσλ F (1, 48) = ,159, p> ,05, Eta-squared = ,003, νχηε επίζεο ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο F (1, 48) = ,025, p> ,05, Eta-squared = ,001. Αληίζεηα, ην θχιν θάλεθε λα
είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο κε ηα αγφξηα λα παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο
F (1, 48) = 6,041, p< ,05, Eta-squared = ,112.
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ γηα ηηο δπν νκάδεο ήηαλ:
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Αγφξηα: (Slow: M = 4 (100%), Normal: M = 4 (100%), Fast: M = 7,25 (90,6%)).
Κνξίηζηα: (Slow: M = 3,77 (94,25%), Normal: M = 3,8 (95%), Fast: M = 6,73 (84,1%))
Σα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual Condition) X 2(Φχιν) X
2(Educational Level) X 2 [Dimension (typesetting - sound exemplar)] mixed ANOVA
έδεημαλ φηη ην θχιν επεξέαζε ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ F (1,
48) = 6,455, p=,014< ,05, Eta-squared = ,119.
Παξαηεξήζακε φηη νη βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ ζπλεπείο απαληήζεηο ζε
πνζνζηφ 70% φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε ζε bold-italic θαη είραλ λα επηιέμνπλ
κεηαμχ 2 θσλψλ κε γξήγνξν θαη αξγφ ξπζκφ ζε αληίζεζε κε ηνπο ηπθινχο νη νπνίνη δελ
αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο. Γεληθά θαη νη δπν νκάδεο δελ ζεκείσζαλ ηδηαίηεξα πςειά
πνζνζηά ζπλεπψλ απαληήζεσλ (ηπθινί 60%, βιέπνληεο 50%) φηαλ είραλ λα επηιέμνπλ
κεηαμχ 3 θσλψλ κε αξγφ, θαλνληθφ θαη γξήγνξν ξπζκφ θαη ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε
bold-italic. Αληίζεηα, φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ ε θξάζε «έληνλα πιάγηα γξάκκαηα», ηα
πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ αξθεηά πςειά (ηπθινί 95%, βιέπνληεο 75%)
(βι. ζρήκα 15.7).
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ρήκα 7.7: Σα πνζνζηά ησλ ζπλεπώλ απαληήζεσλ κεηαμύ ηπθιώλ θαη βιεπόλησλ όηαλ ην
ππόδεηγκα ήηαλ ιέμε ζε Bold-italic θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο θσλέο κε δηαθνξεηηθό ξπζκό.
εκείσζε: (Α) θσλή κε αξγφ ξπζκφ, (Κ): θσλή κε θαλνληθφ ξπζκφ, (Γ): θσλή κε γξήγνξν ξπζκφ

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θη
έδσζαλ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο:
Δξώηεζε 1:
Γηα πνην ιόγν ζπζρέηηζεο ηηο θσλέο πνπ είραλ αξγό ξπζκό κε ιέμεηο πνπ ήηαλ ζε bold;
Οη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο (ζρήκα 7.8) έδσζαλ απαληήζεηο, φπσο: «ηα ρνληξά έληνλα
γξάκκαηα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε ηελ αξγή θσλή» (44%), «θάπνηνο πνπ είλαη ρνληξφο
ηξέρεη / πεξπαηάεη πην αξγά, είλαη αξγνθίλεηνο» (40%), «ε αξγή θσλή, κνπ θαίλεηαη πην
ρνληξή» (12%).
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Οη απαληήζεηο ησλ βιεπφλησλ (εηθφλα 7.8) ήηαλ: «ηα ρνληξά έληνλα γξάκκαηα
ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε ηελ αξγή θσλή» (52%), «κε ηελ αξγή θσλή δίλνπκε
πεξηζζφηεξε έκθαζε φπσο θαη κε ηα έληνλα γξάκκαηα» (36%), «θάπνηνο πνπ είλαη
ρνληξφο ηξέρεη / πεξπαηάεη πην αξγά, είλαη αξγνθίλεηνο» (24%).

ΑΡΓΟ ΡΤΘΜΟ - ΔΝΣΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ
Γη α λα ηνλί δνληαη πεξη ζζφηεξν θαη λα αθνχγνληαη
θαιχηεξα
Γελ κπνξψ λα ην εμεγήζσ

Γη αηί δη αβάδνπκε πη ν αξγά ηα καχξα γξάκκαηα
Γη αηί κε ηελ αξγή θσλή δί λνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε
θαη ηνλί δνπκε πεξη ζζφηεξν θάηη
πσο ηα έληνλα γξάκκαηα εί λαη πη ν δη αθξη ηά θαη
πη ν αληη ιεπηά, έηζη θαη ν αξγφο ξπζκφο εί λαη πη ν
θαηαλνεηφο

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

Μ΄αξέζεη έηζη πεξη ζζφηεξν

ΣΤΦΛΟΗ

Δπεη δή πξνζέρνπκε πεξη ζζφηεξν ηη ο ιέμεη ο πνπ
εί λαη κε Bold, γη άπηφ πξέπεη λα ηη ο δη αβάδνπκε
πη ν αξγά
Πη ζηεχσ φηη έηζη γί λνληαη πη ν θαηαλνεηά
Κάπνη νο πνπ εί λαη ρνληξφο ηξέρεη /πεξπαηάεη πη ν
αξγά, εί λαη αξγνθί λεηνο
Γη αηί ε αξγή θσλή κνπ θαί λεηαη πη ν ρνληξή
Σα "ρνληξά"/έληνλα γξάκκαηα ηαη ξη άδνπλ θαιχηεξα
κε ηελ αξγή θσλή
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ρήκα 7.8: Οη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο θσλήο κε ηνλ αξγό
ξπζκό κε ηηο ιέμεηο πνπ ήηαλ κε έληνλα γξάκκαηα.

Δξώηεζε 2: Γηα πνην ιόγν ζπζρέηηζεο ηηο θσλέο πνπ είραλ γξήγνξν ξπζκό κε ηα
πιάγηα γξάκκαηα;
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Οη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο (ζρήκα 7.8) δελ παξνπζίαζαλ πςειή ζπγθέληξσζε ζε θάπνηα
απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ. Μεξηθέο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ: «γηαηί
έηζη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα», «έρνπλ κηα θιίζε θαη θαίλνληαη ζαλ λα ηξέρνπλ»
Αληίζεηα νη βιέπνληεο απάληεζαλ φηη «φηαλ γξάθνπκε γξήγνξα γξάθνπκε πάγηα
γξάκκαηα» (48%). Άιιεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ: ε θιίζε ζνπ δίλεη ηε αίζζεζε
ηεο θίλεζεο θαη θαίλνληαη ζαλ λα ηα θπζάεη ν άλεκνο», « ηα πιάγηα γξάκκαηα είλαη πην
θνληά κεηαμχ ηνπο, πην ζπκπηεζκέλα θαη ηα δηαβάδνπκε πην γξήγνξα».

ΓΡΖΓΟΡΟ ΡΤΘΜΟ- ΠΛΑΓΗΑ ΓΡΑΦΖ
Γη αηί ε θιί ζε πνπ έρνπλ ζνπ δεκη νπξγνχλ ηελ
αί ζζεζε ηεο θί λεζεο. Φαί λνληαη ζαλ λα ηα θπζάεη
ν άλεκνο.
Γελ κπνξψ λα ην εμεγήζσ
Δί λαη πη ν θνληά ηα γξάκκαηα κεηαμχ ηνπο θαη πη ν
ζπκπη εζκέλα θαη ηα δη αβάδνπκε πη ν γξήγνξα
ηαλ γξάθνπκε γξήγνξα γξάθνπκε πιάγη α
γξάκκαηα
Σα Italics έρνπλ γξεγνξφηεξν ξπζκφ. Έρνπλ κη α
αί ζζεζε θί λεζεο
Γη α ηη έρνπλ θιί ζε θαη θαί λνληαη ζαλ λα ηξέρνπλ
Γη αηί δελ εί λαη ηφζν ζεκαληη θά

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
Γη αηί δελ εί λαη έληνλα νχηε θαλνλη θά
Δπεη δή δελ εί λαη νχηε έληνλα νχηε θαλνλη θά
Γη α λα μερσξί δνπλ απφ ηα άιια γξάκκαηα
Γη αηί έηζη ηαη ξη άδνπλ θαιχηεξα
ηαλ ηξέρνπκε ην ζψκα καο γέξλεη φπσο ηα
italics
Σα Italics κνπ θαί λνληαη κη θξφηεξα θαη ηα κη θξά
αληη θέκελα ηξέρνπλ πη ν γξήγνξα
Φαληάδνκαη φηη εί λαη αδχλαηα θη έηζη πξέπεη λα
ηξέρνπλ πεξη ζζφηεξν

0

5

10

15

ρήκα 7.9: Οη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο θσλήο κε γξήγνξν
ξπζκό κε ιέμεηο πνπ ήηαλ γξακκέλε κε πιάγηα γξάκκαηα.
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7.3.4 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ φηη επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε.
Δθηφο απφ ην θχιν, φπνπ ηα θνξίηζηα θαηέγξαςαλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζπλεπψλ
απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, δελ έδεημαλ λα ππάξρνπλ άιιεο ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη ζπκκεηέρνληεο, θαη πεξηζζφηεξν νη ηπθινί, αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο κφλν φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ κηα ιέμε κε έληνλα θαη πιάγηα γξάκκαηα. Απηφ
ην είδνο ησλ ραξαθηήξσλ έρεη ηδηφηεηεο θαη ηεο έληνλεο θαη ηεο πιάγηαο γξαθήο.
Χζηφζν, ηα γεληθά πνζνζηά θαη γηα ηηο δπν νκάδεο ήηαλ πνιχ πςειά θαη σο εθ ηνχηνπ ε
αξρηθή καο ππφζεζε επαιεζεχηεθε.
Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ Tsur (2006), θαη δείρλνπλ φηη ππάξρεη
ζρεζηαθή νκνηφηεηα ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ζηπι ησλ ηππνγξαθηθψλ ραξαθηήξσλ κε ην
ξπζκφ νκηιίαο. Οη ραξαθηήξεο κε πεξηζζφηεξν βάξνο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ
αξγνχ ξπζκνχ, ελψ νη πιάγηνη (italic), δίλνπλ έλα γξήγνξν ξπζκφ ζην θείκελν, γηαηί αθελφο
έρνπλ ιηγφηεξν βάξνο, αθεηέξνπ ε πιάγηα θιίζε δίλεη ηελ αίζζεζε ηελ θίλεζεο. Μάιηζηα,
θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζχγθξηλαλ ηνπ πιάγηνπο ραξαθηήξεο κε ηνλ αζιεηή πνπ
ηξέρεη θαη γέξλεη πξνο ηε θνξά ηεο θίλεζεο.
Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηηο επηινγέο ηνπο, έδσζαλ πνηθίιεο
απαληήζεηο:
 ηε ζπζρέηηζε ηνπ αξγνχ ξπζκνχ νκηιίαο κε ηελ έληνλε γξαθή, 40% ησλ ηπθιψλ
ζπγθξίλνπλ ηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο κε έλαλ ρνληξφ άλζξσπν, ν νπνίνο είλαη
αξγνθίλεηνο θαη δπζθνιεχεηαη λα ηξέμεη (βιέπνληεο 40%), ελψ ζε πνζνζηφ 44%
δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ κηα εμήγεζε θαη αξθέζηεθαλ ζηελ απάληεζε φηη ηα
ρνληξά γξάκκαηα ηαηξηάδνπκε κε ηε ρνληξή θσλή, απάληεζε πνπ έδσζαλ θαη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο βιέπνληεο (52%). Οη βιέπνληεο απνδίδνπλ επίζεο
ηνλ αξγφ ξπζκφ θαη ζε ιφγνπο έκθαζεο.
 ηε ζπζρέηηζε γξήγνξνπ ξπζκνχ-πιάγηαο γξαθήο, ππήξμε κεγάιε πνηθηιία
απαληήζεσλ. ηνπο ηπθινχο ηα italics είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ έλλνηα ηνπ
κηθξνχ ηνπ αδχλαηνπ θη έηζη ηξέρνπλ πεξηζζφηεξν, άξα ζπζρεηίδνληαη θαη κε
γξήγνξν ξπζκφ. Δπίζεο, ε θιίζε πνπ έρνπλ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο. Οη
βιέπνληεο ζπλδένπλ ηελ θιίζε ησλ italics, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κε
ηελ θιίζε πνπ έρνπλ νη αζιεηέο φηαλ ηξέρνπλ, αιιά επίζεο θαη κε ηελ θιίζε πνπ
έρνπλ νη γξαθηθνί ραξαθηήξεο φηαλ θάπνηνο γξάθεη βηαζηηθά κε γξήγνξν ξπζκφ.
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7.4 ΠΔΗΡΑΜΑ 4ν
Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 2 θαη 3 έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζπζρέηηζαλ ηηο
αθφινπζεο δηαζηάζεηο κε πνιχ πςειά πνζνζηά:
• "Βάξνο γξακκαηνζεηξάο – ηνληθφηεηα θσλήο‖ (bold-ρακειφ ηνληθφ χςνο, italicπςειφ ηνληθφ χςνο, bold italic-ρακειφ ηνληθφ χςνο θαη ―normal‖-θαλνληθφ ηνληθφ
χςνο) θαη
• ―ηπι γξακκαηνζεηξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ην βάξνο – ξπζκφ νκηιίαο‖ (bold-αξγφο
ξπζκφο, italic-γξήγνξνο ξπζκφο, bold italic- γξήγνξνο ξπζκφο, ―normal‖θαλνληθφο ξπζκφο).
χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ 2νπ πεηξάκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπζρεηίδνπλ ην βάξνο
ελφο ραξαθηήξα κε ην ηνληθφ χςνο ηεο θσλήο.
‘ απηή ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ππνζέηνπκε φηη εάλ παξνπζηάζνπκε ηηο δηαζηάζεηο
«ηνληθφηεηα θσλήο» θαη «ξπζκφ νκηιίαο» καδί, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπζρεηίδνπλ σο
εμήο:
• Σηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε έληνλε γξαθή (bold) κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο θαη
αξγνχ ξπζκνχ.
• Σηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε πιάγηα γξαθή (italics) κε θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο θαη
γξήγνξνπ ξπζκνχ
• Σηο ιέμεηο ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italic) κε θσλέο πνπ έρνπλ ρακειφ
ηνληθφ χςνο θαη γξήγνξν ξπζκφ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα ζπλάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
ζρεζηαθέο νκνηφηεηεο:



Βάξνο ραξαθηήξα – ηνληθφ χςνο θσλήο θαη
ηπι ραξαθηήξα – ξπζκφο νκηιίαο

Καζψο επίζεο θαη σο πξνο ην εάλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε κηα ηελ άιιε φηαλ
ζπλππάξρνπλ ζε κηα αθνπζηηθή απφδνζε.
7.4.1 Μέζνδνο
Οη ζπκκεηέρνληεο, ηα πιηθά θαη ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ ηα ίδηα φπσο θαη ζηελ
πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή κειέηε.
Σα κεγέζε ησλ επηιεγκέλσλ ιέμεσλ ήηαλ 28pts θαη νη ηηκέο ηνπ ηνληθνχ χςνπο θαη ηνπ
ξπζκνχ ηεο νκηιίαο ήηαλ ίδηεο φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο κειέηεο 2 θαη 3
(βι. πίλαθα 7.16)
Πίλαθαο 7.16: Οη ηηκέο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο θαη ηνπ ξπζκνύ νκηιίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ
έξεπλα

Pitch (Hz)
Rhythm (word/min)

Bold
60
100

Italic
165
180

Normal
100
140

Bold italic
60
180

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο. Μεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ
κεζνιάβεζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δπν εβδνκάδσλ.
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ηελ πξώηε θάζε [Percept to Percept task (P-P)] παξνπζηάζηεθαλ 52 εξσηήζεηο.
ηηο 24 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε ή κηα θξάζε κε
δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά βάξνο ή θαη ζηπι ραξαθηήξσλ, ελψ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο
αθνπζηηθά, δειαδή ε αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ ππνδείγκαηνο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ
ηνληθνχ χςνπο θαη ηνπ ξπζκνχ νκηιίαο. ηηο άιιεο 28 εξσηήζεηο ην ππφδεηγκα ήηαλ ε
αθνπζηηθή απφδνζε κηαο ιέμεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνληθφ χςνο θαη ξπζκφ,
δηαθνξεηηθά θάζε θνξά, ελψ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ε ιέμε ηνπ ππνδείγκαηνο ζε
δχν ή ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηππνγξαθηθέο απνδφζεηο σο πξνο ην βάξνο ή / θαη ην ζηπι
ησλ ραξαθηήξσλ (πίλαθαο 7.17).
ηε δεύηεξε θάζε [Word to Percept Task (W-P)], παξνπζηάζηεθαλ 8 εξσηήζεηο. ηηο
4 απφ απηέο ην ππφδεηγκα ήηαλ ιέμε ή θξάζε, ε νπνία πεξίγξαθε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή
θαη ζηπι ραξαθηήξα (π.ρ., έληνλα γξάκκαηα), ελψ ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ δπν ή
ηξεηο δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο απνδφζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο, νη νπνίεο δηέθεξαλ σο
πξνο ηελ ηνληθφηεηα ή θαη ην ξπζκφ. ηηο άιιεο 4 εξσηήζεηο ην ππφδεηγκα ήηαλ ε
αθνπζηηθή απφδνζε κηαο ιέμεο κε δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο ή θαη ξπζκφ νκηιίαο, ελψ ηα
εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ηξεηο πεξηγξαθέο δηαθνξεηηθνχ βάξνπο ή θαη ζηπι
ραξαθηήξσλ (πίλαθαο 7.17).
Πίλαθαο 7.17: Ο αξηζκόο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο δπν θάζεηο.

ΠΟΛΗΚΟΣΖΣΑ
Υακειφ
Καλνληθφ
Τςειφ
Υακειφ
ηνληθφ χςνο ηνληθφ χςνο ηνληθφ χςνο ηνληθφ χςνο
& αξγφο & Καλνληθφο & γξήγνξνο & γξήγνξνο
P-P W-P
ξπζκφο
ξπζκφο
ξπζκφο
ξπζκφο
νκηιίαο
νκηιίαο
νκηιίαο
νκηιίαο
(Bold)
(normal)
(Italic)
(Bold Italic)
24
6
6
6
6
4
1
1
1
1
28
8
6
6
8
4
1
1
1
1
TASK

52

8

16

14

14

16

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
Οπηηθφ
ππφδεηγκα

Αθνπζηηθφ
ππφδεηγκα

24
4
28
4
28

32

7.4.2 Γηαδηθαζία
πσο θα ζηηο πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο κειέηεο, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ
αηνκηθά ζε κηα μερσξηζηή αίζνπζα, ε νπνία δελ επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο
ζνξχβνπο. Κάζε ζπκκεηέρσλ θαζφηαλ ζε έλα γξαθείν φπνπ κπξνζηά ηνπ βξηζθφηαλ
έλα θνξεηφο ππνινγηζηήο (Acer Aspire 1314LC) κε νζφλε 15‘‘ (αλάιπζε 1024Υ768),
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows Vista θαη αθνπζηηθά (AKG K-66). ηελ αξρή ηεο
δηαδηθαζίαο, θνξνχζε ηα αθνπζηηθά θαη εμνηθεησλφηαλ κε ηα αθνπζηηθά θαη ηα νπηηθά
εξεζίζκαηα. Σα εξεζίζκαηα ελαιιάζζνληαλ ρεηξνθίλεηα θαη ε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο
άιιαδε
απφ
ζπκκεηέρνληα
ζε
ζπκκεηέρνληα.
Σν
αθνπζηηθφ
εξέζηζκα
επαλαιακβάλνληαλ αλ έλαο ζπκκεηέρσλ δίζηαδε λα απαληήζεη ή δεηνχζε λα ην
μαλαθνχζεη.
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α) Percept to Percept Task:
ε απηή ηε θάζε, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, κειεηήζεθε θαηά πφζν ή ηηκή
κηαο δηάζηαζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ηηκή κηαο άιιεο δηάζηαζεο.
Αξρηθά, παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα ππφδεηγκα κηαο δηάζηαζεο, π.ρ., κηα
ιέμε κε έλα ζπγθεθξηκέλν βάξνο ή θαη ζηπι, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7.15, θαη ζηνλ
θάζε βιέπνληα ζπκκεηέρνληα εηίζεην ε παξαθάησ εξψηεζε: «εάλ είρεο λα δηαβάζεηο ηε
ιέμε πνπ βιέπεηο ζηελ νζόλε κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη ζπκκαζεηέο λα αληηιεθζνύλ ην
βάξνο ή θαη ην ζηπι κε ην νπνίν είλαη γξακκέλε, πνηα από ηηο δύν θσλέο πνπ ζα
αθνύζεηο ζα επέιεγεο;»
ε θάζε ηπθιφ ζπκκεηέρνληα ππελζπκηδφηαλ πξψηα φηη: «ζε αληίζεζε κε ηε γξαθή
braille ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε ελδείθηεο όηαλ ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη κηα
ιέμε ή θξάζε είλαη ζε bold, italic ή bold-italic, ζηε γξαθή ησλ βιεπόλησλ νη ραξαθηήξεο
απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθό βάξνο ή θαη θιίζε, δειαδή, νη έληνλνη ραξαθηήξεο είλαη πην
καύξνη θαη πην ρνληξνί, νη πιάγηνη ραξαθηήξεο έρνπλ κηα θιίζε (γέξλνπλ) πξνο ηα δεμηά
θαη θαίλνληαη πην ιεπηνί, ελώ νη έληνλνη θαη πιάγηνη ραξαθηήξεο είλαη πην καύξνη, πην
ρνληξνί θαη έρνπλ θιίζε (γέξλνπλ) πξνο ηα δεμηά». ηε ζπλέρεηα ηνπο ζέζακε εξσηήζεηο
φπσο: «ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή παξνπζηάδεηαη ε ιέμε «ηξίγσλν» κε έληνλα
γξάκκαηα. Δάλ έπξεπε λα ηε δηαβάζεηε, έηζη ώζηε νη ζπκκαζεηέο ζαο λα αληηιεθζνύλ ηε
κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ κε ηελ νπνία είλαη γξακκέλε, πνηα θσλή από απηέο πνπ ζα
αθνύζεηο ζα δηάιεγεο;»
ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ ε αθνπζηηθή απφδνζε κηαο ιέμεο (εηθφλα 7.16) θαινχληαλ λα
απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε, φπσο: «ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή εκθαλίδεηαη ε ιέμε
ηξίγσλν κε δπν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, π.ρ., ηε κηα θνξά κε έληνλα γξάκκαηα θαη ηελ
άιιε κε έληνλα θαη πιάγηα. Πνηα από ηηο δπν κνξθέο ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηε θσλή
πνπ ζα αθνύζεηο;»

Δηθόλα 7.15:

Ζ ιέμε ηξίγσλν σο ππόδεηγκα θαη δπν θσλέο σο εξεζίζκαηα επηινγήο.

Δηθόλα 7.16: Ζ αθνπζηηθή απόδνζε ηεο ιέμεο ηξίγσλν σο ππόδεηγκα θαη ε ιέμε ηξίγσλν κε δπν
δηαθνξεηηθέο κνξθέο γξαθήο σο εξεζίζκαηα επηινγήο.
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b) Word to Percept task
πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, ην δεχηεξν κέξνο
νινθιεξψζεθε 2 εβδνκάδεο κεηά ην πξψην θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα
αληηζηνηρήζνπλ ηε ιέμε ή ηε θσλή ηνπ ππνδείγκαηνο κε ην αληίζηνηρν εξέζηζκα
επηινγήο. Οη εξσηήζεηο πνπ εηίζελην ζηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ π.ρ., «Έρνπκε
γξάςεη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηε ιέμε «ππξακίδα» κε έληνλα γξάκκαηα. Με ηη
είδνπο θσλή λνκίδεηο όηη ζα ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν, κε αξγή θαη βαξηά, θαλνληθή ή
γξήγνξε θαη ιεπηή;» ή «ζε ιίγν ζα αθνύζεηο ηε ιέμε ππξακίδα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
απνδίδεηαη αθνπζηηθά ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε έληνλα γξάκκαηα, θαλνληθά ή πιάγηα;».

7.4.3 Απνηειέζκαηα
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θαηάζηαζε φξαζεο» (visual
condition) επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνβάιιακε ηα
δεδνκέλα καο ζε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Visual Condition) Υ 2
(Task). Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηηο δπν θάζεηο (P-P, WP) F (1,48) = 1.86, p > ,05, Eta-Squared = ,037 ή κηα αμηφπηζηε αιιειεπίδξαζε
«Καηάζηαζε φξαζεο»X Task F (1, 48) = 3,131, p > ,05, Eta-Squared = ,061
Ο κέζνο φξνο ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ θαη ζηηο δπν νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ
πνιχ πςειφο:
 Βιέπνληεο [P-P task: M = 46,48 (89,3%), W-P task: Μ = 7,88 (98,5%)],
 Σπθινί [P-P task: M = 48,76 (93,8%), W-P task: Μ = 7,72 (96,5%)].
Σα απνηειέζκαηα ζηελ 2(Visual Condition) X 2 (Dimension) ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ
δελ έδεημαλ επίζεο θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο φξαζεο (Visual
Condition) ζηηο δπν δηαζηάζεηο (θσλή – κνξθή ραξαθηήξσλ) F (1,48) = 1,988, p >,05,
Eta-squared = ,040
Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ «Καηάζηαζε φξαζεο» Υ
ζεκαληηθή F (1,48) = ,003, p > ,05, Eta-squared = 0

Dimension δελ ήηαλ επίζεο

Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ
 Σπθινί (pitch-rhythm: M = 30,24 (94,5%), typesetting: M = 26,2 (93,6%)).
 Βιέπνληεο (pitch-rhythm: M = 29,16 (91,1%), typesetting: M = 25,08 (89,6%)),
ηελ 2(Visual Condition) X 4(Pole) ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ δελ απνθαιχθζεθε
θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε F (1,48) = 1,756, p > ,05, Eta-Squared = ,035 ή κηα
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ «Καηάζηαζε φξαζεο» θαη πνιηθφηεηα Pole F (1,48) = ,562, p >
,05, Eta-Squared = ,012
Ο κέζνο φξνο ησλ πλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ:
 Σπθινί [bold: M = 15,88 (99,3%), normal: M = 13,32 (95,1%), italic: Μ = 12,8
(89,2%), bold italic: 14,44 (84,6%)],
 Βιέπνληεο [bold: M = 15,32 (95,8%), normal: M = 13,16(94%), italic: Μ = 12,44
(88,86%), bold italic: 13,48 (90,25%)]
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ηελ 2(Φχιν) Υ 2 (Task) ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ θάλεθε φηη ην θχιν δελ ήηαλ έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο: F (1,48) = ,037 p > ,05, Eta-Squared = ,001 νχηε επίζεο κηα
αμηφπηζηε αιιειεπίδξαζε Φχιν X Task F (1,48) = ,156 p > ,05, Eta-Squared = ,003
Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Φχιν) X 2 (Dimension) δελ έδεημε
ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα «θχιν» φζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ
απαληήζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνδείγκαηνο (νπηηθφ ή αθνπζηηθφ εξέζηζκα) F
(1,48) = ,078 p > ,05, Eta-Squared = ,002 ή κηα ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
θχινπ θαη δηάζηαζεο (Dimension) F (1,48) = ,262p > ,05, Eta-Squared = ,005
Δπίζεο, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Φχιν) X 4 (Pole) έδεημε φηη ην
θχιν δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ F (1,48) = ,037 p
> ,05, Eta-Squared = ,001. Ζ αιιειεπίδξαζε ΦχινX Pole δελ ήηαλ επίζεο ζεκαληηθή F
(1,48) = ,155 p > ,05, Eta-Squared = ,003
Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο», ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
επεξέαζε ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ επηινγψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ
Anova κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο) X 2(Task) απνθάιπςε κηα
αμηφπηζηε θχξηα επίδξαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε F (1,48) = 5.322 p=,025 < ,05, EtaSquared = ,100 θαη κηα ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε «Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο» X Task, F
(1,48) = 5,566 p < ,05, Eta-Squared = ,104
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ επηινγψλ ήηαλ (πίλαθαο 7.18):
• Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε [P-P task: M = 45,66 (87,81%), W-P task: Μ = 7,71
(96,4%)],
• Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε [P-P task: M = 49,03 (94,3%), W-P task: Μ = 7,86
(98,25%)]
Πίλαθαο 7.18: Σα πεξηγξαθηθά θξηηήξηα ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ κε
δηαθνξεηηθό επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο θάζεηο.

TASK ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
P_P

W_P

Μ.Ο.

%

ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ

N

Πξσηνβάζκηα

45,7

87,8%

6,9

21

Γεπηεξνβάζκηα

49,0

94,3%

3,0

29

χλνιν

47,6

91,6%

5,2

50

Πξσηνβάζκηα

7,7

96,4%

0,8

21

Γεπηεξνβάζκηα

7,9

98,3%

0,4

29

χλνιν

7,8

97,5%

0,6

50

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θάλεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ
επηινγψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνδείγκαηνο (νπηηθφ αθνπζηηθφ) F (1,48) = 4.825 p=,033<,05, Eta-Squared = 0,91, φπσο επίζεο θαη ε
αιιειεπίδξαζε Education X Dimensionδελ ήηαλ ζεκαληηθή F (1,48) = 2,825 p > ,05,
Eta-Squared = ,056.
Οη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ (πίλαθαο 7.19):
• Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε [TYPESETTING: M = 24,33 (86,9%), PITCH_RHYTHM:
Μ = 29,05 (90,8%)],
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• Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε [TYPESETTING: M =26,58 (95%), PITCH_RHYTHM:
Μ = 30,17 (94,3%)]
Πίλαθαο 7.19: Σα πεξηγξαθηθά θξηηήξηα ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ κε
δηαθνξεηηθό επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηα δπν δηαθνξεηηθά είδε ππνδείγκαηνο.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
TYPESETTING

PITCH_RHYTHM

ΔΠΗΠΔΓΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν

Μ.Ο.

%

24,3
26,6
25,6
29,0
30,2
29,7

86,9
95,0
91,6
90,8
94,3
92,8

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
3,9
1,8
3,0
4,0
2,0
3,0

N
21
29
50
21
29
50

Σέινο, ε ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Education) X 4(Type) ANOVA έδεημε φηη ν
παξάγνληαο «επίπεδν εθπαίδεπζεο» επεξέαζε ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ
απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, F (1,48) = 5,180, p=,027<,05, Eta-Squared = ,097
δελ ππήξμε φκσο ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Education X Pole, F (1,48) = 2,657
p > ,05, Eta-Squared = ,052.
Πίλαθαο 7.20: Σα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλεπείο επηινγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όζνλ αθνξά ζηνπο 4 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπ
ραξαθηήξσλ.

ΤΝΔΠΔΗ
ΔΠΗΛΟΓΔ
BOLD

NORMAL

ITALIC

BOLD_ITALIC

ΔΠΗΠΔΓΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν
Πξσηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
χλνιν

Μ.Ο.
15,3
15,7
15,6
12,7
13,6
13,2
11,6
13,3
12,6
13,7
14,2
14,0

%
95,8
98,3
97,5
90,8
97,3
94,6
83,0
95,3
90,1
85,4
88,6
87,3

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ
1,2
0,6
0,9
2,4
0,9
1,7
3,3
1,0
2,4
2,5
2,3
2,4

N
21
29
50
21
29
50
21
29
50
21
29
50

Ο η κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ (πίλαθαο 7.20):
• Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (bold: M = 15,32 (95,75%), normal: M = 12,71 (90,8%),
italic: Μ = 11,62(83%), bold italic: 13,67(85,4%)).
• Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (bold: M = 15.72 (98,3%), normal: M = 13.62 (97,3%),
italic: Μ = 13,34 (95,3%), bold italic: 14,17 (88,6%)).
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7.4.4 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αθνπζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππφζεζεο καο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο ή θαη ζηπι
ραξαθηήξα κε ηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη κηα ιέμε.
Ζ ηειεπηαία πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ
πεξηζζφηεξν πνιχπινθε, γηαηί νη
ζπκκεηέρνληεο είραλ λα ζπζρεηίζνπλ θσλέο, νη νπνίεο δηέθεξαλ σο πξνο δχν
ραξαθηεξηζηηθά (ηνληθφ χςνο θαη ξπζκφ) κε ιέμεηο ησλ νπνίσλ νη ραξαθηήξεο δηέθεξαλ
σο πξνο ην βάξνο ή θαη ην ζηπι.
Ζ κφλε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ εληνπίζηεθε ήηαλ σο πξνο ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα δίλνπλ
πεξηζζφηεξν ζπλεπείο πξνο ηελ ππφζεζή καο απαληήζεηο, ην νπνίν ζεσξείηαη ινγηθφ,
ιφγσ ηεο δηαθνξάο ειηθίαο, αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο, αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο φξαζεο, ηνπ θχινπ ή ηνπ
επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ πνιχ πςειά πνζνζηά ζπλεπψλ απαληήζεσλ. Έηζη,
ηα πςειά πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ (πάλσ απφ 88%), πνπ έδσζαλ ηφζν νη
καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο φζν θαη νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε φξαζεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή καο ππφζεζε γηα
ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο (ηνληθφ χςνο, ξπζκφο) θαη ηεο
ηππνγξαθίαο (ηπι θαη βάξνο γξακκαηνζεηξάο).
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία δηαθνξεηηθνχ ηνληθνχ χςνπο θαη
ξπζκνχ νκηιίαο θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε, δελ δεκηνχξγεζε «ζπγθξνχζεηο» ζηηο
ζρεζηαθέο νκνηφηεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα 2 θαη 3.
πλεπψο, ζεσξνχκε φηη ε ρξήζε ηνπο ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ θεηκέλσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία είλαη αληηιεπηηθά απνδεθηή
θαη ζα βνεζήζεη ζηελ
επηζήκαλζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά επίζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο
νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο λα πξναπαηηείηαη εθκάζεζε θαη ζπαηάιε πξφζζεησλ
λνεηηθψλ πφξσλ.
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7.5 ΠΔΗΡΑΜΑ 5ν
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο
ζπζρέηηζαλ κε πνιχ πςειά πνζνζηά ζπλέπεηαο:




Σηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε έληνλε γξαθή (bold) κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο θαη
αξγνχ ξπζκνχ.
Σηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε πιάγηα γξαθή (italics) κε θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο θαη
γξήγνξνπ ξπζκνχ
Σηο ιέμεηο ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italic) κε θσλέο πνπ έρνπλ ρακειφ
ηνληθφ χςνο θαη γξήγνξν ξπζκφ

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φκσο, φπσο θαη ζε θάζε δνκεκέλν θείκελν, εθηφο απφ
ραξαθηήξεο δηαθνξεηηθήο κνξθήο (bold, italics, bold-italic) ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ραξαθηήξεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, φπσο ζηνπο
ηίηινπο θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν γίλνληαη αληηιεπηέο, φηαλ παξνπζηάδνληαη ζε
αθνπζηηθή κνξθή νη ιέμεηο πνπ, εθηφο απφ δηαθνξεηηθή κνξθή, νη ραξαθηήξεο ηνπο
έρνπλ θαη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ζ‘ απηφ ην πείξακα πξνζζέζακε ζηηο παξακέηξνπο ηνπ
πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο ηελ παξάκεηξν «έληαζε» θσλήο, ε νπνία φπσο θάλεθε ζην
1ν πείξακα ζπζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Έηζη, ινηπφλ, ππνζέηνπκε φηη νη ιέμεηο πνπ είλαη:
 ζε έληνλε γξαθή (bold) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, ζα ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο
ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη δπλαηήο έληαζεο.
 ζε έληνλε γξαθή (bold) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο
ραξαθηήξεο, νη νπνίνη
αληαπνθξίλνληαη ζε απηνχο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, ζα ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο
ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη «θαλνληθήο» έληαζεο
 ζε έληνλε γξαθή (bold) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο, ζα ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο έληαζεο.
 ζε πιάγηα γξαθή (italics) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, ζα ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο
πςεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη δπλαηήο έληαζεο.
 ζε πιάγηα γξαθή (italics) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο, ζα ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη «θαλνληθήο» έληαζεο.
 ζε πιάγηα γξαθή (italics) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο, ζα ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο έληαζεο.
 ζε είλαη ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, ζα
ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη δπλαηήο
έληαζεο.
 ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο, ζα
ζπζρεηίδνληαη
κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη
«θαλνληθήο» έληαζεο.
 ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο, ζα
ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο
έληαζεο.
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7.5.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
Σν δείγκα απνηεινχζαλ 31 εθ γελεηήο ηπθιά παηδηά (ή είραλ ηπθισζεί ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο δσήο ηνπο θαη δελ είραλ νπηηθή αλάκλεζε ηνπ αιθάβεηνπ ησλ βιεπφλησλ)
θαη 31 βιέπνληα, ηα νπνία είραλ εμηζσζεί σο πξνο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Σα 13 παηδηά ήηαλ αγφξηα θαη ηα 18 θνξίηζηα. Σα 17
παηδηά απφ θάζε νκάδα ήηαλ καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Π/ζκηαο) θαη ηα
άιια 14 ήηαλ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γ/ζκηαο), απφ ηα νπνία θαλέλα
δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα αθνήο. Ο Μέζνο ξνο ειηθίαο γηα ηνπο ηπθινχο ήηαλ 11,5
(Π/ζκηαο) θαη 16,4 (Γ/ζκηαο), ελψ γηα ηνπο βιέπνληεο 11 (Π/ζκηαο) θαη 16,1 (Γζκηαο).
Τιηθά - Δξεζίζκαηα
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηα
πξνεγνχκελα πεηξάκαηα.
Παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 36 εξεζίζκαηα:
ηα 18 πξψηα εξεζίζκαηα ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ, δειαδή ε αθνπζηηθή απφδνζε
κηαο ιέμεο ζηελ νπνία άιιαδε ε έληαζε ηεο θσλήο, ην ηνληθφ χςνο θαη ν ξπζκφο, ελψ
ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ θάζε θνξά ηξεηο ιέμεηο νη νπνίεο δηέθεξαλ σο πξνο ην
κέγεζνο ην βάξνο ή θαη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
ηα ππφινηπα 18 εξεζίζκαηα ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε κε
δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο, ελψ ηα εξεζίζκαηα
επηινγήο ήηαλ γηα θάζε νπηηθφ ππφδεηγκα ηξεηο δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο απνδφζεηο ηνπ.
Σα κεγέζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ 12pts, 32pts θαη 56pts.
Σα νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.21
Πίλαθαο 7.21: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα
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Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο έληαζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ: 53db (ζηγαλή), 68db
(θαλνληθή) θαη 82db (δπλαηή) θαη αληηζηνηρνχζαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά κεγέζε
γξακκαηνζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ δπλαηή έληαζε αληηζηνηρνχζε ζην κεγάιν
κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ε ζηγαλή έληαζε ζην κηθξφ κέγεζνο θαη ε θαλνληθή ζην
ελδηάκεζν.
Οη ηηκέο ηνπ ηνληθνχ χςνπο θαη ηνπ ξπζκνχ ήηαλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.22.
Πίλαθαο 7.22: Οη αθνπζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα

Italic
Bold italic
Normal
165
100 (θαλνληθφ)
60
(πςειφ)
(Υακειφ)
Ρπζκφο (word/min) 100 (Αξγφο) 180 (γξήγνξνο) 140 (θαλνληθφο) 180 (γξήγνξνο)
Σνληθφ χςνο (Hz)

Bold
60 (Υακειφ)

7.5.2 Γηαδηθαζία
Σα παηδηά, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, εξσηήζεθαλ αηνκηθά ζε κηα
μερσξηζηή αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία δελ επεξεαδφηαλ απφ εμσηεξηθνχο
ζνξχβνπο. Ο θάζε καζεηήο θαζφηαλ ζε έλα γξαθείν θαη κπξνζηά ηνπ ήηαλ ν
ππνινγηζηήο. Με ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο θνξνχζε ηα αθνπζηηθά θαη ζηελ αξρή
γηλφηαλ εμνηθείσζε κε φιν ην εχξνο ησλ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ δεηψληαο
λα θάλεη ηηο αληηζηνηρήζεηο. Σα εξεζίζκαηα ελαιιάζζνληαλ ρεηξνθίλεηα θαη ε ζεηξά
εκθάληζήο ηνπο άιιαδε απφ ππνθείκελν ζε ππνθείκελν. Οη ήρνη επαλαιακβάλνληαλ, αλ
ην παηδί δίζηαδε λα απαληήζεη ή δεηνχζε λα ηνπο αθνχζεη πάιη.
ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο νπηηθά, δεηνχζακε απφ
ηνπο βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο λα αληηζηνηρήζνπλ ηε θσλή πνπ άθνπγαλ κε κηα απφ ηηο
ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ νζφλε θαη πνπ ηαίξηαδε θαιχηεξα. Οη απαληήζεηο
θαηαγξάθνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ζε μερσξηζηφ θχιιν απαληήζεσλ. ηνπ ηπθινχο
ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθακε ηηο ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηε νζφλε σο πξνο ην
κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη δεηνχζακε λα καο απαληήζνπλ
πνηα απφ ηηο ηξεηο ιέμεηο ηαίξηαδε θαιχηεξα κε ηε θσλή πνπ άθνπγαλ.
ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο αθνπζηηθά, δειαδή ηξεηο
δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο απνδφζεηο ηεο ιέμεο ηνπ ππνδείγκαηνο, δεηνχζακε απφ ηνπο
βιέπνληεο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ κε πνηα απφ ηηο ηξεηο θσλέο πνπ άθνπγαλ
ηαίξηαδε ε ιέμε πνπ έβιεπαλ ζηελ νζφλε. ηνπο ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθακε
ηε ιέμε ηνπ ππνδείγκαηνο σο πξνο ην κέγεζνο ην βάξνο θαη ην ζηπι θαη ζηε ζπλέρεηα
ηνπο θαινχζακε λα απαληήζνπλ κε πνηα απφ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο
απνδφζεηο ηαίξηαδε θαιχηεξα.
7.5.3 Απνηειέζκαηα
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αξρηθά κε πεξηγξαθηθά θξηηήξηα νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ
νη ζπκκεηέρνληεο αλά εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε.
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Α΄ κέξνο: ην πξψην κέξνο ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο
ηξεηο ιέμεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι
γξακκαηνζεηξάο
Δξώηεζε 1
‘ απηή ηελ εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα (εηθφλα 7.17) ραξαθηεξηδφηαλ απφ
ρακειφ ηνληθφ χςνο αξγφ ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε (πίλαθα 7.23). ρεδφλ φινη
ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν νκάδσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.24 επέιεμαλ ηελ
πξψηε ιέμε πνπ ήηαλ κε κεγάια έληνλα γξάκκαηα, ε νπνία ζπκθσλνχζε κε ηελ αξρηθή
καο ππφζεζε (ζρήκα 7.10).

ε

Δηθόλα 7.17: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 1 εξώηεζε

Πίλαθαο 7.23: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο 1

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

Αξγφο

Γπλαηή

εο

εξώηεζεο

ε

Πίλαθαο 7.24: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 1 εξώηεζε

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΡΧΣΖΖ 1
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
96,77%
30
1
3,23%
0
0,00%
ΣΤΦΛΟΗ
100,00%
31
0
0,00%
0
0,00%
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Δξώηεζε 1

120%
100%
80%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
60%
ΣΤΦΛΟΗ
40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.10:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 1 εξώηεζε

Δξώηεζε 2
ηε 2ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ
θαη δπλαηή έληαζε (πίλαθαο 7.25 & εηθφλα 7.18). χκθσλα κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε
ε ζπλεπήο απάληεζε ήηαλ ε ιέμε κε ηα κεγάια πιάγηα γξάκκαηα. Οη βιέπνληεο
ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ζε πνζνζηφ 68% ηε ιέμε κε ηα κηθξά έληνλα πιάγηα γξάκκαηα,
φπσο επίζεο θαη νη ηπθινί, αιιά κε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ (35%). Σε ιέμε κε ηα
κεγάια πιάγηα γξάκκαηα πνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζή καο ηελ επέιεμαλ 23%
ησλ βιεπφλησλ θαη 29% ησλ ηπθιψλ (πίλαθαο 7.26 & ζρήκα 7.11).

Δηθόλα 7.18:

ε

Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηε 2 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.25: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 2 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα
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Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφ

γξήγνξνο

Γπλαηή
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ε

Πίλαθαο 7.26: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 2 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΡΧΣΖΖ 2
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
67,74%
22,58%
3
9,68%
21
7
ΣΤΦΛΟΗ
35,48%
29,03%
8
19,35%
12
11
Δξώηεζε 2

80%
70%
60%
50%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ
30%
20%
10%
0%
Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ε

ρήκα 7.11: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 2 εξώηεζε.

Δξώηεζε 3
ηελ 3ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα πνπ παξνπζηάζηεθε είρε «θαλνληθφ» ηνληθφ
χςνο, «θαλνληθφ» ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε (πίλαθαο 7.27 & εηθφλα 7.19). Σν εξέζηζκα
πνπ ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ ππφζεζή καο ήηαλ ην δεχηεξν, δειαδή, ε ιέμε κε ηα κεγάια
γξάκκαηα. Καη νη δπν νκάδαο ζπκκεηερφλησλ ηελ επέιεμαλ κε πςειά πνζνζηά κε ηνπο
βιέπνληεο φκσο λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά (90%) ζε ζρέζε κε ηνπο ηπθινχο
(61%) (πίλαθαο 7.28 & ζρήκα 7.12).

ε

Δηθόλα 7.19: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 3 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.27: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 3 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
Φ.Κατςοφλθσ

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
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Ρπζκόο
Καλνληθφο

Έληαζε
Γπλαηή
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ππόδεηγκα
ε

Πίλαθαο 7.28: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 3 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
3
9,68%
28
90,32%
0
ΣΤΦΛΟΗ
11
35,48%
19
61,29%
0
ΔΡΧΣΖΖ 3

Α

Δξώηεζε 3

100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

επηινγέο

ε

ρήκα 7.12: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 3 εξώηεζε.

Δξώηεζε 4
ηελ 4ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα αληηζηνηρνχζε ζηε ιέμε κε ηα κεγάια έληνλα θαη πιάγηα
γξάκκαηα θαη παξνπζίαδε ρακειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε
(πίλαθαο 7.29 & εηθφλα 7.20). Καη νη δπν νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ επέιεμαλ κε
πνιχ πςειά πνζνζηά φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 16 (βιέπνληεο 90% θαη ηπθινί 94%)
(πίλαθαο 7.30 & ζρήκα 7.13).

ε

Δηθόλα 7.20: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 4 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.29: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 4 εξώηεζε
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Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

γξήγνξνο

Γπλαηή

ε

Πίλαθαο 7.30: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 4 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
90,32%
2
6,45%
28
1
3,23%
ΣΤΦΛΟΗ
93,55%
2
6,45%
29
0
ΔΡΧΣΖΖ 4

Α

Δξώηεζε 4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ρήκα 7.13:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 4 εξώηεζε.

Δξώηεζε 5
ηελ 5ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε «θαλνληθφ» ηνληθφ χςνο, «θαλνληθφ»
ξπζκφ, δπλαηή έληαζε θαη αληηζηνηρνχζε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο ζηελ ηξίηε ιέμε,
ε νπνία παξνπζηαδφηαλ κε κεγάια θαλνληθά γξάκκαηα (πίλαθαο 7.31 & εηθφλα 7.21). Οη
απαληήζεηο έδεημαλ κηα πςειή ζπζρέηηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηπθιψλ ηνπ επηπέδνπ
ησλ 61% ελψ κφλν ην 42% ησλ βιεπφλησλ ηελ επέιεμαλ. Αληίζεηα ζηνπο βιέπνληεο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ (55%) ζπγθέληξσζε ιέμε κε ηα πιάγηα γξάκκαηα, «θαλνληθνχ»
κεγέζνπο (πίλαθαο 7.32 & ζρήκα 7.14).
ε

Πίλαθαο 7.31: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 5 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Φ.Κατςοφλθσ

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Καλνληθφ

Καλνληθφο

Γπλαηή
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ε

Δηθόλα 7.21: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 5 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.32: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 5 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΡΧΣΖΖ 5

Α

Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

1

3,23%

17

54,84%

13

41,94%

ΣΤΦΛΟΗ

2

6,45%

10

32,26%

19

61,29%

Δξώηεζε 5
70%
60%
50%
40%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

30%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
10%
0%
Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ε

ρήκα 7.14: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 5 εξώηεζε.

Δξώηεζε 6
ηελ 6ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη δπλαηή
έληαζε(πίλαθαο 7.33 & εηθφλα 7.22) . Ζ ζπλεπήο επηινγή, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή
καο, ήηαλ ε πξψηε ιέμε κε ηα κεγάια πιάγηα γξάκκαηα. Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο θαη
ησλ δπν νκάδσλ επέιεμαλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (74%) ηε δεχηεξε ιέμε κε ηα
κηθξά πιάγηα γξάκκαηα (πίλαθαο 7.34 & ζρήκα 7.15).

Φ.Κατςοφλθσ
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ε

Δηθόλα 7.22: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 6 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.33: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 6 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφ

γξήγνξνο

Γπλαηή

ε

Πίλαθαο 7.34: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 2 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΡΧΣΖΖ 6
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
19,35%
77,42%
6
24
1
3,23%
ΣΤΦΛΟΗ
19,35%
77,42%
6
24
1
3,23%

Δξώηεζε 6
90%
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70%
60%
50%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

30%
20%
10%
0%
Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ρήκα 7.15:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 6 εξώηεζε.

Δξώηεζε 7
ηελ 7ε εξψηεζε ην ππφδεηγκα είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη «θαλνληθή»
έληαζε θαη αληηζηνηρνχζε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο ζηελ ηξίηε ιέμε, ε νπνία
παξνπζηαδφηαλ κε πιάγηα γξάκκαηα «θαλνληθνχ» κεγέζνπο (πίλαθαο 7.35 & εηθφλα
Φ.Κατςοφλθσ
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7.23). Καη νη δπν νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζίαζαλ πςειά πνζνζηά ζπζρέηηζεο
(βιέπνληεο 68% θαη ηπθινί 62%) ηνπ αθνπζηηθνχ ππνδείγκαηνο κε ηε ιέμε ηεο
ππφζεζήο καο (πίλαθαο 7.36 & ζρήκα 7.16).

ε

Δηθόλα 7.23: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 7 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.35: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 7 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφ

γξήγνξνο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.36: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 7 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΡΧΣΖΖ 7
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή Απφιπηε ρεηηθή Απφιπηε ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
67,74%
10
32,26%
21
ΣΤΦΛΟΗ
61,54%
12
38,46%
19

Δξώηεζε 7
80%
70%
60%
50%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

30%
20%
10%
0%
Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ε

ρήκα 7.16: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 7 εξώηεζε.

Δξώηεζε 8
Φ.Κατςοφλθσ
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ηελ 8ε εξψηεζε, ε ζπλεπήο επηινγή ήηαλ ε πξψηε ιέμε κε «θαλνληθνχ» κεγέζνπο
βάξνπο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο, θαζψο ην ππφδεηγκα είρε «θαλνληθφ» ηνληθφ χςνο
ξπζκφ θαη έληαζε (πίλαθαο 7.37 & εηθφλα 7.24). Καη νη δπν νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ηα ζπζρέηηζαλ κε αξθεηά πςειά πνζνζηά (βιέπνληεο 94% θαη ηπθινί 77%) (πίλαθαο
7.38 & ζρήκα 7.17).

ε

Δηθόλα 7.24: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 8 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.37: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 8 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Καλνληθφ

Καλνληθφο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.38: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 8 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΙΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
93,55%
29
2
6,45%
0
ΣΤΦΛΟΗ
77,42%
24
4
12,90%
0
ΔΡΧΣΖΖ 8

Α

Δξώηεζε 8
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ε

ρήκα 7.17: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 8 εξώηεζε.

Δξώηεζε 9
ηελ 9ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ,
«θαλνληθή» έληαζε θαη αληηζηνηρνχζε ζηελ πξψηε ιέμε ηεο εηθφλαο 7.25 κε ηα έληνλα
θαη πιάγηα γξάκκαηα «θαλνληθνχ» κεγέζνπο (πίλαθαο 7.39). Καη νη δπν νκάδεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ επέιεμαλ ηε ιέμε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο κε αξθεηά πςειά
πνζνζηά (βιέπνληεο 77% θαη ηπθινί 68%) (πίλαθαο 7.40 & ζρήκα 7.18).

ε

Δηθόλα 7.25: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 9 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.39: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 9 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

γξήγνξνο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.40: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 9 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
24
77,42%
1
3,23%
6
19,35%
ΣΤΦΛΟΗ
21
67,74%
0
10
26,92%
ΔΡΧΣΖΖ 9

Α

Δξσηεζε 9
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
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ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δπηινγέο

ρήκα 7.18:

Φ.Κατςοφλθσ

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 9 εξώηεζε.
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Δξώηεζε 10
ηε 10ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε θαλνληθφ ηνληθφ χςνο, ξπζκφ θαη
έληαζε(πίλαθαο 7.41). ρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηελ ηξίηε ιέμε κε
«θαλνληθφ» κέγεζνο ζηπι θαη βάξνο γξακκαηνζεηξάο, πνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ
ππφζεζή καο («θαλνληθφ» ηνληθφ χςνο ξπζκφ θαη έληαζε) (πίλαθαο 7.42, ζρήκα 7.19 &
εηθφλα 7.26).

ε

Δηθόλα 7.26: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 10 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.41: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 10 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Καλνληθφ

Καλνληθφο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.42: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 10 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
0
0
31
100,00%
ΣΤΦΛΟΗ
1
3,23%
1
3,23%
29
93,55%
ΔΡΧΣΖΖ
10
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Δξώηεζε 10
120%
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Σ ΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.19: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 10 εξώηεζε.

Δξώηεζε 11
ηελ 11ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη
«θαλνληθή» έληαζε θαη αληηζηνηρνχζε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο ζηελ πξψηε ιέμε
ηεο εηθφλαο 7.27, ε νπνία εκθαληδφηαλ κε πιάγηα γξάκκαηα «θαλνληθνχ» κεγέζνπο
(πίλαθαο 7.43). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο γηα ηνπο βιέπνληεο
(77,42%), ελψ αληίζεηα νη ηπθινί επέιεμαλ ζε πςειφ πνζνζηφ (61%) ηελ ηξίηε ιέμε ε
νπνία παξνπζηαδφηαλ κε κηθξνχ κεγέζνπο έληνλα γξάκκαηα θαη κφιηο κε 35% ηε ιέμε
πνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζε καο (πίλαθαο 7.44 & ζρήκα 7.20).

ε

Δηθόλα 7.27: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 11 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.43: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 11 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφ

Γξήγνξνο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.44: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 11 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ
11
Φ.Κατςοφλθσ
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ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
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Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
24
77,42%
0
7
22,58%
ΣΤΦΛΟΗ
11
35,48%
1
3,85%
19
61,29%
Δξώηεζε 11
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Α
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Γ
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ε

ρήκα 7.20: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 11 εξώηεζε.

Δξώηεζε 12
ηε 12ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο, θαλνληθφ ξπζκφ θαη
«θαλνληθή» έληαζε (πίλαθαο 7.45 & εηθφλα 7.28). Ζ ιέμε κε ηα έληνλα, θαλνληθνχ
κεγέζνπο γξάκκαηα, ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζή καο ζπγθέληξσζε ην 87%
ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ βιεπφλησλ, ελψ κφιηο ην 52% ησλ ηπθιψλ. Οη ηπθινί επέιεμαλ
ζε πνζνζηφ 45% ηε ιέμε κε ηα κεγάια θαη πιάγηα γξάκκαηα (πίλαθαο 7.46 & ζρήκα
7.21).

ε

Δηθόλα 7.28: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 12 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.45: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 12 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Φ.Κατςοφλθσ

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

Αξγφο

Καλνληθή
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ε

Πίλαθαο 7.46: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 11 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
27
87,10%
0
0
4
12,90%
ΣΤΦΛΟΗ
16
51,61%
1
3,23%
14
45,16%
ΔΡΧΣΖΖ
12

Δξώηεζε 12

100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.21:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 12 εξώηεζε.

Δξώηεζε 13
ηελ 13ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε «θαλνληθφ» ηνληθφ χςνο θα ξπζκφ θαη
ζηγαλή έληαζε. ε ζπλεπήο επηινγή ήηαλ ε ηξίηε ιέμε κε ηνπο κηθξνχ κεγέζνπο
ραξαθηήξεο θαη θαλνληθφ βάξνο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο(πίλαθαο 7.47 & εηθφλα 7.29).
Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δπν νκάδσλ επέιεμαλ ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο κε
αξθεηά πςειά πνζνζηά ζπλέπεηαο (βιέπνληεο 87% θαη ηπθινί 84%) (πίλαθαο 7.48 &
ζρήκα 7.22).

ε

Δηθόλα 7.29: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 13 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.47: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 13 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα
Φ.Κατςοφλθσ

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Καλνληθφ

Καλνληθφο

ηγαλή
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ε

Πίλαθαο 7.48: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 13 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
4
12,90%
0
27
87,10%
ΣΤΦΛΟΗ
5
16,13%
0
26
83,87%
ΔΡΧΣΖΖ
13

Α

Δξώηεζε 13
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.22:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 13 εξώηεζε.

Δξώηεζε 14
ηελ 14ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ
θαη ζηγαλή έληαζε (πίλαθαο 7.49 & εηθφλα 7.30). Απφ ηνπο βιέπνληεο ην 90% θαη απφ
ηνπο ηπθινχο ην 68% επέιεμαλ ηε δεχηεξε ιέμε ε νπνία εκθαληδφηαλ κε κηθξνχο
ραξαθηήξεο έληνλνπο θαη πιάγηνπο, ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζή καο
(πίλαθαο 7.50 & ζρήκα 7.23).

Δηθόλα 7.30: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 14ε εξώηεζε

Φ.Κατςοφλθσ
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ε

Πίλαθαο 7.49: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 14 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Πίλαθαο 7.50:

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

Γξήγνξνο

ηγαλή

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 14 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΔΡΧΣΖΖ
14

Α

Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
1
3,23%
28
90,32%
2
6,45%
ΣΤΦΛΟΗ
8
25,81%
21
67,74%
2
6,45%
Δξώηεζε 14
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.23:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 14 εξώηεζε.

Δξώηεζε 15
ηελ 15ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο αξγφ ξπζκφ θαη ζηγαλή
έληαζε. Ζ ιέμε, ε νπνία ήηαλ ζπλεπήο κε ηελ ππφζεζή καο ήηαλ ε πξψηε, κε ηνπο
κηθξνχ κεγέζνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο (πίλαθαο 7.51 & εηθφλα 7.31). Οη βιέπνληεο ηελ
επέιεμαλ ζε πνζνζηφ 52%, ελψ ζε πνζνζηφ 39% επέιεμαλ ηελ ηξίηε ιέμε κε ηνπο
θαλνληθνχ κεγέζνπο έληνλνπο θαη πιάγηνπο ραξαθηήξεο. Ο ηπθινί επέιεμαλ ηε ιέμε ηεο
ππφζεζήο καο ζε πνζνζηφ 58%, ελψ ζε πνζνζηφ 29% επέιεμαλ ηε δεχηεξε ιέμε κε
ηνπο κεγάινπο ραξαθηήξεο θαη θαλνληθφ βάξνο θαη ζηπι(πίλαθαο 7.52 & ζρήκα 7.24).
Φ.Κατςοφλθσ
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ε

Δηθόλα 7.31: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 15 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.51: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 15 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

Αξγφο

ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.52: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 15 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ
15

Α

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
16
51,61%
3
9,68%
12
38,71%
ΣΤΦΛΟΗ
18
58,06%
9
29,03%
24
12,90%

Δξώηεζε 15
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.24:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 15 εξώηεζε.

Δξώηεζε 16
ηελ 16ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα είρε πςειφ ηνληθφ χςνο γξήγνξν ξπζκφ θαη ζηγαλή
έληαζε (πίλαθαο 7.53 & εηθφλα 7.32). Καη νη δπν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ επέιεμαλ ηε
Φ.Κατςοφλθσ
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δεχηεξε ιέμε κε ηνπο κηθξνχο θαη πιάγηνπο ραξαθηήξεο, ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ
ππφζεζή καο (βιέπνληεο 100% θαη ηπθινί 94%) (πίλαθαο 7.54 & ζρήκα 7.25).

ε

Δηθόλα 7.32: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 16 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.53: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 16 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφ

Γξήγνξνο

ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.54: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 2 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ
16

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Α

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
0
31
100,00%
0
ΣΤΦΛΟΗ
1
3,23%
29
93,55%
1
3,23%

Δξώηεζε 16

150%
ΒΛΔΠΟΝΣ Δ

100%

Σ ΤΦΛΟΗ
50%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ
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ε

ρήκα 7.25 : Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 16 εξώηεζε.

Δξώηεζε 17
ηελ 17ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο, αξγφ ξπζκφ θαη ζηγαλή
έληαζε (πίλαθαο 7.55 & εηθφλα 7.33). Σφζν νη βιέπνληεο φζν θαη νη ηπθινί επέιεμαλ ζε
πνζνζηφ 58% ηε ιέμε πνπ είρε κηθξνχο θαη έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη πνπ ήηαλ
ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζή καο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη απφ ηηο δπν νκάδεο
(βιέπνληεο 32% θαη ηπθινί 42%) επέιεμαλ ηελ πξψηε ιέμε, ε νπνία ήηαλ κε κεγάινπο
ραξαθηήξεο θαλνληθνχ βάξνπο θαη ζηπι (πίλαθαο 7.56 & ζρήκα 7.26).

ε

Δηθόλα 7.33: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 17 εξώηεζε

ε

Πίλαθαο 7.55: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 17 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Υακειφ

Αξγφο

ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.56: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 17 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 17
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Φ.Κατςοφλθσ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
10
32,26%
3
9,68%
18
58,06%
13
41,94%
0
18
58,06%
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Δξώηεζε 17
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.26: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 17 εξώηεζε.

Δξώηεζε 18
ηελ 18ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν
ξπζκφ θαη ζηγαλή έληαζε, αληηζηνηρνχζε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζή καο ζηελ ηξίηε ιέμε
κε ηνπο κηθξνχο θαη πιάγηνπο ραξαθηήξεο (πίλαθαο 7.57 & εηθφλα 7.34), ηελ νπνία
επέιεμαλ θαη νη δπν νκάδεο κε πνιχ πςειά πνζνζηά (βιέπνληεο 100% θαη ηπθινί 92%)
(πίλαθαο 7.58 & ζρήκα 7.27).

ε

Δηθόλα 7.34: Σα νπηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ζηελ 18 εξώηεζε
ε

Πίλαθαο 7.57: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε 18 εξώηεζε

Αθνπζηηθό
ππόδεηγκα

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Τςειφο

Γξήγνξνο

ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.58: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 18 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 18
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
Φ.Κατςοφλθσ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
0
0
31
100,00%
1
3,23%
1
3,23%
29
92,31%
Α
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Δξώηεζε 18
120%
100%
80%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.27: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 17 εξώηεζε.

Β΄ΜΔΡΟ:
ην δεχηεξν κέξνο, ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε κε δηαθνξεηηθφ θάζε
θνξά κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
αθνπζηηθέο απνδφζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο.
Δξώηεζε 19
ηελ εξψηεζε 19, φινη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ην πξψην (Α) αθνπζηηθφ εξέζηζκα, ην
νπνίν ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ ππφζεζή καο, δειαδή ηε θσλή κε ην ρακειφ ηνληθφ χςνο,
αξγφ ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε (πίλαθεο 7.59, 7.60 & εηθφλα 7.35).

Δηθόλα 7.35: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 19

εο

εξώηεζεο κε κεγάια έληνλα γξάκκαηα

εο

Πίλαθαο 7.59: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 19

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Υακειφ
Τςειφ
Καλνληθφ
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Ρπζκόο
Αξγφο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
Καλνληθή
ηγαλή
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ε

Πίλαθαο 7.60: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 19 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
31
100,00%
0
0
31
100,00%
0
0

ΔΡΧΣΖΖ 19
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Δξώηεζε 19
120%
100%
80%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.28: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 19 εξώηεζε.

Δξώηεζε 20
ηελ 20ε εξψηεζε, νη βιέπνληεο επέιεμαλ ζε πνζνζηφ 68% ην δεχηεξν (Β) αθνπζηηθφ
εξέζηζκα ην νπνίν ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε, ελψ έλα πνζνζηφ 29%
έδεημε πξνηίκεζε ζην πξψην (Α) αθνπζηηθφ εξέζηζκα. Λίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο
ηπθινχο (52%) επέιεμαλ ηε ιέμε ηεο ππφζεζήο καο, ελψ ην 32% απφ απηνχο επέιεμε
ην ηξίην (Γ) αθνπζηηθφ εξέζηζκα (πίλαθεο 7.61, 7. 62 & εηθφλα 7.36, ζρήκα 7.29).

Δηθόλα 7.36: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 20
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Πίλαθαο 7.61: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 20

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
Τςειφ
ρακειφ

Ρπζκόο
Καλνληθφο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
Γπλαηή
ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.62: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 20 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 20
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
9
29,03%
21
67,74%
1
3,23%
5
16,13%
16
51,61%
10
32,26%
Α

Δξώηεζε 20

80%
70%
60%
50%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

30%
20%
10%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.29: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 20 εξώηεζε.

Δξώηεζε 21
ηελ 21ε εξψηεζε, ην ζπλεπέο κε ηελ ππφζεζή καο εξέζηζκα ήηαλ ην Γ ην νπνίν νη
βιέπνληεο ην επέιεμαλ ζε πνζνζηφ 87%, ελψ νη ηπθινί ζε πνζνζηφ 65%. ε πνζνζηφ
29% νη ηπθινί επέιεμαλ ην Α εξέζηζκα (πίλαθεο 7.63, 7.64 & εηθφλα 7.37, ζρήκα 7.30).

Δηθόλα 7.37: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 21
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Πίλαθαο 7.63: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 21

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Πίλαθαο 7.64:

ΔΡΧΣΖΖ 21
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

εο

εξώηεζεο

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Α

Υακειφ

Γξήγνξνο

Καλνληθή

Β

Καλνληθφ

Καλνληθφο

ηγαλή

Γ

Καλνληθφ

Καλνληθφο

Γπλαηή

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 21 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
4
12,90%
0
27
87,10%
9
29,03%
2
6,45%
20
64,52%
Δξώηεζε 21
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣ Δ

40%

Σ ΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.30: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 21 εξώηεζε

Δξώηεζε 22
ηελ 22ε εξψηεζε, ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ην εξέζηζκα Β πνπ ήηαλ
ζπλεπέο κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (πίλαθεο 7.65, 7.66 & εηθφλα 7.38, ζρήκα 7.31).

Δηθόλα 7.38:

Φ.Κατςοφλθσ
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εο
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Πίλαθαο 7.65: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 22

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
Υακειφ
Τςειφ

εο

Ρπζκόο
Καλνληθφο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
Γπλαηή
ηγαλή

ε

Πίλαθαο 7.66: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 22 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 22
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
1
3,23%
30
96,77%
0
0
31
100,00%
0
Α

Δξώηεζε 22
120%
100%
80%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ρήκα 7.31:

ε

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 22 εξώηεζε.

Δξώηεζε 23
ηελ 23ε εξψηεζε, ην 90% ησλ βιεπφλησλ θαη ην 81% ησλ ηπθιψλ επέιεμαλ ην Β
εξέζηζκα ην νπνίν ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (πίλαθεο 7.67, 7.68 &
εηθφλα 7.39, ζρήκα 7.32).

Δηθόλα 7.39: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 23
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Πίλαθαο 7.67: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 23

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

εο

εξώηεζεο

Σνληθό ύςνο

Ρπζκόο

Έληαζε

Α

Υακειφ

Αξγφο

Υακειή

Β

Καλνληθφ

Καλνληθφο

Γπλαηή

Γ

Τςειφ

Γξήγνξνο

Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.68: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 23 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 23
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
1
3,23%
28
90,32%
2
6,45%
6
19,35%
25
80,65%
0
Α

Δξώηεζε 23
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.32: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 23 εξώηεζε.

Δξώηεζε 24
ηελ 24ε εξψηεζε, ην εξέζηζκα Α, ην νπνίν ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε
επηιέρηεθε απφ ην 81% ησλ βιεπφλησλ θαη ην 71% ησλ ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
ηπθινί ζπκκεηέρνληεο, ζε πνζνζηφ 29 %, επέιεμαλ ην Γ εξέζηζκα ην νπνίν είρε ρακειφ
ηνληθφ χςνο, αξγφ ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε (πίλαθεο 7.69, 7.70 & εηθφλα 7.40, ζρήκα
7.33).
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Δηθόλα 7.40:

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 24

εο

εξώηεζεο κε κεγάια πιάγηα γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.69: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 24

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Τςειφ
Τςειφ
Υακειφ

Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο
Αξγφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
Υακειή
Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.70: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 24 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 24
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
25
80,65%
1
3,23%
5
16,13%
22
70,97%
0
9
29,03%
Α

Δξώηεζε 24
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

εξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.33: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 24 εξώηεζε.
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Δξώηεζε 25
ηελ 25ε εξψηεζε, νη βιέπνληεο επέιεμαλ ην Α εξέζηζκα, ην νπνίν ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ
ππφζεζή καο, ζε πνζνζηφ 90%, ελψ νη ηπθινί ζε πνζνζηφ 68%. Έλα πνζνζηφ 32%
ησλ ηπθιψλ επέιεμε ην εξέζηζκα Β (πίλαθεο 7.71, 7.72 & εηθφλα 7.41, ζρήκα 7.34).

Δηθόλα 7.41:

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 25εο εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο πιάγηα γξάκκαηα
Πίλαθαο 7.71: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 25

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Τςειφ
Καλνληθφ
Υακειφ

Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο
Αξγφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
Υακειή
Γπλαηή

ε

Πίλαθαο 7.72: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 24 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 25
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
28
90,32%
3
9,68%
0
21
67,74%
10
32,26%
0
Δξώηεζε 25
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.34: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 25 εξώηεζε.
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Δξώηεζε 26
ηελ 26ε εξψηεζε, ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (βιέπνληεο 100% θαη ηπθινί 94%)
επέιεμαλ ην ηξίην εξέζηζκα πνπ ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (πίλαθεο
7.73, 7.74 & εηθφλα 7.42, ζρήκα 7.35).

Δηθόλα 7.42: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 26

εο

εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο θαλνληθήο κνξθήο

γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.73:

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 26

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Υακειφ
Τςειφ
Καλνληθφ

Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
ηγαλή
Γπλαηή
θαλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.74: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 26 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 26
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
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ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
0
0
31
100,00%
0
2
6,45%
29
93,55%
Α

353

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Δξώηεζε 26
120%
100%
80%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.35: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 26 εξώηεζε.

Δξώηεζε 27
ηελ 27ε εξψηεζε, ην εξέζηζκα πνπ ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ ππφζεζή καο ήηαλ ην Α θαη ην
επέιεμε ην 84% ησλ βιεπφλησλ θαη ην 65% ησλ ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ (πίλαθεο 7.75,
7.76 & εηθφλα 7.43, ζρήκα 7.36).

Δηθόλα 7.43:

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 27

εο

εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο έληνλα πιάγηα

γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.75: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 27

Δξεζίζκαηα
επηινγήο
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Α
Β
Γ

Σνληθφ χςνο
Υακειφ
Καλνληθφ
Καλνληθφ
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Ρπζκφο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
Γπλαηή
ηγαλή
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ε

Πίλαθαο 7.76: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 27 εξώηεζε.

ΔΡΧΣΖΖ 27
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
26
83,87%
5
16,13%
0
20
64,52%
6
19,35%
5
16,13%
Δξώηεζε 27
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.36: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 27 εξώηεζε.

Δξώηεζε 28
ηελ 28ε εξψηεζε, επηιέρηεθε ζρεδφλ απφ φινπο ην Γ εξέζηζκα, ην νπνίν ήηαλ
ζχκθσλν κε ηελ ππφζεζή καο (πίλαθεο 7.77, 7.78 & εηθφλα 7.44, ζρήκα 7.37) .

Δηθόλα 7.44: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 28

εο

εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο θαη θαλνληθήο

κνξθήο γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.77: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 28

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Υακειφ
Τςειφ
Καλνληθφ

355

Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
ζηγαλή
θαλνληθή
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ε

Πίλαθαο 7.78:

ΔΡΧΣΖΖ 28
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 28 εξώηεζε.

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Α
Β
Γ
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
0
0
31
100,00%
0
1
3,23%
30
96,77%
Δξώηεζε 28

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.37: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 28 εξώηεζε.

Δξώηεζε 29
ηελ 29ε εξψηεζε, ην εξέζηζκα Α πνπ ήηαλ ζπλεπέο κε ηελ ππφζεζή καο επηιέρηεθε
απφ ην 90% ησλ βιεπφλησλ θαη 74% ησλ ηπθιψλ. (πίλαθεο 7.79, 7.80 & εηθφλα 7.45,
ζρήκα 7.38).

Δηθόλα 7.45: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 29εο εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο πιάγηα γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.79: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 29

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ

Α
Β
Γ

Σνληθφ χςνο
Τςειφ
Υακειφ
Καλνληθφ
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Ρπζκφο
Γξήγνξνο
Αξγφο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
ηγαλή
Γπλαηή
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ε

Πίλαθαο 7.80: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 29 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
29

Α

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
28
90,32%
1
3,23%
2
6,45%
ΣΤΦΛΟΗ
23
74,19%
2
6,45%
6
19,35%
Δξώηεζε 29
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ

40%

ΣΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

7.38: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 29 εξώηεζε

Δξώηεζε 30
ηελ 30ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα ήηαλ κε έληνλνπο ραξαθηήξεο «θαλνληθνχ» κεγέζνπο
θαη αληηζηνηρνχζε ζην ηξίην (Γ) εξέζηζκα επηινγήο, ην νπνίν νη βιέπνληεο επέιεμαλ ζε
πνζνζηφ 94% θαη νη ηπθινί 81% (πίλαθεο 7.81, 7.82 & εηθφλα 7.46, ζρήκα 7.39).

Δηθόλα 7.46: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 30

εο

εξώηεζεο κε κεζαίνπ κεγέζνπο έληνλα γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.81: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 30

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Τςειφ
Υακειφ
Υακειφ
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Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο
Αξγφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
ηγαλή
Γπλαηή
Καλνληθή
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ε

Πίλαθαο 7.82: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 30 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
30

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Α

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
0
2
6,45%
29
93,55%
ΣΤΦΛΟΗ
1
3,23%
5
16,13%
25
80,65%
Δξώηεζε 30
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣ Δ

40%

Σ ΤΦΛΟΗ

20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.39: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 30 εξώηεζε

Δξώηεζε 31
ηελ 31ε εξψηεζε, ην ππφδεηγκα ήηαλ κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο θαλνληθνχ
βάξνπο θαη ζηπι θαη αληηζηνηρνχζε ζην Γ εξέζηζκα, ην νπνίν νη βιέπνληεο επέιεμαλ ζε
πνζνζηφ 97%, ελψ νη ηπθινί ζε πνζνζηφ 77% (πίλαθεο 7.83, 7.84 & εηθφλα 7.47,
ζρήκα 7.40).

Δηθόλα 7.47:

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 31

εο

εξώηεζεο κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη θαλνληθήο κνξθήο

γξάκκαηα

Πίλαθαο 7.83: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 31

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Φ.Κατςοφλθσ

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Τςειφ
Υακειφ
Καλνληθφ
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Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Αξγφο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
Γπλαηή
ηγαλή
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Πίλαθαο 7.84: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 31 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
31

Α

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
1
3,23%
0
30
96,77%
ΣΤΦΛΟΗ
7
22,58%
0
24
77,42%
Δξώηεζε 31
120%
100%
80%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.40: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 31 εξώηεζε

Δξώηεζε 32
ηελ 32ε εξψηεζε, ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα, ην νπνίν ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ ππφζεζή
καο είρε ρακειφ ηνληθφ χςνο γξήγνξν ξπζκφ θαη ζηγαλή έληαζε. Οη βιέπνληεο ην
επέιεμαλ ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ (84%), ελψ νη ηπθινί ζε πνζνζηφ 61%. Σν 32% ησλ
ηπθιψλ επέιεμαλ ην εξέζηζκα Α, ην νπνίν είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη
δπλαηή έληαζε (πίλαθεο 7.85, 7.86 & εηθφλα 7.48, ζρήκα 7.41) .

Δηθόλα 7.48: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 32

εο

εξώηεζεο κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη έληνλα πιάγηα

γξάκκαηα

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 7.85: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 32

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Σνληθό ύςνο
Τςειφ
Υακειφ
Καλνληθφ

Α
Β
Γ

εο

εξώηεζεο

Ρπζκόο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο

Έληαζε
Γπλαηή
ηγαλή
Καλνληθή
ε

Πίλαθαο 7.86: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 32 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
32

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Α

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
2
6,45%
26
83,87%
3
ΣΤΦΛΟΗ
10
32,26%
19
61,29%
2
6,45%
Δξώηεζε 32
100%
80%
60%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.41: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 32 εξώηεζε

Δξώηεζε 33
ηελ 33ε εξψηεζε, φινη νη βιέπνληεο θαη ην 77% ησλ ηπθιψλ επέιεμαλ ην εξέζηζκα Γ,
ην νπνίν ζπκθσλνχζε κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (πίλαθεο 7.87, 7.88 & εηθφλα 7.49,
ζρήκα 7.42).

Δηθόλα 7.49: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 33

εο

εξώηεζεο κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη θαλνληθήο κνξθήο
γξάκκαηα

Φ.Κατςοφλθσ
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Πίλαθαο 7.87:

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 33

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
Υακειφ
Καλνληθφ

Ρπζκόο
Καλνληθφο
Γξήγνξνο
Καλνληθφο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
Καλνληθή
ηγαλή
ε

Πίλαθαο 7.88: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 33 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
33

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Α

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
0
0
31
100,00%
ΣΤΦΛΟΗ
2
6,45%
5
16,13%
24
77,42%
Δξώηεζε 33
120%
100%
80%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.42: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 33 εξώηεζε

Δξώηεζε 34
ηελ 34ε εξψηεζε, φινη νη βιέπνληεο θαη ην 97% ησλ ηπθιψλ ζπκκεηερφλησλ επέιεμαλ
ην εξέζηζκα Β, ην νπνίν ζπκθσλνχζε κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (πίλαθεο 7.89, 7.90 &
εηθφλα 7.50, ζρήκα 7.43) .

Δηθόλα 7.50:

Φ.Κατςοφλθσ

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 34

εο

εξώηεζεο κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη πιάγηα γξάκκαηα
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Πίλαθαο 7.89: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 34

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Α
Β
Γ

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
Τςειφ
Υακειφ

Ρπζκόο
Καλνληθφο
Γξήγνξνο
Γξήγνξνο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Καλνληθή
ηγαλή
Γπλαηή

ε

Πίλαθαο 7.90: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 34 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ
34

Α

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β

Γ

Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ρεηηθή
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
0
31
100,00%
0
ΣΤΦΛΟΗ
0
30
96,77%
1
3,23%
Δξώηεζε 34
120%
100%
80%
ΒΛΔΠΟΝΣΔ

60%

ΣΤΦΛΟΗ

40%
20%
0%
Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.43: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 34 εξώηεζε

Δξώηεζε 35
ηελ 35ε εξψηεζε, ην εξέζηζκα πνπ ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε ήηαλ ην
Β θαη επηιέρηεθε απφ ην 90% ησλ βιεπφλησλ θαη ην 84% ησλ ηπθιψλ (πίλαθεο 7.91,
7.92 & εηθφλα 7.51, ζρήκα 7.44).

Δηθόλα 7.51:

Φ.Κατςοφλθσ

Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 35

εο
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Πίλαθαο 7.91: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 35

Δξεζίζκαηα
επηινγήο

Σνληθό ύςνο
Καλνληθφ
Υακειφ
Υακειφ

Α
Β
Γ

Ρπζκόο
Καλνληθφο
Αξγφο
Γξήγνξνο

εο

εξώηεζεο

Έληαζε
Γπλαηή
ηγαλή
Καλνληθή

ε

Πίλαθαο 7.92: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 35 εξώηεζε

ΔΡΧΣΖΖ 35

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Α
Απφιπηε
ζπρλφηε
ηα
1
1

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
3,23%
3,23%

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Β
Απφιπηε
ρεηηθή
Απφιπηε
ζπρλφηεηα ζπρλφηεηα ζπρλφηεη
α
28
90,32%
2
26
83,87%
4

Γ
ρεηηθή
ζπρλφηεηα
6,45%
12,90%

Δξώηεζε 35
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ

Α

Β

Γ

Δξεζίζκαηα επηινγήο

ε

ρήκα 7.44: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 35 εξώηεζε

Δξώηεζε 36
ηελ 35ε εξψηεζε, ην εξέζηζκα Γ ην νπνίν ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε,
επηιέρηεθε απφ ην 94% ησλ βιεπφλησλ θαη ην 87% ησλ ηπθιψλ (πίλαθεο 7.94, 7.95 &
εηθφλα 7.52, ζρήκα 7.44).

Δηθόλα 7.52: Σν νπηηθό ππόδεηγκα ηεο 36

Φ.Κατςοφλθσ

εο

εξώηεζεο κε κηθξνύ κεγέζνπο πιάγηα γξάκκαηα
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Πίλαθαο 7.93: Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα επηινγήο ηεο 36
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Πίλαθαο 7.94: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 36 εξώηεζε
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ρήκα 7.45: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 36 εξώηεζε

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε αλ ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ
κέζσλ φξσλ ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ηπθινί θαη νη βιέπνληεο,
πξνβήθακε ζε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ.
Ζ ANOVA κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2(Καηάζηαζε φξαζεο) Υ 2 (Τπφδεηγκα) απνθάιπςε
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (between subjects) F (1,60) = 8,345
p = ,005< ,05. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ αγλνήζνπκε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο, νη ζπλεπείο
επηινγέο ησλ βιεπφλησλ ήηαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ ηπθιψλ.
Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο θαίλεηαη λα επεξέαζε ζεκαληηθά ην πνζνζηό ησλ
ζπλεπώλ αληηζηνηρήζεσλ F (1,60) = 48,025, p < ,05 Partial Eta-squared = ,445.
πσο θαίλεηαη παξαθάησ νη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη δπν
νκάδεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ βιεπφλησλ:
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Σπθινί [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 12,29 (68,28%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M = 14,2581
(79,2%)], βιέπνληεο [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 13,81 (76,70%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M
= 16,45 (91,39%)].
Ζ δηαθχκαλζε εληφο ησλ νκάδσλ (within subjects) δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο
δηαθνξέο F (1,60) = 1,036, p= ,313 > ,05 (πίλαθαο 7.95 & ζρήκα 7.46).
Πίλαθαο 7.95: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλεπείο απαληήζεηο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
όξαζεο
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Τπόδεηγκα
ρήκα 7.46: Οη κέζνη όξνη ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή "Καηάζηαζε όξαζεο"
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Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κηθηνχ ζρεδηαζκνχ 2 (Φχιν) Υ 2 (Τπφδεηγκα) απνθάιπςε φηη
νη κέζνη φξνη ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ
δηέθεξαλ ζεκαληηθά F (1,60) = ,005, p= ,943 > ,05
Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο θαίλεηαη λα επεξέαζε ζεκαληηθά ην πνζνζηό ησλ
ζπλεπώλ αληηζηνηρήζεσλ F (1,60) = 45,989, p < ,05, θαηαγξάθνληαο πςειφηεξν
πνζνζηφ ζπλεπψλ απαληήζεσλ φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ.
Ζ δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ φξσλ εληφο ησλ νκάδσλ δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο
δηαθνξέο: F (1,60) = 0, p= ,998 > ,05.
Οη κέζνη φξνη ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη δπν νκάδεο παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνδείγκαηνο. Οη κέζνη φξνη ησλ
ζπλεπψλ απαληήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξνη φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ:
Κνξίηζηα [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 12,29 (72,37%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M = 15,33
(85,19%)].
Αγφξηα [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 13,08 (72,65%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M = 15,38
(85,47%)] (πίλαθαο 7.96 & ζρήκα 7.47).
Ζ δηαθχκαλζε εληφο ησλ νκάδσλ (within subjects) δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο
δηαθνξέο F (1,60) = 1,036, p > ,05.
Πίλαθαο 7.96: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλεπείο απαληήζεηο σο πξνο ην θύιν.
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ρήκα 7.47: Οη κέζνη όξνη ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή Φύιν

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη θαη‘ επέθηαζε ε ειηθία δελ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο
επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηελ Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κηθηνχ
ζρεδηαζκνχ 2 (Τπφδεηγκα) Υ 2 (Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο), F (1,60) = ,985 p > ,05.
Σν είδνο ηνπ ππνδείγκαηνο επεξέαζε ζεκαληηθά ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ
ζπλεπώλ απαληήζεσλ F (1,60) = 47,153 p < ,05, Partial Eta-squared = ,440
Π/ΘΜΗΑ: [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 12,29 (72,37%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M = 15,33
(85,19%)].
Γ/ΘΜΗΑ: [Αθνπζηηθφ ππφδεηγκα: Μ = 13,08 (72,65%), νπηηθφ ππφδεηγκα: M = 15,38
(85,47%)] (πίλαθαο 7.97 & ζρήκα 7.47).
Ζ αιιειεπίδξαζε (Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο) Υ (Τπφδεηγκα) δελ θαίλεηαη λα ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F (1,60) = ,000, p = ,985> ,05.
Πίλαθαο 7.97:

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλεπείο απαληήζεηο σο πξνο ηε κεηαβιεηή βαζκίδα
εθπαίδεπζεο.
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ρήκα 7.48: Οη κέζνη όξνη ησλ ζπλεπώλ επηινγώλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή βαζκίδα εθπαίδεπζεο.

7.5.4 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Οη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. ηε 2ε εξψηεζε, φηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη δπλαηή έληαζε
(εξσηήζεηο 2 & 6), ελψ ε ζπλεπήο επηινγή ήηαλ ιέμε κε κεγάια πιάγηα
γξάκκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηε ιέμε κε κηθξά έληνλα θαη πιάγηα
γξάκκαηα (βιέπνληεο 67,7% θαη ηπθινί 35,5%), ελψ ζηελ 6 ε εξψηεζε επέιεμαλ
απηή κε ηα κηθξά πιάγηα γξάκκαηα (βιέπνληεο 77,42% θαη ηπθινί 77,42%).
Παξαηεξνχκε φηη παξφηη ζχκθσλα κε ηηο Smith & Sera (1992), ην κεγάιν κέγεζνο
ζπζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηή έληαζε ηεο θσλήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε,
ππεξηζρχεη ην πςειφ ηνληθφ χςνο έλαληη ηεο έληαζεο ηεο θσλήο. Ζ επηινγή απηή
εμεγείηαη απφ ηνλ θψδηθα ησλ ζπρλνηήησλ (Morton, 1994; Ohala 1994), ζχκθσλα
κε ηνλ νπνίν ήρνη πςειήο ζπρλφηεηαο ζπλδένληαη κε κηθξφ θαη ιεπηφ κέγεζνο.
Φ.Κατςοφλθσ
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2. ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ, κε θαλνληθφ ηνληθφ χςνο, θαλνληθφ ξπζκφ θαη
δπλαηή έληαζε, ε ζπλεπήο επηινγή ήηαλ ε ιέμε κε κεγάια γξάκκαηα. Δλψ, ζηελ
3ε εξψηεζε, απάληεζαλ κε αξθεηά κεγάιε ζπλέπεηα (βιέπνληεο 90,32% θαη
ηπθινί 61,29%), ζηελ 5ε εξψηεζε νη ηπθινί απάληεζαλ κε ην ίδην πνζνζηφ
(61,29%), ελψ αληίζεηα απφ ηνπο βιέπνληεο κφλν 41,94% ηελ επέιεμαλ. Οη
βιέπνληεο επέιεμαλ ζε πνζνζηφ 54,84% ηε ιέμε κε θαλνληθνχ κεγέζνπο πιάγηα
γξάκκαηα.
3. ηαλ ην αθνπζηηθφ ππφδεηγκα είρε πςειφ ηνληθφ χςνο, γξήγνξν ξπζκφ θαη
«θαλνληθή» έληαζε, ε ζπλεπήο απάληεζε ήηαλ ε ιέμε κε ηα θαλνληθνχ κεγέζνπο
πιάγηα γξάκκαηα. Δλψ ζηελ 7ε εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ κε αξθεηά
κεγάιε ζπλέπεηα (βιέπνληεο 67,74% θαη ηπθινί 61,54%), κε δεχηεξε ζε
πνζνζηά επηινγή ηε ιέμε κε ηα κηθξά γξάκκαηα (βιέπνληεο 32,26% θαη ηπθινί
38,46%), ζηελ 11ε εξψηεζε ηα πνζνζηφ ζπλεπψλ απαληήζεσλ ησλ ηπθιψλ ήηαλ
πνιχ ρακειφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο βιέπνληεο πνπ απάληεζαλ κε αξθεηά κεγάιε
ζπλέπεηα (βιέπνληεο 77,42% θαη ηπθινί 35,48%). Οη ηπθινί επέιεμαλ ζε πνζνζηφ
61.29% ηε ιέμε κε κηθξά έληνλα γξάκκαηα. Παξαηεξνχκε, δειαδή φηη ππάξρεη θαη
κηα δεπηεξεχνπζα ζρεζηαθή νκνηφηεηα ηεο πςειήο ζπρλφηεηα θσλήο κε ηνπο
ραξαθηήξεο κηθξνχ κεγέζνπο, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζε ησλ Morton
(1994) θαη Ohala (1994), θαζψο ηα δψα κε κηθξφ κέγεζνο παξάγνπλ πςειήο
ζπρλφηεηαο θσλέο.
Μεηαμχ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ
ησλ βιεπφλησλ σο πξνο ηηο ζπλεπείο κε ηελ ππφζεζή καο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξεάζηεθαλ επίζεο θαη απφ ηε κνξθή ηνπ
ππνδείγκαηνο, αλ ήηαλ δειαδή αθνπζηηθφ ή νπηηθφ. ηαλ ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, νη
απαληήζεηο θαη ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε ζπλέπεηα κε
ηελ ππφζεζή καο.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα (πίλαθαο 15.95), νη
ζπλεπείο κε ηελ ππφζεζή καο απαληήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ 68%.
πλνςίδνληαο, παξά ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηπθιψλ θαη βιεπφλησλ ηα
πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηέηνηα
πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλσλ
εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθήο νκηιίαο, ε αληηζηνίρεζε απηή είλαη απνηειεζκαηηθή
θαη αληηιεπηηθά απνδεθηή.
Σα πςειά πνζνζηά ησλ ζπλεπψλ απαληήζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ πξνεγήζεθε
εθκάζεζε, καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ έκθπηνη παξάγνληεο, νη νπνίνη
ζπληείλνπλ ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο.
Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο καο θάλεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε
αθνπζηηθή απφδνζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε αληηζηνίρεζε είλαη
θαηάιιειε γηα ηνπο καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.
Ζ άκεζε ζπζρέηηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ραξαθηήξσλ κε θσλέο ζπγθεθξηκέλεο
ηνληθφηεηαο, ξπζκνχ θαη έληαζεο ρσξίο λα πξνεγεζεί εθκάζεζε, πξνθαλψο ζπληειεί
ζηελ εμνηθνλφκεζε λνεηηθώλ πόξσλ θαη κείσζε ηνπ γλσζηαθνύ θνξηίνπ, ζηνηρεία
πνιχ ζεκαληηθά θαηά ηελ αθνπζηηθή πξφζβαζε ζε θείκελα πνπ απαηηνχλ θαηαλφεζε,
φπσο είλαη απηά ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
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Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο
είλαη:




ε πνηφηεηα ηνπ ζπλζέηε νκηιίαο
νη ηηκέο ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ε ρξήζε θαηάιιεισλ ηηκψλ ηνληθνχ χςνπο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπζρέηηζή ηνπ κε
ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ.

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αμηνινγήζεθε ε κεζνδνινγία θαη ηα αθνπζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηνζεηήζακε γηα ηελ απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο.
Γειαδή, ειέγμακε αλ βειηηψζεθε ε απνκλεκφλεπζε θαη ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ,
φηαλ ηα νπηηθά ζήκαηα, πνπ ππήξραλ ζε απηφ, απνδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα
ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ καο, φπσο επίζεο θαη αλ απηά αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα
απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί εθκάζεζε.
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8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Σα ζήκαηα γξαθήο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 3, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ηε
δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ελφο δνκεκέλνπ εγγξάθνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο. φηαλ απηφ παξνπζηάδεηαη νπηηθά (Truillet, 1999).Δίλαη
κεραληζκνί ηεο γξαθήο, νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία κηαο ηδέαο ζε έλα θείκελν,
απνθαιχπηνπλ ζρέζεηο πεξηερνκέλνπ (Spyridakis, 1989; Spyridakis & Standal, 1987) θη
έρνπλ σο ζθνπφ λα θαζνδεγήζνπλ ην καζεηή λα επεμεξγαζηεί γλσζηηθά ην θείκελν,
ρσξίο φκσο λα πξνζζέζνπλ νπνηεζδήπνηε λέεο πιεξνθνξίεο (Meyer, 1975).
Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ζηα ηεζη κεηαθνξάο επίιπζεο
πξνβιήκαηνο, φηαλ εθαξκφδνληαη ζε έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν (Loman & Mayer, 1983;
Lorch, 1989; Rickards, Fajen, Sullivan, & Gillespie, 1997). ε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζε
θνηηεηέο, νη Mautone & Mayer (2001), γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε ζεκαηνδφηεζε
πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε απφδνζε, φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά
επίιπζεο πξνβιήκαηνο (problem-solving transfer), βξήθαλ φηη ππήξμε κηα ζεηηθή
επίδξαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάζηεθε ην ζεκαηνδνηεκέλν
πξνθνξηθφ θείκελν. Έηζη, θαίλεηαη φηη ε ζεκαηνδφηεζε θάλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην
λα βνεζά απιά ηνπο αλζξψπνπο λα επηιέμνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο.
Ζ ζεκαηνδφηεζε παίδεη έλα κεηαγλσζηαθφ (metacognitive) ξφιν. χκθσλα κε ηελ
ππόζεζε ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο (the selective attention hypothesis), νη αλαγλψζηεο
αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζην ζεκαηνδνηεκέλν απ' φ,ηη ζην ίδην κε
ζεκαηνδνηεκέλν πεξηερφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο (Foster, 1979; Golding
& Fowler, 1992; Loman & Mayer, 1983; Lorch, 1989; Mayer, Dyck, & Cook, 1984).
Καζψο ηα ζήκαηα απνθαιχπηνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ιεηηνπξγνχλ σο έλαο νδεγφο γηα ηε γλσζηαθή επεμεξγαζία ηνπ
(Golding & Fowler, 1992; Lorch, Lorch, & Klusewitz, 1995).
Γεδνκέλνπ, φηη ε επεμεξγαζία ελφο πεδνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα αζθήζεη έλα βαξχ
γλσζηαθφ θνξηίν ζηνλ αξράξην αλαγλψζηε (Sweller, 1999), νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ
πεξηηηνχ θνξηίνπ, πνπ ε ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θαηαθέξεη, ζα επηηξέςεη ζηνλ καζεηή
λα ζπκκεηέρεη πην απνηειεζκαηηθά ζηελ παξαγσγηθή γλσζηαθή επεμεξγαζία. ηα
πεηξάκαηα ησλ Mautone & Mayer (2001), νη καζεηέο ζηηο νκάδεο κε ην ζεκαηνδνηεκέλν
πξνθνξηθφ θείκελν δελ ρξεηαδφηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φινπο ηνπο γλσζηαθνχο
πφξνπο ζην ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθήλνληαο κεξηθνχο
πφξνπο δηαζέζηκνπο γηα ηηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο
ελζσκάησζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ζεσξνχκε φηη ηα θαιά ζρεδηαζκέλα ζήκαηα
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο ζπδεχμεηο αηηίαο θαη
απνηειέζκαηνο απφ ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο, αιιά απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα
λα επηζεκαλζνχλ ηα θξηζηκφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζεκαηνδφηεζεο.
Δπνκέλσο, αλ θαηά ηελ κεηαηξνπή ελφο εγγξάθνπ ζε νκηιία κέζσ ζπζηήκαηνο TtS,
απνδίδνληαλ πέξαλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα νπηηθά ζήκαηα (π.ρ., bold, italic, κέγεζνο
ραξαθηήξσλ), απηφ ππνζέηνπκε φηη ζα είρε ζεηηθή επίπησζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ, αιιά
θαη ζηελ απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ.
Πνηα κέζα φκσο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν/πιαίζην ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ; χκθσλα κε ηνπο Mautone, &
Mayer (2001), ιακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ηνπ θεηκέλνπ, ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν/πιαίζην ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα απνδνζεί κε ην λα
εθθξάζνπκε ηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηα ζήκαηα κε
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θεηκεληθφ (discursive) ηξφπν ή λα παξνπζηάζνπκε ηα νπηηθά ζήκαηα ηνπ θεηκέλνπ κε κηα
εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ (text picture), παξάιιεια κε ηελ αθνπζηηθή ηνπ απφδνζε. Σξίηνο
ηξφπνο, ν νπνίνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ πξνζσδία σο έλα αλάινγν ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ
ησλ θεηκεληθψλ θαη πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (den Ouden,
Noordman, & Terken, 2002). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Hartley (1993), κεξηθέο απφ ηηο
νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαληαζηεί ηελ πξνζσδία
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αθνπζηηθή κνξθή.
ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα απνδείρηεθε φηη ε αληηζηξνθή κπνξεί επίζεο λα ηζρχεη.
Γειαδή, ηα πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά (prosodic cues) ζηελ πξνθνξηθή έθδνζε ηνπ
θεηκέλνπ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αθξναηή λα θαληαζηεί ηα νπηηθά ζήκαηα ηνπ
θεηκέλνπ. Έηζη, απνκέλεη απηφ λα απνδεηρηεί πεηξακαηηθά θαη ζε πξαγκαηηθφ θείκελν
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ ζηελ
απνκλεκφλεπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ φηαλ απηφ απνδνζεί ζε αθνπζηηθή
κνξθή.
Πξαγκαηνπνηήζακε δπν πεηξάκαηα, ζηα νπνία εθθσλήζεθε κε ζπλζεηηθή νκηιία έλα
απφζπαζκα θεθαιαίνπ ηεο Φπζηθήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζε βιέπνληεο θαη ηπθινχο
καζεηέο. ην πξψην πείξακα, γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλήθαλ ζηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο,
ε εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκπεξηιάκβαλε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ,
φπσο ε έληνλε, ε πιάγηα, ε έληνλε-πιάγηα γξαθή θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο, ρσξίο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν, ελψ ζηνπο
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ εθθσλήζεθε ην θείκελν ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ηεο
θσλήο. Εεηήζακε απφ απηνχο ζην ηέινο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο,
δηαηχπσζεο θαη ζσζηνχ ιάζνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο ησλ
πεηξακαηηθψλ νκάδσλ έδσζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο. ην
δεχηεξν πείξακα, δεηήζακε απφ κηα νκάδα ηπθιψλ θαη κηα νκάδα βιεπφλησλ καζεηψλ
λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ, κεηά ην ηέινο ηεο εθθψλεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ηα
νπηηθά ζήκαηα, ηα νπνία απνδφζεθαλ ζε αθνπζηηθή κνξθή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ
φηη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία απνδφζεθαλ ηα νπηηθά ζήκαηα δηεπθφιπλε ηνπο καζεηέο λα
ηα αλαγλσξίζνπλ κε αξθεηά πςειά πνζνζηά.
Οη αθνπζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζακε βαζίζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο
ςπρναθνπζηηθέο κειέηεο καο, αιιά θαη ζε εζνινγηθέο κειέηεο (Ohala, 1994), ζηηο
νπνίεο θαίλεηαη φηη ε ζπρλφηεηα θαη ή έληαζε ελφο ήρνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ρσξηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ηνλ παξάγεη.
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε αλ:
1. Ζ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ
πξνηείλνπκε, ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε θαη θαηαλφεζε ζε ζρέζε
κε ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ, ζην νπνίν δελ απνδίδεηαη αθνπζηηθά,
θαλέλα νπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ.
2. Σα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δνκεκέλνπ θεηκέλνπ γίλνληαη αληηιεπηά, δειαδή
αλαγλσξίδνληαη, θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζή ηνπο κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθήο νκηιίαο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί εθκάζεζε.
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8.1 ΠΔΗΡΑΜΑ 1ν
Ο ζθνπφο ηνπ πξώηνπ πεηξάκαηνο, ήηαλ λα ειέγμνπκε αλ ε αθνπζηηθή απφδνζε ελφο
θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζπλζεηηθήο νκηιίαο, έηζη ψζηε λα
απνδίδνληαη ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ε έληνλε, ε πιάγηα θαη ε έληνλε
πιάγηα γξαθή θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ
πξνεγνχκελσλ πεηξακαηηθψλ κειεηψλ καο, δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ. Τπνζέηνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πεηξακαηηθήο κειέηεο ζα επηβεβαηψζνπλ ηα επξήκαηα ησλ Mautone & Mayer (2001).

8.1.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο θαη πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο
ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ ην 1ν θαη ην 2ν ηκήκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ηνπ
Λεφληεηνπ Λπθείνπ Παηεζίσλ, θαζψο θαη ε νκάδα ησλ ηπθιψλ καζεηψλ ηνπ Κέληξνπ
Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ. Σν Β1 απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ
νπνία εθθσλήζεθε ην θείκελν, ρσξίο απφδνζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ελψ
ην Β2 θαη νη ηπθινί καζεηέο απνηέιεζαλ ηηο δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο
εθθσλήζεθε ην ίδην θείκελν, αιιά κε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε ηκήκαηνο, ελψ
γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο, ζε αίζνπζα ηνπ ΚΔΑΣ. Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο
θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ λα απνθχγνπλ ηελ πξφθιεζε νπνηνπδήπνηε ζνξχβνπ θαη λα
αθνχζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν, ην νπνίν ηνπο εθθσλήζεθε δπν θνξέο.
Ζ πξψηε εθθψλεζε είρε σο ζθνπφ λα εμνηθεησζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζπλζεηηθή
θσλή, ελψ ηε δεχηεξε θνξά ηνπο δεηήζεθε λα εζηηάζνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
θεηκέλνπ. Με ηε ιήμε θαη ηεο δεχηεξεο εθθψλεζεο δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζε θάζε
ζπκκεηέρνληα έλα θχιιν εξγαζίαο (Παξάξηεκα Σ) κε εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο,
δηαηχπσζεο θαη ζσζηνχ-ιάζνπο. ηνπο ηπθινχο καζεηέο, δφζεθε ην θχιιν εξγαζίαο
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηε γξαθή braille, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε
μερσξηζηφ απαληεηηθφ θχιιν.
Τιηθά θαη εξεζίζκαηα
Σν θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ απφζπαζκα απφ ην πξψην θεθάιαην ηνπ
βηβιίνπ ηεο Φπζηθήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ κε ηίηιν «Η επηζηεκνληθή κέζνδνο» ( Παξάξηεκα
Δ).
Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε
πιαηθφξκα Document-to-Audio (DtA) θαη ηα ειεχζεξα ινγηζκηθά ―Text To Wav‖ θαη
―Audacity‖, ελψ ε ζπλζεηηθή θσλή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν «Γεκήηξεο», ε
ειιεληθή θσλή ηεο Acapella. Σν αθνπζηηθφ θείκελν παξνπζηάζηεθε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε έλα θνξεηφ CD player, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγήηξηεο ησλ
μέλσλ γισζζψλ γηα ηελ θαηαλφεζε αθνπζηηθνχ θεηκέλνπ.
Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα είραλ ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο φπσο απηέο θαίλνληαη ζηνλ
πίλαθα 8.1 πνπ αθνινπζεί:
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Πίλαθαο 8.1: Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ απόδνζε ησλ νπηηθώλ ζεκάησλ

Σίηινο Κεθαιαίνπ
(Έληνλε γξαθή,
κεγάια γξάκκαηα, 18
pts)

Βαζηθφ
θείκελν

Italic

Bold

Bold italic

(12 pts)

(12 pts)

(Σίηινο
β΄επηπέδνπ,
14 pts)

(Normal, 12
pts)

Έληαζε (db)

+4

68

7

7

+2

Σνληθφηεηα
(pitch), %

-5%

2756.250Hz

+6%

-7%

-7%

Ρπζκφο
(rhythm), %

-12%

140
ιέμεηο/ιεπηφ

+12%

-10%

+15

Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ ήηαλ ζε έληνλε γξαθή απνδίδνληαλ αθνπζηηθά κε θσλή
ρακειφηεξνπ ηνληθνχ χςνπο θαη πην αξγνχ ξπζκνχ απφ απηφ ηνπ ξένληνο θεηκέλνπ.
Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ ήηαλ ζε πιάγηα γξαθή απνδίδνληαλ αθνπζηηθά κε θσλή
πςειφηεξνπ ηνληθνχ χςνπο θαη πην γξήγνξνπ ξπζκνχ απφ απηφ ηνπ ξένληνο θεηκέλνπ.
Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ ήηαλ ζε έληνλε θαη πιάγηα γξαθή απνδίδνληαλ αθνπζηηθά
κε θσλή ρακειφηεξνπ ηνληθνχ χςνπο θαη πην γξήγνξνπ ξπζκνχ απφ απηφ ηνπ ξένληνο
θεηκέλνπ.
Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ ήηαλ κε κεγαιχηεξν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο απνδίδνληαλ
εθηφο απφ ηα άιια αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε θσλή κεγαιχηεξεο έληαζεο απφ
απηή ηνπ ξένληνο θεηκέλνπ.
8.1.2 Δπεμεξγαζία - Απνηειέζκαηα
Ζ πξώηε εξώηεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ήηαλ εξψηεζε ζπκπιήξσζεο ιέμεσλ ή
θξάζεσλ θαη απαηηνχζε απνκλεκφλεπζε.
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην SPSS 13 θη έγηλε ζπζρέηηζε ησλ
απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ:




Οκάδα ειέγρνπ (Β1) – Πεηξακαηηθή νκάδα 2 (Β2΄, βιέπνληεο)
Οκάδα ειέγρνπ (Β1) – Πεηξακαηηθή νκάδα 1 (ηπθινί),
Πεηξακαηηθή νκάδα 1 (ηπθινί) - Πεηξακαηηθή νκάδα 2 (Β2΄, βιέπνληεο)

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνκλεκφλεπζε, πξνβήθακε ζε απιή κε
ζπζρεηηζκέλε ANOVA. Ο έιεγρνο Levene έδεημε φηη νη δηαθπκάλζεηο ήηαλ παξφκνηεο ή
νκνηνγελείο.
Ζ επίδξαζε ηεο αθνπζηηθήο απφδνζεο ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ επεξέαζε
ζεκαληηθά ηελ απνκλεκφλεπζε. Ζ απιή κε ζπζρεηηζκέλε ANOVA έδεημε ζεκαληηθή
δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηεο Οκάδαο
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Διέγρνπ, ζηελ νπνία εθθσλήζεθε ην θείκελν ρσξίο αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ θαη ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 2 (F1,48 = 4,54, p=0,038) ζηελ νπνία
απνδφζεθαλ. Ο κέζνο φξνο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Μ=7,16,
SD=1,43) ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηνπ Β2 (Μ=8,04, SD=1,49) (πίλαθαο
8.2 & ζρήκα 8.1).
Δπίζεο, ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη
ηεο δεχηεξεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ησλ ηπθιψλ καζεηψλ. Ο ιφγνο F (F1,36 = 14,006,
p=0,001) είλαη ζεκαληηθφο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01. Ο κέζνο φξνο ησλ ζσζηψλ
απαληήζεσλ ησλ ηπθιψλ καζεηψλ (Μ=8,76, SD=1,25) ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξνο απφ
απηφλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Μεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ
φξσλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ (F1,36 = 3,16, p=0,084). κσο αλ θαη δελ ήηαλ
ζεκαληηθή ε δηαθνξά, νη ηπθινί καζεηέο είραλ αηζζεηά θαιχηεξν κέζν φξν ζσζηψλ
απαληήζεσλ απφ ηνπο βιέπνληεο.
ε

Πίλαθαο 8.2: Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο γηα ηελ 1 εξώηεζε

ΟΜΑΓΔ
(Οκάδα
ειέγρνπ)
2ε
Πεηξακαηηθή
Οκάδα
(βιέπνληεο)
1ε
Πεηξακαηηθή
Οκάδα
(Σπθινί)
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N

Μ.Ο

ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

ΣΤΠΗΚΟ
ΛΑΘΟ

ΔΛΑΥΗΣΟ

ΜΔΓΗΣΟ

25

7,16

65%

1,434

,287

5

10

25

8,04

73%

1,485

,297

5

11

13

8,92

81%

1,382

,383

6

11
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Μ.Ο. Απνκλεκόλεπζεο

10

8

6

4

2

0

Οκάδα Διέγρνπ

Πεηξακ. Οκάδα 2

Πεηξακ. Οκάδα 1

Βιέπνληεο

Σπθινί

πλζήθεο
ε

ρήκα 8.1: Οη κέζνη όξνη ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηελ 1 εξώηεζε

ηε 2ε εξώηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία
ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ.
‘ απηή ηελ εξψηεζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8.2 γεληθά θαη νη ηξεηο νκάδεο
θαηέγξαςαλ πςειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ησλ δπν
πεηξακαηηθψλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο απνδφζεθαλ ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην θείκελν
πνπ ηνπο εθθσλήζεθε, απάληεζαλ κε πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ
ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (60%). Μεηαμχ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ
παξαηεξνχκε επίζεο δηαθνξέο κε ηνπο ηπθινχο λα θαηαγξάθνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο
(82%) ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο (76%) (ζρήκα 8.2).
Απφ ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ηάζε νη
ζπκκεηέρνληεο πνπ άθνπζαλ ην θείκελν, ζην νπνίν απνδφζεθαλ ηα νπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά λα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο.
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Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ;

90%

82%
76%

80%
70%

60%

60%
50%

ΧΣΖ ΑΠΑΝΣΖΖ

40%

ΛΑΘΟ ΑΠΑΝΣΖΖ

40%
24%

30%

18%
20%
10%
0%

Οκάδα Διέγρνπ

Πεηξακ. Οκάδα 2 Πεηξακ. Οκάδα 1
Βιέπνληεο

Σπθινί
Η

ρήκα 8.2: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ δπν πεηξακαηηθώλ
νκάδσλ ζηελ εξώηεζε 2.

ηελ 3ε εξώηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε βάζε απηά πνπ άθνπζαλ λα
δηαηππψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ πεηξάκαηνο.
Ση είλαη ην πείξακα;
80%
80%

68%

70%

63%

60%
50%
37%

40%

32%

30%

ΧΣΖ ΑΠΑΝΣΖΖ
ΛΑΘΟ ΑΠΑΝΣΖΖ

20%

20%
10%
0%

Οκάδα Διέγρνπ

Πεηξακ. Οκάδα 2

Πεηξακ. Οκάδα 1

Βιέπνληεο

Σπθινί

ρήκα 8.3: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ δπν πεηξακαηηθώλ
νκάδσλ ζηελ εξώηεζε 3.

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ζ‘ απηή ηελ εξψηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο
φισλ ησλ νκάδσλ θαηέγξαςαλ ρακειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ, κε ηνπο
ηπθινχο λα ζεκεηψλνπλ ηα ιηγφηεξν ρακειά, κε 37% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα απαληνχλ
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ζσζηά. ηελ νκάδα ειέγρνπ, κφλν ην 20% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ ζσζηά, ελψ ζηε
δεχηεξε πεηξακαηηθή νκάδα κφλν ην 32% (ζρήκα 8.3).
Ζ 4ε εξώηεζε ήηαλ εξψηεζε ζσζηνχ ιάζνπο θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα
επηζεκάλνπλ ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο ζεκεηψλνληαο «» ή «Λ» ζην
θνπηάθη πνπ ππήξρε κπξνζηά απφ θάζε πξφηαζε. Οη ηπθινί ηχπσλαλ «» ή «Λ» ζηε
γξαθή braille κπξνζηά απφ ηελ αληίζηνηρε πξφηαζε.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απφδνζε ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηε ρξήζε απιήο κε
ζπζρεηηζκέλεο ANOVA, έδεημε φηη νη κέζνη φξνη κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο 2 εο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δηέθεξαλ ζεκαληηθά (F1,48 = 5,12, p=0,013), φπσο επίζεο θαη νη
κέζνη φξνη κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο 1εο πεηξακαηηθήο νκάδαο ησλ ηπθιψλ
καζεηψλ (F1,36 = 15,117, p=0). Ο κέζνη φξνη ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ ηπθιψλ
καζεηψλ (Μ=4, SD=0,79), φπσο θαη ησλ καζεηψλ ηεο 2εο πεηξακαηηθήο νκάδαο(Μ=3,6,
SD=0,87) ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξνη απφ απηφλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ(Μ=2,96, SD=0,89).
Γελ παξαηήζεθε φκσο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ(F1,36
= 2,313, p=0,136) (πίλαθαο 8.3 & ζρήκα 8.3).

Μ.Ο. Απαληήζεσλ

5

4

3

2

1

0
Οκάδα Διέγρνπ

Πεηξακ. Οκάδα 2

Πεηξακ. Οκάδα 1

Βιέπνληεο

ηπθινί

πλζήθεο

ρήκα 8.4: Οη κέζνη όξνη ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ γηα ηηο ηξεηο νκάδεο
ε

Πίλαθαο 8.3: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ 4 εξώηεζε

Οκάδα ειέγρνπ
(Βιέπνληεο)
2ε Πεηξακαηηθή
νκάδα
(Βιέπνληεο)
1ε Πεηξακαηηθή
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ΣΤΠΗΚΖ
ΑΠΟΚΛΗΖ

N

ΔΡΧΣΖΔΗ

25

5

2,96

59,2%

,889

25

5

3,60

72%

,866

17

5

4,00

80%

,791
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νκάδα
(Σπθινί)
χλνιν

67

5

3,46

62,2%

,943

8.1.3 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζή καο, θαζψο έδεημαλ φηη ην
ζεκαηνδνηεκέλν θείκελν βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έξγα
απνκλεκφλεπζεο, ζπκπιήξσζεο θαη ζσζηνχ – ιάζνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ, ζηελ νπνία ην θείκελν παξνπζηάζηεθε ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ησλ
αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θσλήο. ηελ εξψηεζε δηαηχπσζεο νξηζκνχ, φιεο νη
νκάδεο παξνπζίαζαλ ρακειή επίδνζε, κε ηελ νκάδα ειέγρνπ λα παξνπζηάδεη ηε
ρεηξφηεξε. πλήζσο, φηαλ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα απνκλεκνλεχζνπλ έλαλ νξηζκφ, ηνλ
δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά, πξάγκα ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ θαηά ηελ
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, δηφηη ε αθνπζηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ζε ζπλερή ξνή
ρσξίο δηαθνπέο θη επαλαιήςεηο.
8.2 ΠΔΗΡΑΜΑ 2ν
Ο ζθνπφο ηνπ δεύηεξνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα ειέγμνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκφ γίλνληαη
αληηιεπηά, ρσξίο πξνεγνχκελε εθκάζεζε, ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο (έληνλε, πιάγηα,
θαη έληνλε πιάγηα γξαθή, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο) ηνπ
θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην πξψην πείξακα, φηαλ απηά απνδίδνληαη
αθνπζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνηείλνπκε.
ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα, θάλεθε φηη ππάξρεη ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο (ηνληθφ χςνο, έληαζε θαη ξπζκφο) θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ ηππνγξαθηθψλ ραξαθηήξσλ, φπσο ην βάξνο (bold), ην κέγεζνο θαη ην ζηπι (italic).
Απνκέλεη λα απνδεηρηεί απηφ θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, αλ δειαδή, ζην θείκελν
ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φηαλ απηφ απνδίδεηαη κέζσ ζπλζεηηθήο νκηιίαο
αλαγλσξίδνληαη νη ιέμεηο πνπ απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθήο κνξθήο ή θαη δηαθνξεηηθνχ
κεγέζνπο ραξαθηήξεο.
Τπνζέηνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαγλσξίζνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζηελ
έληππή ηνπ κνξθή απνδίδνληαη κε έληνλε, πιάγηα ή έληνλε θαη πιάγηα γξαθή, θαζψο
θαη κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο.
8.2.1 Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο θαη πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο
ην πείξακα απηφ ζπκκεηείραλ ην 3ν ηκήκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Λεφληεηνπ Λπθείνπ
Παηεζίσλ θαζψο θαη ε νκάδα ησλ 17 ηπθιψλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ
ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ), νη νπνίνη δελ είραλ
νπηηθή αλάκλεζε ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηπθιψλ
καζεηψλ, δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα κεηαμχ ηπθιψλ θαη
βιεπφλησλ.
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Ζ δηαδηθαζία γηα ηνπο βιέπνληεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπο,
ελψ γηα ηνπο ηπθινχο ζε κηα αίζνπζα ηνπ ΚΔΑΣ. Καη ζηηο δπν αίζνπζεο δελ ππήξραλ
παξεκβνιέο απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο.
Τιηθά θαη εξεζίζκαηα
Αξρηθά, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δπν νκάδσλ εθθσλήζεθε ην θείκελν κε ηε ρξήζε
ελφο CD player, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο ηνπ πξψηνπ
πεηξάκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζπλζεηηθή νκηιία θαη ηα δηαθνξεηηθά
αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα, ζηνπο κελ βιέπνληεο κνηξάζηεθε ην θείκελν
ρσξίο θακηά κνξθνπνίεζε θαη ζε δηπιφ δηάζηηρν, ελψ ζηνπο ηπθινχο κνηξάζηεθε ζηε
γξαθή braille. Καηφπηλ, ην θείκελν εθθσλήζεθε γηα δεχηεξε θνξά θαη ζην ηέινο θάζε
παξαγξάθνπ γηλφηαλ παχζε 2 ιεπηψλ.
ην δηάζηεκα απηφ:




νη κελ βιέπνληεο θαινχληαλ λα ππνγξακκίζνπλ ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ
απνδίδνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα ζεκεηψζνπλ πάλσ απφ απηέο:
o «Β» αλ ε θσλή κε ηελ νπνία απνδφζεθαλ ηαίξηαδε ζηελ Έληνλε γξαθή (Bold)
o «I» αλ ε θσλή κε ηελ νπνία απνδφζεθαλ ηαίξηαδε ζηελ Πιάγηα γξαθή (Italics)
o «ΒΗ» αλ ε θσλή κε ηελ νπνία απνδφζεθαλ ηαίξηαδε ζηελ Έληνλε-πιάγηα
γξαθή (Bold-italics)
o «Μ» αλ νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ζηελ νπηηθή (έληππε ή
ειεθηξνληθή) κνξθή ζα απνδίδνληαλ θαη κε κεγαιχηεξν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο απφ ην ππφινηπν θείκελν.
νη δε ηπθινί θαινχληαλ λα θαηαγξάςνπλ ζε μερσξηζηφ θχιιν ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο
πνπ απνδφζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζην ηέινο θάζε κηαο λα ζεκεηψζνπλ ηε
κνξθή κε ηελ νπνία λνκίδνπλ φηη ζα ηαίξηαδαλ ζηελ νπηηθή ηνπο έθδνζε, θαζψο
επίζεο θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο.

Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, δφζεθαλ ζηνπο ηπθινχο αλάγιπθα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ
αιθάβεηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ ραξαθηήξσλ
φπσο θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο (Παξάξηεκα Ε).
8.2.2 Δπεμεξγαζία - Απνηειέζκαηα
Ζ απιή κε ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη ν παξάγνληαο «φξαζε» δελ
επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (F1,36 = 3.817, p=0.058).
Γεληθά, φκσο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν νκάδσλ αλαγλψξηζαλ ηα νπηηθά ζήκαηα κε
αξθεηά πςειά πνζνζηά επηηπρίαο. Οη βιέπνληεο αλαγλψξηζαλ ην 65% (Μ=13,64,
SD=2,4) ησλ ζεκάησλ, ελψ νη ηπθινί αλαγλψξηζαλ ην 72% (Μ=14,94, SD=2,5)
Πίλαθαο 8.4: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ νπηηθώλ ζεκάησλ.

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ

N

ΒΛΔΠΟΝΣΔ
ΣΤΦΛΟΗ
ΤΝΟΛΟ

25
17
42
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Μέζνη ξνη
13,64
14,94
14,24

65%
72%
67,8%

Σππηθέο
Απνθιίζεηο
2,396
2,536
2,508
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Δηδηθά, φκσο γηα θάζε ηχπν ζήκαηνο, παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 8.5 φηη:
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαγλσξηζηκφηεηαο είρε ε πιάγηα γξαθή (italics) κε πνζνζηφ
κε 85% ζηνπο βιέπνληεο θαη 82,4% ζηνπο ηπθινχο. Αθνινπζεί ε έληνλε γξαθή (Bold)
κε ηηο δπν νκάδεο λα θαηαγξάθνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά (71% νη
βιέπνληεο θαη 70,5% νη ηπθινί). Αθνινπζεί ε έληνλε γξαθή κε κεγαιχηεξνπο
ραξαθηήξεο απφ ην βαζηθφ θείκελν (71% νη βιέπνληεο θαη 70,5% νη ηπθινί), θαη ε
έληνλε πιάγηα γξαθή κε κεγαιχηεξνπο ραξαθηήξεο, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο νπνίαο θαη νη
δπν νκάδεο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα.
Πίλαθαο 8.5: Μέζνη όξνη επηηπρνύο αλαγλώξηζεο γηα θάζε νπηηθό ζήκα

Μ.Ο.
ΣΤΦΛΟΗ
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
12,3 70,5% 17,64 71%
14 82,4% 21,25 85%
ITALICS 8,5 50,0%
9
36%

BOLD
ITALICS
BOLD
ΜΔΓΑΛΑ
BOLD ΜΔΓΑΛΑ

11

64,7%

14

56%

Οη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έληνλε-πιάγηα γξαθή κε κεγάινπο
ραξαθηήξεο αλαγλσξίζηεθαλ κε κεγαιχηεξε δπζθνιία. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8.5,
ην 50% ησλ ηπθιψλ θαη ην 36% ησλ βιεπφλησλ, απάληεζαλ ζσζηά, ελψ φπσο θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 8.6, πνζνζηφ 22% ησλ ηπθιψλ θαη 17,6% ησλ βιεπφλησλ ηηο αλαγλψξηζε
σο έληνλε-πιάγηα γξαθή θαη πνζνζηφ 22% ησλ ηπθιψλ θαη 8,8% ησλ βιεπφλησλ ηηο
αλαγλψξηζε σο έληνλε γξαθή κε κεγάινπο ραξαθηήξεο.
Πίλαθαο 8.6: Μέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζην αθνπζηηθό εξέζηζκα πνπ
αληηζηνηρνύζε ζε έληνλε-πιάγηα γξαθή κε κεγάινπο ραξαθηήξεο.

BOLD
BOLD
ITALICS
ΜΔΓΑΛΑ
BOLD ITALICS
BOLD ΜΔΓΑΛΑ
ΜΔΓΑΛΑ

Μ.Ο.
ΣΤΦΛΟΗ
ΒΛΔΠΟΝΣΔ
5
14,7%
7
14%
17

50%

18

36%%

6
3
3

17,6%
8,8%
8,8%

11
11
3

22%
22%
6%

8.2.3 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ πεηξάκαηνο κπνξνχκε λα εμάγνπκε δπν
ζπκπεξάζκαηα: Σν πξψην αθνξά ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ ζεκάησλ, πνπ φπσο
θάλεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο πξψηεο εξψηεζεο, ε κέζνδνο πνπ πξνηείλνπκε
βειηηψλεη ηελ αθνπζηηθή κλήκε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηηο δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο.
Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη παξ‘ φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ, νη ηπθινί έδεημαλ κηα ηάζε λα απνκλεκνλεχνπλ
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ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ αθνπζηηθά. Απηφ πηζηεχνπκε
φηη δελ είλαη ηπραίν, γηαηί νη ηπθινί καζεηέο έρνπλ αζθεζεί ζηελ πξφζιεςε
πιεξνθνξηψλ κέζα απφ αθνπζηηθά βηβιία, δεδνκέλνπ φηη πνιιά βηβιία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ερνγξαθεκέλα απφ θπζηθνχο εθθσλεηέο, ελψ γεληθά
αζθνχλ θαζεκεξηλά ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε γηα ιφγνπο επηβίσζεο.
ηε δεχηεξε εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ηξηψλ
νκάδσλ απάληεζαλ ζσζηά. Σν φηη δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ πηζηεχνπκε φηη ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ
θεηκέλνπ.
Αληίζεηα, ε ηξίηε εξψηεζε ή δελ απαληήζεθε θαζφινπ ή δελ απαληήζεθε ζσζηά. Ο
ιφγνο πνπ δελ απαληήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πηζηεχνπκε φηη ήηαλ ην
γεγνλφο φηη ν νξηζκφο πξνεγήζεθε ηνπ φξνπ. ε έλα νπηηθφ θείκελν ν αλαγλψζηεο ζα
επέζηξεθε πίζσ γηα λα μαλαδηαβάζεη ηνλ νξηζκφ ηνπ πεηξάκαηνο, ελψ ζην αθνπζηηθφ
θείκελν δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.
Ζ ηέηαξηε εξψηεζε, ήηαλ εξψηεζε ζσζηνχ-ιάζνπο θαη γηα λα απαληεζεί ζσζηά
απαηηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηαλφεζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε
απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ζηελ αθνπζηηθή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ βειηίσζε ηελ
θαηαλφεζή ηνπ, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο έδσζαλ
ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο. πσο θαη ζηελ πξψηε εξψηεζε έηζη θαη
ζ‘ απηή, νη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ
απαληήζεσλ. Απηφ θαηά ηελ άπνςή καο εμεγείηαη, επεηδή νη ηπθινί ρξεζηκνπνηνχλ
θπξίσο ην αθνπζηηθφ θαλάιη γηα ηελ πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεπψο έρνπλ
αζθεζεί θαιχηεξα ζην λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν.
ην δεύηεξν πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα νπηηθά ζήκαηα
κφλν απφ ηνλ ηξφπν εθθψλεζήο ηνπο. Ήηαλ κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε πξνζπάζεηα, γηαηί
απαηηνχζε κηα κνξθή ζπλαηζζεζίαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε επηινγή έπξεπε λα
γίλεη κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν νκάδσλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ ππφζεζή καο,
αλαγλψξηζαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έληνλε
θαη πιάγηα γξαθή, θαζψο ζηελ έληνλε γξαθή αιιάδεη κφλν ην βάξνο/εχξνο ηνπ
ραξαθηήξα ελψ ζηελ πιάγηα γξαθή αιιάδεη ην ζηπι (ε θιίζε). Παξαηεξνχκε φκσο φηη
φζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο, ηφζν πεξηζζφηεξν νη
ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ ηε ζσζηή αληηζηνίρεζε. Έηζη, ινηπφλ
παξαηεξνχκε φηη φηαλ εθηφο απφ ην ηνληθφ χςνο θαη ην ξπζκφ, αιιάδεη θαη ε έληαζε ηεο
θσλήο, ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ κεηψλνληαη.
ηελ πεξίπησζε ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε κεγάινπο ραξαθηήξεο ζε έληνλε γξαθή, νη
νπνίεο απνδίδνληαλ αθνπζηηθά κε θσλή ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη
απμεκέλεο έληαζεο ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ κεηψζεθαλ ζην 56% γηα ηνπο
βιέπνληεο θαη ζην 64,7% γηα ηνπο ηπθινχο.
Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ ζε έληνλε-πιάγηα γξαθή κε κεγάινπο
ραξαθηήξεο, νη νπνίεο απνδίδνληαλ κε θσλή ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ
ξπζκνχ θαη απμεκέλεο έληαζεο, ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ αθφκε πην
ρακειά (50% νη ηπθινί θαη 36% νη βιέπνληεο). Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ
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επηινγή ήηαλ ην ρακειφ ηνληθφ χςνο, θαζψο πάλσ απφ ην 90% ησλ επηινγψλ θαη ζηηο
δπν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ αλαγλψξηζε ηελ έληνλε γξαθή, ην δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο ήηαλ ν γξήγνξνο ξπζκφο, ν νπνίνο
αληηζηνηρνχζε ζην ζηπι ηεο πιάγηαο γξαθήο θαη ην έιαβε ππφςε ηνπ ην 58% ησλ
βιεπφλησλ (36% & 22%) θαη ην 67,6% ησλ ηπθιψλ καζεηψλ (50% & 17,6%).
Καηαιήγνληαο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο, φηη εθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο:
 Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπλδπάζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο κε
ραξαθηήξεο δηαθνξεηηθνχ βάξνπο ζηπι ή θαη κεγέζνπο, ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, θαη σο εθ ηνχηνπ φζν πην πνιιά ζηνηρεία έπξεπε λα ζπλδπάζνπλ ηφζν
πην απμεκέλεο ήηαλ νη γλσζηαθέο απαηηήζεηο
 Οη βιέπνληεο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ αθνπζηηθή εθκάζεζε, θαζψο φια ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη ζε έληππε κνξθή,
 Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έγηλε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη φρη εμαηνκηθεπκέλα κε
ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ,
 Ζ εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ δελ ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
ρξήζηε, αιιά ήηαλ ίδηα γηα φινπο,
Πηζηεχνπκε φηη ε κέζνδνο πνπ πξνηείλνπκε ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο
αθνπζηηθήο απφδνζεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη θαη‘ επέθηαζε θάζε δνκεκέλνπ
εγγξάθνπ, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε θαη θαηαλφεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε.
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη, αλαθεθαιαηψλνληαο, νη κειέηεο πνπ έγηλαλ θαηά
ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απη΄β. Αλαθέξνληαη
επίζεο, νη πεξηνξηζκνί πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ αθνπζηηθή απφδνζε θαη πψο
κπνξνχλ απηνί λα μεπεξαζηνχλ. ην ηέινο αλαθέξνληαη νη κειινληηθέο εξγαζίεο πνπ
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ σο επέθηαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε,
πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε αθνπζηηθή απφδνζε θαη ζε άιια ζήκαηα γξαθήο ηα νπνία
δελ έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.
Ο ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ λα απνδνζνχλ ηα νπηηθά ζήκαηα κε έλαλ ηξφπν, ν
νπνίνο ζα ήηαλ αληηιεπηηθά απνδεθηφο, δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ λα
αλαγλσξίζνπλ ην θαζέλα απφ απηά εχθνια, ρσξίο λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο,
ελέξγεηα ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε αξλεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ελφο
θεηκέλνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα απνδνζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλνληαη
αληηιεπηά ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο εθκάζεζε.
Πξηλ ηε δηεμαγσγή πεηξακαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ παξνπζηάζηεθε ην δίιεκκα αλ πξέπεη λα απνδνζνχλ ηα ίδηα ηα νπηηθά
ζήκαηα ή νη ζεκαζίεο (κεηαπιεξνθνξίεο) πνπ κεηαδίδνπλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε
ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί πξψηα ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηά θαη αλ απνδίδνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ζεκαζίεο, έηζη ψζηε ε έξεπλα λα επηθεληξσζεί ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε
απηψλ ησλ ζεκαζηψλ. Δπίζεο, ήηαλ ζεκαληηθφ λα ειεγζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ
πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ απηά ηα ζήκαηα φηαλ δηαβάδνπλ έλα θείκελν.
9.1 Ση αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο
Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο σο έλδεημε γηα ηελ ηεξαξρηθή ζέζε ελφο θεηκέλνπ, φπσο νη ηίηινη ηα
έλζεηα θείκελα θαη νη ππνζεκεηψζεηο, κέζα ζην φιν θείκελν.
Ζ έληνλε θαη ε έληνλε πιάγηα γξαθή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο απνηεινχλ
έλδεημε ζεκαληηθφηεηαο θαη απφδνζεο έληνλεο έκθαζεο, ελψ γηα ηελ πιάγηα γξαθή νη
απφςεηο ήηαλ ζπγθερπκέλεο.
Οη ηίηινη γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο ηπθινχο θαη ηνπο βιέπνληεο απφ ηε ζέζε ηνπο
ζην θείκελν, ηα θελά δηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ πξηλ θαη κεηά θαη ηελ αξίζκεζε, ελψ
απφ ηνπο βιέπνληεο γίλνληαη αληηιεπηνί θαη απφ ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ην βάξνο ή θαη
ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν. Οη φξνη δηαθέξνπλ απφ ην
ππφινηπν ζψκα ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ην βάξνο ή θαη ην ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ. Απηφ
φκσο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη φηη ην βάξνο θαη ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο δελ
κεηαδίδνπλ απφ κφλα ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαζίεο ζηνπο αλαγλψζηεο.
9.2 Πώο ρξεζηκνπνηνύλ νη εθδνηηθνί νίθνη ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο, ην βάξνο θαη
ην ζηπι γξακκαηνζεηξάο.
Οη εθδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι ζε έλα θείκελν
πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα ηνλίζνπλ άιιεο θνξέο πεξηζζφηεξν θαη άιιεο
ιηγφηεξν κηα ιέμε, κηα θξάζε ή αθφκε θαη έλα κεγάιν θνκκάηη θεηκέλνπ. Δπεηδή ε
έληνλε γξαθή, ε πιάγηα θαζψο θαη ε έληνλε πιάγηα δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλαγλψζηε
δηαθνξεηηθφ βαζκφ νπηηθήο αληίζεζεο, ε ρξήζε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ
νπηηθήο αληίζεζεο πνπ ζέιεη λα δψζεη ν ζπγγξαθέαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη φξνη
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ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε απαξαίηεηε έκθαζε, ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο εκθαλίδνληαη
θπξίσο ζε italics θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζε bold italics
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ηεξαξρηθή δηάηαμε ησλ ηίηισλ (Σίηινο θεθαιαίνπ, ηίηινο 1 νπ
επηπέδνπ, θιπ) εθηφο απφ ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη πιάγηνη
ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ηίηινπο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. ηνπο ηίηινπο
θαηψηεξνπ επηπέδνπ ε δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο ή
θαη ηνπ ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ θαη ιηγφηεξν ηνπ κεγέζνπο ησλ.
Οη ζεκαληηθέο ιέμεηο θαη νη φξνη, απνδίδνληαη θπξίσο κε έληνλε ή πιάγηα γξαθή. Ζ
επηινγή αλάκεζα ζηηο δχν εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ έκθαζεο πνπ ζέιεη λα δψζεη ν
ζπγγξαθέαο.
9.3 Πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην ζηπι
γξακκαηνζεηξάο ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
ηεξάξρεζε ησλ ηίηισλ, φπσο θαη ζηα άιια είδε θεηκέλσλ, π.ρ., ππνζεκεηψζεηο,
ιεδάληεο. Οη ιεδάληεο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ πηλάθσλ απνδίδνληαη κε κηθξφηεξν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ θείκελν, φπσο θαη νη ππνζεκεηψζεηο νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη κε κέγεζνο ραξαθηήξσλ πνπ ζπκπίπηεη κε απηφ ησλ ιεδάλησλ ησλ
εηθφλσλ. Οη ιεδάληεο εηθφλσλ εκθαλίδνληαη ην ίδην ζπρλά κε πιάγηα γξαθή φζν θαη κε
κνξθή normal, ελψ ηα έλζεηα θείκελα παξνπζηάδνληαη θπξίσο κε normal. Οη ιεδάληεο
εκθαλίδνληαη θπξίσο κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ππνζεκεηψζεηο κε normal.
9.4 Πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην ζηπι
γξακκαηνζεηξάο ζηα αγγιηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
Τπάξρεη κηα ζαθήο έλδεημε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ ηίηισλ κε βάζε ην κέγεζνο ησλ
ραξαθηήξσλ, ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ. Αληίζεηα, νη
ιεδάληεο, νη ππνζεκεηψζεηο θαη ηα έλζεηα θείκελα παξνπζηάδνληαη κε ραξαθηήξεο
κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ απηφ ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ. Σν κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ
βαζηθνχ θεηκέλνπ ζπκπίπηεη κε απηφ ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Ζ έληνλε
γξαθή επηθξαηεί ζηνπο ηίηινπο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Οη ιεδάληεο εηθφλσλ
εκθαλίδνληαη θπξίσο κε κνξθή normal. Οη φξνη κέζα ζην θείκελν εκθαλίδνληαη άιιεο
θνξέο κε έληνλε γξαθή θαη άιιεο θνξέο κε πιάγηα.
Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πέξα απφ ην βαζηθφ θείκελν πνπ απνδίδεηαη κε
normal, ηα άιια είδε θεηκέλσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα θαηά ηελ νπηηθή
παξνπζίαζή ηνπο κέζα ζην θείκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Παξαηεξείηαη ην
θαηλφκελν, δειαδή, ην ίδην είδνο θεηκέλνπ λα απνδίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο (εθηφο
απφ ην βαζηθφ ζψκα ηνπ θεηκέλνπ) ή βάξνο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο. Σν ζπκπέξαζκα
απηφ καο νδήγεζε ζην λα εζηηάζνπκε ηε κειέηε καο φρη ζηηο ζεκαζίεο πνπ απνδίδνληαη
κε ηα παξαπάλσ νπηηθά ζήκαηα, αιιά ζηα ίδηα ηα νπηηθά ζήκαηα. Έλαο άιινο ιφγνο
πνπ απνθαζίζηεθε λα απνδνζνχλ ζε αθνπζηηθή κνξθή ηα νπηηθά ζήκαηα είλαη φηη ελψ
απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα θείκελν είλαη ιίγα θαη κπνξνχλ λα απνκλεκνλεπηνχλ
εχθνια, αληίζεηα νη ζεκαζίεο είλαη πάξα πνιιέο θαη είλαη δχζθνιν λα απνδνζνχλ, αιιά
θαη λα απνκλεκνλεπηνχλ απφ ηνπο αθξναηέο-καζεηέο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέρζεθε λα απνδνζνχλ ηα ίδηα ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
αθνπζηηθή κνξθή, έπξεπε λα βξεζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο, ψζηε απηά λα γίλνληαη
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εχθνια αληηιεπηά θαη θαηαλνεηά απφ ηνπο αθξναηέο, ρσξίο λα απαηηείηαη
πξνεγνπκέλσο εθκάζεζε. Έπξεπε, δειαδή, ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα
επηιέγνληαλ γηα θάζε ζήκα γξαθήο λα ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα παξαπέκπνπλ ηνλ
αλαγλψζηε άκεζα ζην αληίζηνηρν ζήκα. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί έηζη ν
αθξναηήο δελ ζα αθηεξσλεη ρξφλν θαη λνεηηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ζεκάησλ. Καζψο ε νκηιία έρεη ζπλερή ξνή, ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ζε
ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία
παξαθνινχζεζεο ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηε δέζκεπζε λνεηηθψλ πφξσλ
ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα
κεηψλνληαλ νη πφξνη πνπ ζα αθηεξψλνληαλ ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπ.
ηα ινγηζκηθά αλάγλσζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα, είηε απηά είλαη
πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο, είηε εκπνξηθέο, ε επηινγή ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
γηα ηελ απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο έρεη γίλεη κε έλα ηξφπν απζαίξεην,
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ‗Έηζη, ινηπφλ θάπνηα ινγηζκηθά (βι.
Supernova), αλαγγέιινπλ ην είδνο ηνπ ζήκαηνο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ
πνπ ζεκαηνδνηεί. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, «αξρή έληνλεο γξαθήο…. Σέινο έληνλεο
γξαθήο». Απηφ, αθελφο κελ πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ
αθνινπζεί, αθεηέξνπ φκσο απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα
θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαζψο δηαζπάηαη ε ζπλνρή ηνπ. Άιια ινγηζκηθά
ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθνχο ήρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα κε δηαζπνχλ ηε ζπλνρή ηνπ
θεηκέλνπ, απαηηνχλ φκσο εθκάζεζε, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ
πνπ απνδίδνληαη αθνπζηηθά θαη ηελ εκπεηξία ην ρξήζηε.
Αθνχ ε γξαθή είλαη αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο γηα λα απνδψζνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο ζην γξαπηφ
ιφγν απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, βάξνο ή ζηπι. Πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη ε επηινγή εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ, ππήξμαλ δηαζέζηκεο δπν επηινγέο: ηελ
πξψηε, ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί ζε θάπνηνπο επαγγεικαηίεο εθθσλεηέο λα δηαβάζνπλ
έλα πξφηππν θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνχλ νη παξάκεηξνη ηεο θσλήο ηνπο
θαηά ηελ αλάγλσζε απηψλ ησλ ζεκάησλ. ηελ δεχηεξε επηινγή, ε νπνία ηειηθά
πηνζεηήζεθε, νη θαηάιιειεο παξάκεηξνη ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ χζηεξα απφ
δηελέξγεηα ςπρναθνπζηηθψλ πεηξακάησλ. Καηαιήγνληαο ζηε δεχηεξε επηινγή, θαηά ην
ζρεδηαζκφ ησλ ςπρναθνπζηηθψλ πεηξακάησλ παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα ηεο
εμεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. Έηζη, ινηπφλ αθνινχζεζε κηα
ζεηξά πεηξακάησλ, φπνπ ζην πξψην πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ
ηνπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο έληαζεο ηεο θσλήο. Σα νπηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ
ιέμεηο ή θξάζεηο κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ελψ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα
ήηαλ νη αθνπζηηθέο απνδφζεηο ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε δηαθνξεηηθή έληαζε θσλήο.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο αληηζηνίρηδαλ ην κεγαιχηεξν κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο κε ηε κεγαιχηεξε έληαζε θσλήο.
ην δεχηεξν πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ δηαθνξεηηθνχ
βάξνπο θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο ηνληθφηεηαο ηεο θσλήο. Σα νπηηθά εξεζίζκαηα
ήηαλ ιέμεηο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι ραξαθηήξσλ, αιιά ζηαζεξφ κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο, ελψ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ήηαλ νη αθνπζηηθέο απνδφζεηο ησλ
ιέμεσλ κε ζηαζεξή έληαζε θαη ξπζκφ αιιά δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο. Σα απνηειέζκαηα
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έδεημαλ φηη ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έληνλεο γξαθήο θαη ηνπ ρακεινχ ηνληθνχ
χςνπο θαη κεηαμχ ηεο πιάγηαο γξαθήο θαη ηνπ πςεινχ ηνληθνχ χςνπο.
ην ηξίην πείξακα δηεξεπλήζεθε ζρεζηαθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ δηαθνξεηηθνχ βάξνπο
θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ νκηιίαο. Σα νπηηθά εξεζίζκαηα
ήηαλ φπσο θαη ζην δεχηεξν πείξακα ιέμεηο κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ή θαη ζηπι
ραξαθηήξσλ, αιιά ζηαζεξφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ελψ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα,
ήηαλ νη αθνπζηηθέο απνδφζεηο ησλ ιέμεσλ κε ζηαζεξή έληαζε θαη ηνληθφ χςνο αιιά
δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Οη ζπκκεηέρνληεο αληηζηνίρηζαλ κε πνιχ πςειφ βαζκφ ζπλέπεηαο
ηεο έληνλε γξαθή κε αξγφ ξπζκφ νκηιίαο ελψ ηελ πιάγηα γξαθή κε γξήγνξν ξπζκφ.
ην ηέηαξην πείξακα έγηλε ζπλδπαζκφο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ πεηξάκαηνο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έληνλεο γξαθήο θαη ηεο θσλήο
κε αξγφ ξπζκφ θαη ρακειφ ηνληθφ χςνο, κεηαμχ ηεο πιάγηαο γξαθήο θαη ηεο θσλήο κε
γξήγνξν ξπζκφ θαη πςειφ ηνληθφ χςνο θαη ηεο έληνλεο θαη πιάγηαο γξαθήο κε θσλή
γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο.
ην πέκπην πείξακα έγηλε ζπλδπαζκφο ηνπ πξψηνπ θαη ηέηαξηνπ πεηξάκαηνο. Αξρηθά
ην ππφδεηγκα ήηαλ αθνπζηηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ ιέμεηο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαλ κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, βάξνο ή θαη ζηπι γξακκαηνζεηξάο, ην
δεχηεξν κέξνο, ην ππφδεηγκα ήηαλ νπηηθφ, δειαδή κηα ιέμε κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά
κέγεζνο , βάξνο θαη ζηπι θαη ηα εξεζίζκαηα επηινγήο ήηαλ δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο
απνδφζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ιέμεηο πνπ είλαη ζε:

έληνλε γξαθή (bold) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ
ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη δπλαηήο έληαζεο.

έληνλε γξαθή (bold) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο
ραξαθηήξεο, νη νπνίνη
αληαπνθξίλνληαη ζε απηνχο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ
ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη «θαλνληθήο» έληαζεο

έληνλε γξαθή (bold) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο ζα ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο
ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, αξγνχ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο έληαζεο.

πιάγηα γξαθή (italics) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο πςεινχ
ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη δπλαηήο έληαζεο.

πιάγηα γξαθή (italics) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη «θαλνληθήο» έληαζεο.

πιάγηα γξαθή (italics) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο ζα ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο πςεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο έληαζεο.

έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε κεγάινπο ραξαθηήξεο ζπζρεηίδνληαη κε
θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη δπλαηήο έληαζεο.

έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε θαλνληθνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο
ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη «θαλνληθήο»
έληαζεο.

έληνλε θαη πιάγηα γξαθή (bold-italics) κε κηθξνχ κεγέζνπο ραξαθηήξεο
ζπζρεηίδνληαη κε θσλέο ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο, γξήγνξνπ ξπζκνχ θαη ζηγαλήο
έληαζεο.
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Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν θψδηθαο ησλ ζπρλνηήησλ ηζρχεη θαη ζηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ γξαθήο (κέγεζνο, βάξνο θαη ζηπι
γξακκαηνζεηξάο).
Δπεηδή, νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο νκηιίαο είραλ πςειά πνζνζηά ζπλέπεηαο, πηζηεχνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπο θαηά ηελ
αθνπζηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε αληίιεςε ησλ
ζεκάησλ πνπ αλαπαξηζηάλνπλ ρσξίο λα πξναπαηηείηαη εθκάζεζε.
Ζ παξνχζα εξγαζία ζπκβάιιεη ηφζν ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο φζν θαη
ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο δεδνκέλσλ. Τηνζεηψληαο ηα επξήκαηα
ησλ εξεπλψλ, νη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθψλ αλάγλσζεο νζφλεο θαη ζχλζεζεο θσλήο,
κπνξνχλ λα απνδίδνπλ έλα δνκεκέλν έγγξαθν ζε αθνπζηηθή κνξθή κεηαδίδνληαο ζηνλ
ηπθιφ καζεηή, αιιά θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιία
πξφζβαζεο ζην έληππν θείκελν, ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κέρξη ζήκεξα δελ
κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ κε έλαλ αληηιεπηηθά απνδεθηφ ηξφπν. Βέβαηα, κπνξεί ε
αθνξκή γη‘ απηή ηελ εξγαζία λα ήηαλ ν καζεηηθφο πιεζπζκφο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα κέζσ ηεο αθνήο, απηφ φκσο δελ απνθιείεη ηελ επξχηεξε εθαξκνγή
ηεο θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε ρξήζε κηθξνχ
κεγέζνπο νζφλεο, ε απφζπαζε ηεο φξαζεο ζε θάπνην έξγν (π.ρ., νδήγεζε) δελ ηνπο
επηηξέπεη λα έρνπλ νπηηθή πξφζβαζε ζε έλα έγγξαθν.
9.5 Πεξηνξηζκνί
Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ κειεηψλ έδεημαλ φηη ε κεζνδνινγία πνπ
εθαξκφζηεθε δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βάξνπο, ηνπ ζηπι θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο
γξακκαηνζεηξάο. κσο, ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ, παξνπζηάζηεθε
δπζθνιία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σο πξνο ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πςεινχ ηνληθνχ
χςνπο θσλήο, θαζψο ην αληηζηνίρηδαλ κε ην κηθξφ κέγεζνο γξακκαηνζεηξά θαη φρη κε ην
δηαθνξεηηθφ βάξνο ηεο. Δδψ, ζα πξέπεη, χζηεξα απφ πεξαηηέξσ πεηξακαηηθέο κειέηεο
λα βξεζνχλ εθείλεο ν ηηκέο ηνπ ηνληθνχ χςνπο, νη νπνίεο ζα είλαη δηαθξηηέο θαη δελ ζα
αληηζηνηρίδνληαη κε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, αιιά κε ην βάξνο ησλ ραξαθηήξσλ
ηεο. Οζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, κειεηήζεθαλ ηξία κεγέζε (κηθξφ,
θαλνληθφ, κεγάιν). Πεξαηηέξσ ςπρναθνπζηηθή έξεπλα ζα βνεζήζεη ζηελ αθνπζηηθή
απφδνζε πεξηζζφηεξσλ κεγεζψλ γξακκαηνζεηξάο επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο ηηκέο
έληαζεο, νη νπνίεο ζα είλαη εχθνια δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζε έλα δνκεκέλν
θείκελν, ππαξρνπλ θαη άιια νπηηθά ζήκαηα ηα νπνία δελ κειεηά ε παξνχζα δηαηξηβή
θαη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθψλ εξεπλψλ.
9.6 Μειινληηθέο εξγαζίεο
Σν γεγνλφο φηη ζηε δηαηξηβή απηή δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνπζηθνί ήρνη ή αθνπζηηθέο
εηθφλεο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηνπο ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε δνκεκέλσλ
εγγξάθσλ δελ ελδείθλπηαη, φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ νκηιεηή. Ζ
κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε επηηπρψο γηα ηελ αθνπζηηθή απφδνζε ησλ νπηηθψλ
ζεκάησλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα νη κειινληηθέο έξεπλεο λα εζηηαζηνχλ ζηε ρξήζε
ζπλδπαζκέλσλ επηινγψλ πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ αθνπζηηθά έγγξαθα κε πην
ζχλζεηεο δνκέο. ηνηρεία ηεο ηππνγξαθίαο, ηα νπνία κπνξεί λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελα ησλ κειινληηθψλ εξεπλψλ σο επέθηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ην
είδνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην νπνίν δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ χθνο ζην θείκελν θαη ην νπνίν
πνιιέο θνξέο αιιάδεη αθφκε θαη κέζα ζε έλα θείκελν (φπσο π.ρ., ζηνπο ηίηινπο ή ηα
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έλζεηα θείκελα), ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ην ρξψκα ηνπ ππνβάζξνπ θαη νη
πίλαθεο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ
«ΒΑΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΝΧΗΑΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

Αζήλα …………..

ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ ΚΑΣΟΠΗΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

Αγαπεηνί γνλείο,
Με απηή ηελ επηζηνιή ζαο ελεκεξψλνπκε γηα κία έξεπλα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή Δπηζηήκε» πνπ αθνξά
πνπ αθνξά ζηελ αθνπζηηθή αληίιεςε ζηνηρείσλ ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνπο καζεηέο.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα θαη απαληνχκε ζε θάπνηεο
πηζαλέο ζαο εξσηήζεηο.
Σίηινο έξεπλαο: «Αθνπζηηθή αληίιεςε ζηνηρείσλ ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηπθινχο θαη
βιέπνληεο καζεηέο»
Δξεπλεηήο: Φίιηππνο Καηζνχιεο
Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο.
ηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο κνπ δηεμάγσ κηα έξεπλα, ε νπνία έρεη σο
ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηππνγξαθίαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
ηελ πξνζπάζεηά καο λα απνδψζνπκε ζε αθνπζηηθή κνξθή φρη κφλν ην θείκελν, αιιά
θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηππνγξαθίαο, κε ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζα
ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηε ζπκπιήξσζε ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη ζε κειέηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο
Ση ζπκπεξηιακβάλεη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ κνπ;
Σν παηδί ζαο αξρηθά ζα ζπκπιεξψζεη έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπ
γηα ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηππνγξαθίαο ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ζα
αθνινπζήζνπλ 5 πεηξακαηηθέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ην παηδί ζαο ζα θαηαγξάθεη απηφ
πνπ αληηιακβάλεηαη θαηά ηελ εθθψλεζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ
Γηαηξέρεη ην παηδί κνπ θάπνην θίλδπλν από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνύζα
έξεπλα;
Φ.Κατςοφλθσ

391

Ακουςτικι αντίλθψθ ςτοιχείων τθσ τυπογραφίασ ςχολικϊν βιβλίων από τυφλοφσ και βλζποντεσ μακθτζσ

Σν παηδί ζαο δελ δηαηξέρεη θαλέλα απνιχησο θίλδπλν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο
έξεπλεο
Τπάξρεη θάπνην όθεινο αλ ην παηδί κνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνύζα έξεπλα;
Σα νθέιε απφ ηελ έξεπλα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βειηίσζε ηηο αθνπζηηθήο απφδνζεο
ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά έληππα βηβιία.
Πώο ζα πξνζηαηεπζεί ε αλσλπκία ηνπ παηδηνύ κνπ;
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ζα είλαη αλψλπκε θαη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ ζα
θαηαγξάθνληαη είλαη ην θχιν, ε ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
ε πνηνλ κπνξώ λα απεπζπλζώ γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο;
Μπνξείηε λα ζέζεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ θ. Φίιηππν Καηζνχιε, ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή
Δπηζηήκε», ζην ηειέθσλν…………………… ή ζηέιλνληαο ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε
δηεχζπλζε phikats@phs.uoa.com
H ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο είλαη θαζαξά εζεινληηθή. Αλ απνθαζίζεηε φηη επηζπκείηε
λα κε ιάβεη κέξνο ή λα απνζπξζεί απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, δε ζα ππάξμεη
θακία επίπησζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε απηή ηε ζηηγκή.
Εεηνχκε λα δψζεηε ηε γξαπηή ζαο ζπγθαηάζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη ην παηδί ζαο ζηελ
παξνχζα έξεπλα, ζπκπιεξψλνληαο ην Έληππν πγθαηάζεζεο Γνλέα Καηφπηλ
Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ην έληππν κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. ε θακία πεξίπησζε ην
πιηθφ δε ζα δηαηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη ηα
πιήξε νλφκαηα ησλ παηδηψλ ζα παξακείλνπλ απφξξεηα ζε θάζε πεξίπησζε.
αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή.
Ο/Ζ ππεχζπλνο/ε ηεο έξεπλαο

Φ.Κατςοφλθσ
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ ΚΑΣΟΠΗΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

Ο θάησζη γνλέαο/θεδεκφλαο ____________________________________________,
δίλσ εζεινπζίσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ κνπ
___________________________________________(νλνκαηεπψλπκν

παηδηνχ)

ηνπ _________________(φλνκα παηξφο) ζηελ έξεπλα κε ηίηιν «Αθνπζηηθή αληίιεςε
ζηνηρείσλ ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηπθινχο θαη βιέπνληεο καζεηέο». Θεσξψ φηη φιεο νη
εξσηήζεηο κνπ έρνπλ απαληεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη θαηαλνψ φηη νπνηεζδήπνηε
πεξαηηέξσ εξσηήζεηο κνπ ζα απαληεζνχλ .

Ολνκαηεπψλπκν γνλέα/θεδεκφλα

Τπνγξαθή

γνλέα/θεδεκφλα

_______________________________________

Ζκεξνκελία_____________________________

Φ.Κατςοφλθσ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, θαζψο θαη νη
ζπρλφηεηεο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ ησλ
εθδνηηθώλ νίθσλ.
1. Σίηινη Κεθαιαίνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

12,00
14,50
15,00
16,00
16,50
17,50
19,00
24,00
25,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
2
1
3
1
5
1
1
1
17

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
11,8
11,8
5,9
17,6
5,9
29,4
5,9
5,9
5,9
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
11,8
11,8
5,9
17,6
5,9
29,4
5,9
5,9
5,9
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
11,8
23,5
29,4
47,1
52,9
82,4
88,2
94,1
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
12,5
6,3
25,0
12,5
18,8
6,3
12,5
6,3
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
12,5
18,8
43,8
56,3
75,0
81,3
93,8
100,0

2. Σίηινη 1νπ Δπηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

9,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,50
20,00
χλνιν
System

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
1
4
2
3
1
2
1
16

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
11,8
5,9
23,5
11,8
17,6
5,9
11,8
5,9
94,1

1

5,9

17

100,0
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3. Σίηινη 2νπ Δπηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

11,00
11,50
12,00
13,00
13,50
14,00
22,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
3
3
3
2
1
1
1
14

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
17,6
17,6
17,6
11,8
5,9
5,9
5,9
82,4

3

17,6

17

100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
21,4
21,4
21,4
14,3
7,1
7,1
7,1
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
21,4
42,9
64,3
78,6
85,7
92,9
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
7,7
7,7
30,8
38,5
7,7
7,7
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
7,7
15,4
46,2
84,6
92,3
100,0

4. Σίηινη 3νπ Δπηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

8,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,50
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
1
4
5
1
1
13

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
5,9
5,9
23,5
29,4
5,9
5,9
76,5

4

23,5

17

100,0

5. Σίηινη 4νπ επηπέδνπ

Φ.Κατςοφλθσ
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Έγθπξεο
ηηκέο

10,00
10,50
11,00
14,50
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
4
3
1
1
9

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
23,5
17,6
5,9
5,9
52,9

8

47,1

17

100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
44,4
33,3
11,1
11,1
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
44,4
77,8
88,9
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
5,9
23,5
5,9
29,4
23,5
11,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
5,9
29,4
35,3
64,7
88,2
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
15,4
23,1
23,1
7,7
30,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
15,4
38,5
61,5
69,2
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
6,7
20,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
6,7
26,7

6. Βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
10,00
10,50
11,00
12,00
13,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
4
1
5
4
2
17

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
5,9
23,5
5,9
29,4
23,5
11,8
100,0

7. Έλζεην θείκελν

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
9,50
10,00
11,00
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
3
3
1
4
13

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
11,8
17,6
17,6
5,9
23,5
76,5

4

23,5

17

100,0

8. Λεδάληεο Δηθόλσλ

Έγθπξεο
ηηκέο
Φ.Κατςοφλθσ

7,50
8,00

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
3

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
5,9
17,6
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8,50
9,00
10,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

1
9
1
15

5,9
52,9
5,9
88,2

2

11,8

17

100,0

6,7
60,0
6,7
100,0

33,3
93,3
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
6,3
12,5
6,3
56,3
6,3
12,5
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
6,3
18,8
25,0
81,3
87,5
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ
13,3
33,3
6,7
40,0
6,7
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
13,3
46,7
53,3
93,3
100,0

Έγθπξν
Πνζνζηφ

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ

9. Λεδάληεο Πηλάθσλ

Έγθπξεο
ηηκέο

7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
2
1
9
1
2
16

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
5,9
11,8
5,9
52,9
5,9
11,8
94,1

1

5,9

17

100,0
10. Τπνζεκεηώζεηο

Έγθπξεο
ηηκέο

7,00
8,00
8,50
9,00
11,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
5
1
6
1
15

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
11,8
29,4
5,9
35,3
5,9
88,2

2

11,8

17

100,0

11. Ξέλεο Λέμεηο

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
Φ.Κατςοφλθσ

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
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Έγθπξεο
ηηκέο

9,00

1

5,9

6,7

6,7

10,00

4

23,5

26,7

33,3

10,50

1

5,9

6,7

40,0

11,00

5

29,4

33,3

73,3

12,00

3

17,6

20,0

93,3

13,00

1

5,9

6,7

100,0

χλνιν

15

88,2

100,0

2

11,8

17

100,0

Απνχζεο
System
ηηκέο
χλνιν

12. Όξνη

Έγθπξεο
ηηκέο

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Φ.Κατςοφλθσ

9,00
10,00
10,50
11,00
12,00
13,00
χλνιν
System

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
3
1
5
2
1
14

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
11,8
17,6
5,9
29,4
11,8
5,9
82,4

3

17,6

17

100,0
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Έγθπξν
Πνζνζηφ
14,3
21,4
7,1
35,7
14,3
7,1
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
14,3
35,7
42,9
78,6
92,9
100,0
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, θαζψο θαη νη
ζπρλφηεηεο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ
βηβιίσλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ.
1. Σίηινη Κεθαιαίσλ:

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
Έγθπξεο ηηκέο 11,00
1
14,00
3
17,00
1
18,00
12
19,00
2
20,00
2
21,00
1
22,00
1
25,00
2
26,00
5
27,00
2
32,00
3
χλνιν
35
Απνχζεο ηηκέο System
1
χλνιν
36

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
8,3
2,8
33,3
5,6
5,6
2,8
2,8
5,6
13,9
5,6
8,3
97,2
2,8
100,0

2. Σίηινη 1

Έγθπξεο
ηηκέο

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
14,50
15,00
16,00
17,00
18,00
24,00
25,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
1
4
3
10
1
1
11
1
1
1
1
36

νπ

Έγθπξν
πνζνζηφ
2,9
8,6
2,9
34,3
5,7
5,7
2,9
2,9
5,7
14,3
5,7
8,6
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,9
11,4
14,3
48,6
54,3
60,0
62,9
65,7
71,4
85,7
91,4
100,0

επηπέδνπ

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
2,8
11,1
8,3
27,8
2,8
2,8
30,6
2,8
2,8
2,8
2,8
100,0
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Έγθπξν
πνζνζηφ
2,8
2,8
11,1
8,3
27,8
2,8
2,8
30,6
2,8
2,8
2,8
2,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,8
5,6
16,7
25,0
52,8
55,6
58,3
88,9
91,7
94,4
97,2
100,0
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3. Σίηινη 2νπ επηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

10,00
11,00
11,50
12,00
13,00
14,00
16,00
17,00
21,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
8
1
8
3
11
2
1
1
36

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
22,2
2,8
22,2
8,3
30,6
5,6
2,8
2,8
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
2,8
22,2
2,8
22,2
8,3
30,6
5,6
2,8
2,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,8
25,0
27,8
50,0
58,3
88,9
94,4
97,2
100,0

4. Σίηινη 3νπ επηπέδνπ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
Έγθπξεο ηηκέο 10,00
1
11,00
7
12,00
4
14,00
2
17,00
1
χλνιν
15
Απνχζεο ηηκέο System
21
χλνιν
36

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
19,4
11,1
5,6
2,8
41,7
58,3
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
6,7
46,7
26,7
13,3
6,7
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
6,7
53,3
80,0
93,3
100,0

5. Σίηινο 4νπ επηπέδνπ.

Έγθπξεο
9,00
ηηκέο
Απνχζεο
System
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα

ρεηηθή
ζπρλφηεηα

Έγθπξν
πνζνζηφ

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ

2

5,6

100,0

100,0

34

94,4

36

100,0
5. Βαζηθό ζώκα θεηκέλνπ

Φ.Κατςοφλθσ
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Έγθπξεο
ηηκέο

10,00
11,00
11,50
12,00
13,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
20
1
12
1
36

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
5,6
55,6
2,8
33,3
2,8
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
5,6
55,6
2,8
33,3
2,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
5,6
61,1
63,9
97,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
29,6
14,8
40,7
14,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
29,6
44,4
85,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
3,2
3,2
9,7
3,2
45,2
22,6
9,7
3,2
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
3,2
6,5
16,1
19,4
64,5
87,1
96,8
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
4,3
8,7
43,5
17,4

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
4,3
13,0
56,5
73,9

6. Έλζεηα θείκελα

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
10,00
11,00
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
8
4
11
4
27

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
22,2
11,1
30,6
11,1
75,0

9

25,0

36

100,0
7. Λεδάληεο Δηθόλσλ

Έγθπξεο
ηηκέο

6,00
7,00
8,00
8,50
9,00
10,00
11,00
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
1
3
1
14
7
3
1
31

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
2,8
8,3
2,8
38,9
19,4
8,3
2,8
86,1

5

13,9

36

100,0
8. Λεδάληεο Πηλάθσλ.

Έγθπξεο
ηηκέο

Φ.Κατςοφλθσ

8,00
9,00
10,00
11,00

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
2
10
4

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
2,8
5,6
27,8
11,1
403
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12,00
13,00
16,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

3
2
1
23

8,3
5,6
2,8
63,9

13

36,1

36

100,0

13,0
8,7
4,3
100,0

87,0
95,7
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
14,3
42,9
38,1
4,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
14,3
57,1
95,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
45,5
4,5
50,0
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
45,5
50,0
100,0

9. Τπνζεκεηώζεηο

Έγθπξεο
ηηκέο

8,00
9,00
10,00
11,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
3
9
8
1
21

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
8,3
25,0
22,2
2,8
58,3

15

41,7

36

100,0
10. Ξέλεο ιέμεηο

Έγθπξεο
ηηκέο

11,00
11,50
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
10
1
11
22

ρεηηθή
ζπρλφηεηα
27,8
2,8
30,6
61,1

14

38,9

36

100,0
11. Όξνη

Έγθπξεο
ηηκέο

10,00
11,00
11,50
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν
Φ.Κατςοφλθσ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα

ρεηηθή
ζπρλφηεηα

Έγθπξν
πνζνζηφ

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ

1

2,8

3,1

3,1

19
1
11
32

52,8
2,8
30,6
88,9

59,4
3,1
34,4
100,0

62,5
65,6
100,0

4

11,1

36

100,0
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, θαζψο θαη νη
ζπρλφηεηεο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ ησλ αγγιηθώλ
ζρνιηθώλ βηβιίσλ.
1. Σίηινη Κεθαιαίσλ

Έγθπξεο
ηηκέο

17,00
18,00
20,00
22,00
23,00
26,00
28,00
29,00
30,00
32,00
34,00
36,00
37,00
38,00
40,00
41,00
42,00
44,00
47,00
48,00
72,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
1
3
2
3
2
2
2
2
2
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
36

9,00
10,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00
22,00
24,00

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
2
5
1
6
2
3
3
3
4
2
1

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
2,8
8,3
5,6
8,3
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
2,8
11,1
2,8
2,8
2,8
5,6
2,8
2,8
2,8
5,6
2,8
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
2,8
2,8
8,3
5,6
8,3
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
2,8
11,1
2,8
2,8
2,8
5,6
2,8
2,8
2,8
5,6
2,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,8
5,6
13,9
19,4
27,8
33,3
38,9
44,4
50,0
55,6
58,3
69,4
72,2
75,0
77,8
83,3
86,1
88,9
91,7
97,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
2,8
5,6
13,9
2,8
16,7
5,6
8,3
8,3
8,3
11,1
5,6
2,8

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,8
8,3
22,2
25,0
41,7
47,2
55,6
63,9
72,2
83,3
88,9
91,7

2. Σίηινη 1νπ επηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
5,6
13,9
2,8
16,7
5,6
8,3
8,3
8,3
11,1
5,6
2,8
405
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32,00
42,00
49,00
χλνιν

1
1
1
36

2,8
2,8
2,8
100,0

2,8
2,8
2,8
100,0

94,4
97,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
8,6
11,4
20,0
11,4
11,4
14,3
2,9
8,6
2,9
5,7
2,9
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
8,6
20,0
40,0
51,4
62,9
77,1
80,0
88,6
91,4
97,1
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
8,3
25,0
20,8
16,7
20,8
8,3
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
8,3
33,3
54,2
70,8
91,7
100,0

3. Σίηινη 2νπ επηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

8,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
3
4
7
4
4
5
1
3
1
2
1
35

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
8,3
11,1
19,4
11,1
11,1
13,9
2,8
8,3
2,8
5,6
2,8
97,2

1

2,8

36

100,0

4. Σίηινη 3νπ επηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Φ.Κατςοφλθσ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2
6
5
4
5
2
24

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
5,6
16,7
13,9
11,1
13,9
5,6
66,7

12

33,3

36

100,0
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5. Σίηινη 4νπ επηπέδνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
11,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
3
4

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
8,3
11,1

32

88,9

36

100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
25,0
75,0
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
25,0
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
2,8
25,0
44,4
19,4
5,6
2,8
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
2,8
27,8
72,2
91,7
97,2
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
10,3
24,1
34,5
17,2
10,3
3,4
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
10,3
34,5
69,0
86,2
96,6
100,0

6. Βαζηθό ώκα Κεηκέλνπ

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
9
16
7
2
1
36

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
25,0
44,4
19,4
5,6
2,8
100,0

7. Έλζεην θείκελν

Έγθπξεο
ηηκέο

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Φ.Κατςοφλθσ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
3
7
10
5
3
1
29

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
8,3
19,4
27,8
13,9
8,3
2,8
80,6

7

19,4

36

100,0
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8. Λεδάληεο Δηθόλσλ

Έγθπξεο
ηηκέο

6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
1
9
8
9
4
1
33

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
2,8
25,0
22,2
25,0
11,1
2,8
91,7

3

8,3

36

100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
3,0
3,0
27,3
24,2
27,3
12,1
3,0
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
3,0
6,1
33,3
57,6
84,8
97,0
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
28,6
14,3
28,6
28,6
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
28,6
42,9
71,4
100,0

Έγθπξν
πνζνζηφ
8,3
33,3
33,3
8,3
16,7
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
8,3
41,7
75,0
83,3
100,0

9. Λεδάληεο Πηλάθσλ

Έγθπξεο
ηηκέο

8,00
9,00
10,00
11,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
4
2
4
4
14

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
11,1
5,6
11,1
11,1
38,9

22

61,1

36

100,0

10. Τπνζεκεηώζεηο

Έγθπξεο
ηηκέο

7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Φ.Κατςοφλθσ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
4
4
1
2
12

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
11,1
11,1
2,8
5,6
33,3

24

66,7

36

100,0
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11. Όξνη

Έγθπξεο
ηηκέο

9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
χλνιν
System

Απνχζεο
ηηκέο
χλνιν

Φ.Κατςοφλθσ

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
1
8
16
3
1
1
30

Απφιπηε
ζπρλφηεηα
2,8
22,2
44,4
8,3
2,8
2,8
83,3

6

16,7

36

100,0
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Έγθπξν
πνζνζηφ
3,3
26,7
53,3
10,0
3,3
3,3
100,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ
3,3
30,0
83,3
93,3
96,7
100,0
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
Σν παξαθάησ θείκελν απνδόζεθε ζε αθνπζηηθή κνξθή ζηηο κελ πεηξακαηηθέο νκάδεο κε εθθξαζηηθή
ζπλζεηηθή νκηιία απνδίδνληαο ηα νπηηθά ζήκαηα γξαθήο, ελώ ζηελ νκάδα ειέγρνπ απνδόζεθε ρσξίο
θακία δηαθνξνπνίεζε.

Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο.
Οη θπζηθνί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην θπζηθφ θφζκν, παξαηεξνύλ
πξνζεθηηθά φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκνύλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο,
αλαδεηψληαο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηηο εθθξάδνπλ κε ηε βνήζεηα
κεηξήζηκσλ πνζνηήησλ. Αλαδεηνχλ , ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ, ηηο
νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εθθξάζνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ καζεκαηηθψλ. ηε ζπλέρεηα,
δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο γηα λα εξκελεχζνπλ ηηο παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο. Με ηε
βνήζεηα ηνπ πεηξάκαηνο δηαςεύδνπλ ή επαιεζεύνπλ ηηο ππνζέζεηο. Ζ κεζνδνινγία απηή
νλνκάδεηαη επηζηεκνληθή κέζνδνο.
Ο Γαιηιαίνο, θπζηθφο πνπ έδεζε ζηελ Ηηαιία απφ ην 1564 έσο ην 1642 ζεσξείηαη
παηέξαο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο κεζφδνπ πνπ εθάξκνζε
γηα ηε κειέηε ηεο πηψζεο ησλ ζσκάησλ.

Γηάςεπζε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο.
Ο κεγάινο Έιιελαο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο, ηζρπξίζηεθε φηη, ηα βαξχηεξα ζψκαηα
πέθηνπλ πην γξήγνξα. Ο Γαιηιαίνο δηέςεπζε ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ
πηψζε ησλ ζσκάησλ, αθήλνληαο λα πέζνπλ απφ ηνλ θεθιηκέλν πχξγν ηεο Πίδαο
ζθαίξεο δηαθνξεηηθνχ βάξνπο. Οη καζεηέο ηνπ παξαηήξεζαλ φηη νη ζθαίξεο πέθηνληαο
απφ ην ίδην χςνο έθζαλαλ ζην έδαθνο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα.
Σόηε o Γαιηιαίνο εθάξκνζε γηα πξώηε θνξά ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν. Θεψξεζε ηελ
άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε, σο ππόζεζε, ηελ αιήζεηα ηεο νπνίαο έπξεπε λα ειέγμεη
αλαπαξάγνληαο ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, δειαδή
κε πείξακα.

Δξκελεία ηνπ πεηξάκαηνο: δηαηύπσζε λέαο ππόζεζεο.
Ο Γαιηιαίνο γηα λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ππέζεζε όηη όηαλ δελ
ππάξρεη αέξαο, δειαδή ζην θελό, όια ηα ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο, όηαλ
αθεζνύλ από ην ίδην ύςνο. Απηή ηελ ππφζεζε επηβεβαίσζε πξνζεθηηθά ζην εξγαζηήξηφ
ηνπ κεηά απφ πνιιέο κεηξήζεηο. Μάιηζηα θαηάθεξε λα δηαηππψζεη κηα καζεκαηηθή
ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πηψζεο.
Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ είλαη: ε παξαηήξεζε, ε
ππόζεζε θαη ην πείξακα. ην πείξακα, είλαη αλαγθαία ε κέηξεζε ησλ κεγεζώλ γηα
ηελ επηβεβαίσζε ή δηάςεπζε ηεο ππφζεζεο. Η επηζηεκνληθή κέζνδνο νινθιεξώλεηαη κε
ηε γελίθεπζε ηεο ππόζεζεο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο ζεσξίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
Σν θύιιν εξγαζίαο ην νπνίν θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ νη καζεηέο όισλ ησλ νκάδσλ.

ΔΡΧΣΖΔΗ
1.Να ζπκπιεξώζεηο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
α) Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ νη θπζηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν νλνκάδεηαη (επηζηεκνληθή) κέζνδνο.
β) Οη θπζηθνί αξρηθά (παξαηεξνχλ) πξνζεθηηθά φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα (ηαμηλνκνχλ) ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο εθθξάδνπλ ηε βνήζεηα (κεηξήζηκσλ
πνζνηήησλ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηνχλ (ζπζρεηίζεηο) κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ πνπ
εθθξάδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ.
γ) Οη (ππνζέζεηο) δηαηππψλνληαη γηα λα εξκελεχζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ βξήθαλ νη
θπζηθνί. Έηζη, ην (πείξακα) είλαη ρξήζηκν γηα λα (δηαςεχδνπλ) ή λα (επαιεζεχνπλ) ηηο
ππνζέζεηο.
δ) Παηέξαο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ είλαη ν (Γαιηιαίνο)
ε) Ο Γαιηιαίνο εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά (ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν).
2.Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.Ση είλαη ην πείξακα;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο (βάιε  ή
Λ);
Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξημε φηη φια ηα ζψκαηα έρνπλ ηνλ ίδην ρξφλν πηψζεο.
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Ο Γαιηιαίνο ζεψξεζε ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε σο ππφζεζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ,
Ζ κέηξεζε ησλ κεγεζψλ δελ είλαη αλαγθαία ζην πείξακα,
Ζ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ζηε δηαηχπσζε κηαο
θπζηθήο ζεσξίαο.
Ο Γαιηιαίνο γηα λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ππέζεζε φηη
φηαλ δελ ππάξρεη αέξαο, δειαδή ζην θελφ, φια ηα ζψκαηα θηάλνπλ ηαπηφρξνλα
ζην έδαθνο, φηαλ αθεζνχλ απφ ην ίδην χςνο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄
Γείγκα αλάγιπθσλ ραξαθηήξσλ κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ζηπι θαη κέγεζνο
γξακκαηνζεηξάο πνπ δφζεθε ζηνπ ηπθινχο ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
θαηαλνήζνπλ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ
Ξελφγισζζνο ξνο

Διιεληθφο ξνο

Auditory Display

Αθνπζηηθή Παξνπζίαζε

Auditory Icon

Αθνπζηηθφ Δηθνλίδην / Αθνπζηηθή Δηθφλα

Auditory INTERFACES

Αθνπζηηθέο Γηεπαθέο Υξήζηε

Bold Italic

Έληνλε Πιάγηα Γξαθή

Bold Typeface

Έληνλε Γξαθή

Cognition

Νφεζε

Cognitive Loading

Γλσζηαθφ Φνξηίν

Cognitive Overload

Γλσζηαθή Τπεξθφξησζε

Coherence Graph

Γξαθηθή Παξάζηαζε πλνρήο

Coherent Text Model

πλεπέο/πλεθηηθφ Μνληέιν Κεηκέλνπ

Demarcation

Οξηνζέηεζε

Discourse Analysis

Αλάιπζε Σνπ Λφγνπ

Discursive

Κεηκεληθά

Document-To-Audio

Μεηαηξνπή Δγγξάθνπ-ε-Αθνπζηηθή Μνξθή

Dual Coding Theory

Θεσξία Σεο Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο

Earcon

Με Λεθηηθφο Μνπζηθφο Ήρνο - Αθεξεκέλν Αθνπζηηθφ Μνηίβν Σερλεηφο Ήρνο Μηθξήο Γηάξθεηαο

Emoticons

εηθνλίδηα ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο

Emphasis

Έκθαζε

Exemplar

Τπφδεηγκα

Graphical
Interface

User Γξαθηθή Γηεπαθή Υξήζηε

Intensity

Έληαζε

Italics

Πιάγηα Γξαθή

Italics

Πιάγηα Γξαθή

Labelling

Δπηζήκαλζε

Macrorules

Μαθξν-Καλφλεο

Meaning

Νφεκα

Multiple Coding Theory

Θεσξία Σεο Πνιιαπιήο Κσδηθνπνίεζεο

Organizational
Patterns

Μνηίβα Οξγάλσζεο

Pitch

Σνληθφ Όςνο, Μνπζηθφο Σφλνο, Σφλνο

Pole

Πνιηθφηεηα
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Realization

Πξαγκαηνπνίεζε

Relational Similarity

ρεζηαθή Οκνηφηεηα

Semantic Structures

εκαζηνινγηθέο Γνκέο

Semiotic Knowledge

εκεηνινγηθή Γλψζε

Sense

Έλλνηα

Sign

Έλδεημε, εκάδη

Signals

Μεραληζκνί Γξαθήο

Spatialized Sound

Υσξηθά Καηαλεκεκέλνο Ήρνο

Tag

Δπηζήκαλζε

Text Objects

Κεηκεληθά Αληηθείκελα

Text-Formatting

Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ

Text-To-Speech

Μεηαηξνπή Κεηκέλνπ-ε-Οκηιία

Textual
Model

Architecture Μνληέιν Σεο Αξρηηεθηνληθήο Σνπ Κεηκέλνπ

Typeface

Μνξθή-ηπι Γξακκαηνζεηξάο

Weight

Σν Βάξνο Δλφο Υαξαθηήξα

World
Wide
Consortium
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Web Κνηλνπξαμία Σνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ
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ΤΝΣΜΖΔΗ – ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΑ – ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ
P_P

Percept to Percept

W_P

Word to Percept

ΠΗ

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

ΑκεΑ
WWW
AHA
ANOVA
AUI

Άηνκα κε Αλαπεξία

CAST
DAISY
DtA
GUI
GUIB
HTML
Hz
OCR
SARA
TtS
W3C
ΓΔΠΠΑΠ
ΜΑΚ

Center for Applied Special Technology
Digital Accessible Information SΤstem
Document-to-Audio
Graphical User Interface
Graphical User Interfaces for Blind
HyperText Markup Language
Hertz
Optical Character Recognition
Signal available relevant accessible information
Text-to-Speech
World Wide Web Consortium
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ)
Μνληέιν ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Κεηκέλνπ

OEBF

Open eBook Forum

SSML

Speech Synthesis Mark-up Language
Digital Accessible Information SΤstem

Daisy

World Wide Web
Auditory HTML Access system
Analysis of Variance
Acoustic User Interface
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