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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των γεωχωρικών 

ικανοτήτων, καθώς και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών μιας άγνωστης περιοχής 

κατά την πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο σε αυτή. Οι γεωχωρικές ικανότητες ή αλλιώς 

περιβαλλοντικές χωρικές ικανότητες, αποτελούν μια σειρά ικανοτήτων του ανθρώπου όπως 

είναι η αίσθηση του προσανατολισμού, η προοπτική τοπολογία, η χωρική ενημέρωση, η 

αναγνώριση οροσήμων και η διάσχιση μιας διαδρομής. Αυτές του επιτρέπουν να έχει 

αντίληψη του χώρου γύρω του, να αναγνωρίζει αντικείμενα και μοτίβα σε αυτό, να 

επεξεργάζεται και να αναλύει τις πληροφορίες που αντλεί καθώς και να δομεί νοητικές 

αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος. Τέτοιες αναπαραστάσεις αποτελούν τα γνωσιακά κολάζ, 

τα χωρικά νοητικά μοντέλα και οι νοητικοί χάρτες. Συγκεκριμένα, ο όρος «νοητικός χάρτης» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις νοητικές αναπαραστάσεις που προκύπτουν τόσο από 

εμπειρίες πλοήγησης όσο και από άλλα μέσα όπως με χρήση βοηθημάτων πλοήγησης. Η 

παρούσα εργασία εξετάζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία γύρω από τις έννοιες της γεωχωρικής 

σκέψης, των νοητικών χαρτών, των οροσήμων και της πλοήγησης και περιγράφει τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πειράματος για την αξιολόγηση των γεωχωρικών 

ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών κατά την 

πλοήγηση σε μία άγνωστη στους συμμετέχοντες περιοχή. Παράλληλα γίνεται διάκριση ως 

προς το είδος των οδηγιών πλοήγησης που παρέχονται, ανάλογα με το αν αποτελούν 

περιγραφικές οδηγίες ή περιλαμβάνουν αναφορές σε ορόσημα. Προκειμένου να αξιολογηθούν 

οι ικανότητες αυτές χρησιμοποιούνται τρεις γεωχωρικές εργασίες εκμάθησης: η σχεδίαση 

χάρτη, ο προσδιορισμός διευθύνσεων και η εκτίμηση αποστάσεων. Επίσης ελέγχεται ο βαθμός 

στον οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιολογήσει επιτυχώς το επίπεδο των γεωχωρικών 

του ικανοτήτων και ικανοτήτων πλοήγησης και συνεπώς να προβλέψει την απόδοσή του σε 

συγκεκριμένες χωρικές εργασίες. 

 

Λέξεις – κλειδιά: γεωχωρική σκέψη, γεωχωρικές ικανότητες, χωρική γνώση, νοητικοί χάρτες, 

ορόσημα, πλοήγηση, εύρεση διαδρομής, οδηγίες πλοήγησης, σχεδίαση χαρτών, 

προσδιορισμός διευθύνσεων, εκτίμηση αποστάσεων, ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, 

SBSOD  
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Abstract 

The scope of the present postgraduate thesis is the survey of geospatial abilities and the ability 

to construct mental maps of an unfamiliar environment during real-time navigation. 

Geospatial abilities or environmental spatial abilities are a set of human skills such as sense 

of direction, topology, spatial updating, landmark recognition, and route traversal. These skills 

allow humans to perceive space around them, to recognize objects and patterns, to process and 

analyze the information, and build mental representations of the environment. Examples of 

such representations are cognitive collages, spatial mental models and mental maps. 

Specifically, the term "mental map" is used to describe mental representations developed either 

from navigating in the real environment or by using other means such as navigational aids. 

The current thesis studies the existing literature on the concepts of geospatial thinking, mental 

maps, landmarks and navigation, and describes a test for measuring geospatial abilities, 

including the ability to develop mental maps, while navigating in an unfamiliar environment. 

It also distinguishes the provided navigational instructions, which are either descriptive or 

include landmark references. Three environmental-learning tasks where used to evaluate these 

abilities: map drawing, direction estimates, and distance estimates, as well as a self-report 

measure of geospatial and navigational abilities which also predicts the performance on 

specific spatial tasks. 

 

Keywords: geospatial thinking, geospatial abilities, spatial knowledge, mental maps, 

landmarks, navigation, wayfinding, route directions, map drawing, direction estimates, 

distance estimates, self-report questionnaires, SBSOD 
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κεφάλαιο 1 

1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα κινητά τους για 

οδηγίες προκειμένου να πλοηγηθούν στο πολυσύχναστο κέντρο μιας πόλης ή να παρακάμψουν 

μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Πρόσφατη έρευνα της Telenav έδειξε ότι 

το 85% των Άγγλων οδηγών μεταξύ των ηλικιών 18-24 δεν νιώθουν σίγουροι ότι μπορούν να 

φτάσουν σε έναν προορισμό ακολουθώντας απλά τις πινακίδες στο δρόμο. Επίσης το 1/3 των 

νεαρών ενηλίκων βασίζονται απόλυτα στο διαδίκτυο προκειμένου να πλοηγηθούν, γεγονός που 

καθιστά τα συστήματα GPS αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. 

Τα συστήματα GPS είναι απλά στη λειτουργία, δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, δεν 

χρειάζεται να είναι ορατά τα σημεία παρατήρησης και δίνουν καλή ακρίβεια προσδιορισμού 

θέσης. Τα τεχνικά τους μειονεκτήματα είναι λίγα και έχουν σχέση με την οπτική επαφή με τους 

δορυφόρους από τους οποίους αντλούν τα στοιχεία και την πιθανή μειωμένη ακρίβεια ή 

δυσλειτουργία τους λόγω παρεμβολών. Πρακτικά, τα συστήματα GPS παρέχουν στους χρήστες 

πληροφορίες για μετρητικές αποστάσεις και σημεία αλλαγής προσανατολισμού με τη μορφή 

προφορικών οδηγιών και χαρτών. 

Οι χρήστες αρκούνται συνήθως στο να ακολουθούν παθητικά τις οδηγίες πλοήγησης που 

δίνονται με τη μορφή λεκτικών οδηγιών, χωρίς να δίνουν μεγάλη σημασία στο περιβάλλον γύρω 

τους. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η απόκτηση χωρικής γνώσης και δεν χαρτογραφείται 

νοητικά η διαδρομή, ενώ δεν αναπτύσσεται εποπτική γνώση του περιβάλλοντος που την 

περικλείει. Η έλλειψη εποπτικής γνώσης του περιβάλλοντος, ειδικά όταν κινείται κάποιος με 

αυτοκίνητο, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όταν χρειαστεί να παρεκκλίνει από την πορεία 

του για να παρακάμψει για παράδειγμα μία πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κάποια οδικά 

έργα. 

Αντίθετα, όταν οι χρήστες διαβάζουν και αναλύουν ένα χάρτη, είναι σε θέση να δομήσουν μια 

εκ των προτέρων νοητική αναπαράσταση της διαδρομής πριν την προσπελάσουν, 

αναγνωρίζοντας σημαντικές τοποθεσίες και ορόσημα κατά μήκος της. Με αυτό τον τρόπο 

αποκτούν μια γενική εικόνα της διάταξης, των αντικειμένων και των χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος γενικότερα και της διαδρομής που θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδικότερα, 

διαμορφώνουν δηλαδή ένα νοητικό χάρτη του περιβάλλοντος γύρω τους.  
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Είναι λοιπόν σημαντικό ο πλοηγούμενος να διαθέτει γεωχωρική γνώση και αντίληψη του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

ορόσημα, να δομεί νοητικούς χάρτες και να αναπτύσσει τη χωρική του μνήμη. Με αυτό τον 

τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να ανακτά με ευκολία όλες εκείνες τις πληροφορίες που του 

είναι απαραίτητες προκειμένου να πλοηγείται με ευελιξία και ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον, 

χωρίς να χάνεται ή να αποσπάται η προσοχή του. 

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας εκτενώς βοηθήματα πλοήγησης παρατηρείται δυσκολία των χρηστών 

στην εκτίμηση μετρητικών αποστάσεων και διευθύνσεων κατά την κίνηση, καθώς η προσοχή 

τους είναι στραμμένη στο δρόμο. Επίσης παρατηρείται διαφορά στην ικανότητα αντίληψης και 

εκτίμησής τους ανά άνθρωπο. Γεννώνται λοιπόν ερωτήματα σχετικά με το βαθμό που 

επηρεάζει αυτή η εξάρτηση στα βοηθήματα πλοήγησης, τις γεωχωρικές ικανότητες του 

ατόμου. 

Οι γεωχωρικές ικανότητες ή αλλιώς περιβαλλοντικές χωρικές ικανότητες, αποτελούν τα δομικά 

στοιχεία της γεωχωρικής αντίληψης. Πρόκειται για μια σειρά ικανοτήτων του ανθρώπου όπως 

είναι η αίσθηση του προσανατολισμού, η προοπτική τοπολογία, η χωρική ενημέρωση, η 

αναγνώριση οροσήμων και η διάσχιση μιας διαδρομής. Αυτές του επιτρέπουν να έχει αντίληψη 

του χώρου γύρω του, να αναγνωρίζει αντικείμενα και μοτίβα σε αυτό, να επεξεργάζεται και να 

αναλύει τις πληροφορίες που αντλεί καθώς και να δομεί νοητικές αναπαραστάσεις του 

περιβάλλοντος. Τέτοιες αναπαραστάσεις αποτελούν τα γνωσιακά κολάζ, τα χωρικά νοητικά 

μοντέλα και οι νοητικοί χάρτες. Συγκεκριμένα, ο όρος «νοητικός χάρτης» χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει τις νοητικές αναπαραστάσεις που προκύπτουν τόσο από εμπειρίες πλοήγησης όσο 

και από άλλα μέσα όπως με χρήση βοηθημάτων πλοήγησης.  

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι νοητικοί χάρτες αναπτύσσονται και δεν περιορίζονται από τη χρήση 

βοηθημάτων πλοήγησης, είναι απαραίτητη η διερεύνηση της ικανότητας δόμησής τους 

ανάλογα με τη μορφή των οδηγιών πλοήγησης που παρέχονται στον πλοηγούμενο. 

Αντικείμενο μελετών αποτέλεσε ο εμπλουτισμός των οδηγιών πλοήγησης με αναφορές σε 

ορόσημα (Burnett, Smith & May, 2001; Klippel & Winter, 2005; Raubal & Winter, 2002). 

Επίσης άλλες έρευνες έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας αναφορές σε ορόσημα αντί για αναφορές σε 

ονόματα οδών κατά την πλοήγηση, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες και 

αποκτούν καλύτερη αντίληψη και αναγνώριση της διαδρομής (Tom & Denis, 2003). Γενικά, έχει 

τεκμηριωθεί εκτενώς το γεγονός ότι τα ορόσημα διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην 
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καθοδήγηση των πλοηγούμενων προς τους προορισμούς τους και στην υποβοήθηση της χωρικής 

μνήμης (Daniel & Denis, 2004). 

1.1 Αντικείμενο και Στόχοι της Εργασίας 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η πειραματική διερεύνηση των γεωχωρικών ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών, κατά την πλοήγηση σε ένα, 

άγνωστο στους συμμετέχοντες, αστικό περιβάλλον. Με την πλειονότητα της έρευνας γύρω από 

την ανθρώπινη πλοήγηση, στα πεδία της γεωγραφίας και της ψυχολογίας, να έχει επικεντρωθεί 

στην αξιολόγηση των ικανοτήτων πλοήγησης και προσανατολισμού των ανθρώπων ανάλογα με 

το μέσο μετακίνησης, τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά της διαδρομής, τις οδηγίες 

(μονολεκτικές, περιγραφικές, με αναφορά σε ορόσημα ή χωρίς) και τα συστήματα πλοήγησης 

(μέθοδοι και τεχνικές απεικόνισης), διαπιστώθηκε μία έλλειψη ως προς τη μελέτη της χρήσης 

της πλοήγησης σαν μέσο απόκτησης των γεωχωρικών πληροφοριών. 

Η γεωχωρική πληροφορία μπορεί να αντληθεί από μια πληθώρα πηγών όπως από λεκτικές 

περιγραφές, χάρτες και φωτογραφίες. Τη σημαντικότερη όμως πηγή αποτελούν οι καθημερινές 

εμπειρίες πλοήγησης, κατά τις οποίες ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον γύρω του 

και αλληλοεπιδρά με αυτό. Η πλοήγηση σε ένα οικείο στον άνθρωπο περιβάλλον, γίνεται με 

ευκολία δίχως την ανάγκη υποβοήθησής της με οδηγίες καθώς το άτομο έχει ήδη δομήσει σε 

μεγάλο βαθμό έναν περιεκτικό νοητικό χάρτη προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Αντιθέτως, 

κατά την πλοήγηση σε ένα άγνωστο περιβάλλον, προκειμένου ο άνθρωπος να φτάσει σε έναν 

συγκεκριμένο προορισμό, κρίνεται τις περισσότερες φορές απαραίτητη η χρήση βοηθημάτων 

πλοήγησης. Τέτοια βοηθήματα αποτελούν και οι λεκτικές οδηγίες, με τη μορφή εντολών. 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την πλοήγηση ως μοναδικό μέσο εκμάθησης της διαδρομής και 

άντλησης γεωχωρικών πληροφοριών, η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την αξιολόγηση των 

γεωχωρικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών ως 

προς το είδος των διαθέσιμων οδηγιών πλοήγησης. 

1.2 Δομή Εργασίας 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία δομείται σε έξι (6) κεφάλαια. 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στις έννοιες και τα αντικείμενα που 

διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία όπως τις έννοιες της γεωχωρικής σκέψης, των νοητικών 

χαρτών και της πλοήγησης. 
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Το Κεφάλαιο 2 πραγματεύεται την έννοια της χωρικής και κατ’ επέκταση της γεωχωρικής 

σκέψης, εστιάζοντας στις μεθόδους και τα εργαλεία μέτρησής τους. 

Το Κεφάλαιο 3 εισάγει την έννοια των νοητικών χαρτών, εξετάζοντας τον τρόπο δόμησής τους 

και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν . 

Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει την διαδικασία της πλοήγησης και τη συμβολή της στη διαδικασία 

δόμησης των νοητικών χαρτών. Επίσης διερευνάται ο ρόλος των οροσήμων στην ενίσχυση των 

οδηγιών πλοήγησης. 

Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει την περιγραφή του πειράματος προς υλοποίηση, εστιάζοντας στους 

στόχους, τις μεθόδους και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίησή του. Ακολουθεί η τεκμηρίωση των μεθόδων επεξεργασίας και τέλος η ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν τόσο από τη θεωρητική 

προσέγγιση των εννοιών της γεωχωρικής σκέψης και των νοητικών χαρτών όσο και από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, κάνοντας αναφορά σε πιθανές πτυχές της που 

χρίζουν μελλοντικής έρευνας.
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κεφάλαιο 2 

2 (Γεω)Χωρική Αντίληψη 

2.1 Η Έννοια της Χωρικής Αντίληψης 

Δείξε προς την Ακρόπολη από εδώ που κάθεσαι. Τώρα δείξε προς το αεροδρόμιο. Αυτές οι 

εργασίες απαιτούν τη χρήση διαφόρων ειδών χωρικών γνώσεων. Προκειμένου να απαντήσουν 

στα παραπάνω ερωτήματα τα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν μία νοητική εικόνα ενός χάρτη 

και μία εκτίμηση της παρούσας θέσης τους προκειμένου να υπολογίσουν τη διεύθυνση στην 

οποία βρίσκεται το μνημείο ή τη γνώση της διαδρομής από τη παρούσα θέση τους προς το 

αεροδρόμιο προκειμένου να εκτιμήσουν τη διεύθυνσή του. 

Τα παραπάνω παραδείγματα απεικονίζουν δύο από τα πολλά προβλήματα που συναντώνται στον 

πραγματικό κόσμο και απαιτούν χωρική γνώση (spatial cognition) και συγκεκριμένα την 

απόκτηση και αξιοποίηση γνώσης σχετικά με το χώρο. Αν και αυτά τα παραδείγματα 

υπεργενικεύουν και υπεραπλοποιούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου 

να παράγουν τις εκτιμήσεις τους, απεικονίζουν τρία σημαντικά σημεία σχετικά με τη χωρική 

αντίληψη: 

1) Οι άνθρωποι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος ειδών χωρικών γνώσεων (spatial knowledge) 

που αποκτούν από διάφορες πηγές (χάρτες, εμπειρίες πλοήγησης, φωτογραφίες, λεκτική 

περιγραφή οδηγιών κ.α.). Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να αποκτήσει τη χωρική εικόνα 

(spatial overview) μιας περιοχής μελετώντας έναν χάρτη και λεπτομερή γνώση των 

δρόμων από εμπειρίες πλοήγησης. Άρα η χωρική αντίληψη συνεπάγεται γνώση σχετικά 

με το χώρο (space). 

2) Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικές διαδικασίες (procedures) για να κάνουν 

χωρικές εκτιμήσεις (spatial judgments) ανάλογα με το είδος της γνώσης που διαθέτουν. 

Αυτές οι συλλογιστικές διαδικασίες (εκτιμήσεις, συμπεράσματα και αποφάσεις) 

αποτελούν δομικά στοιχεία του συλλογισμού (reasoning). Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, ένα άτομο μπορεί να εκτιμήσει τη διεύθυνση ενός προορισμού διαφορετικά 

χρησιμοποιώντας έναν χάρτη και διαφορετικά χρησιμοποιώντας γνώσεις που απέκτησε 

από την πλοήγησή του στην περιοχή. 

3) Η ακρίβεια των χωρικών εκτιμήσεων (spatial judgment) εξαρτάται τόσο από την 

ακρίβεια της ήδη υπάρχουσας γνώσης όσο και από την ακρίβεια της υπολογιστικής 
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διαδικασίας που αξιοποιεί τη γνώση προκειμένου να δομηθούν νοητικές 

αναπαραστάσεις (representations). Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει δομήσει 

έναν ιδιαίτερα ακριβή νοητό χάρτη της Αθήνας αλλά να σφάλει στον υπολογισμό της 

διεύθυνσης προς την οποία βρίσκεται η Ακρόπολη.  

Συνεπώς, η χωρική αντίληψη προϋποθέτει γνώση σχετικά με το χώρο, τις αναπαραστάσεις και 

το συλλογισμό. Ο χώρος παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος συλλέγει τη γνώση, 

την αναλύει και την αξιοποιεί προκειμένου να επιλύσει προβλήματα της καθημερινότητάς του. 

Οι έννοιες του χώρου περιλαμβάνουν τις έννοιες της εγγύτητας, της συνέχειας και της 

τοπολογίας, τη βάση των συστημάτων αναφοράς και τη διάκριση μεταξύ δισδιάστατου και 

τρισδιάστατου χώρου. Οι αναπαραστάσεις παρέχουν το μέσο στο οποίο αποθηκεύονται, 

αναλύονται και αναπαράγονται οι πληροφορίες, οπτικοποιούνται δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ 

απεικονίσεων και αντικειμένων και κατανοούνται οι διαφορές μεταξύ τους. Τα εργαλεία 

αναπαράστασης μπορούν να είναι στατικά ή και δυναμικά, όπως χάρτες, διαγράμματα και 

ψηφιακά μοντέλα. Ο συλλογισμός παρέχει τα μέσα για τον χειρισμό και την ερμηνεία των 

πληροφοριών, δηλαδή συλλογιστικές διαδικασίες όπως είναι οι εκτιμήσεις, τα συμπεράσματα 

και οι αποφάσεις. Μια τέτοια διαδικασία για παράδειγμα μπορεί να είναι ο νοητικός υπολογισμός 

της ελάχιστης απόστασης ή ο επανασχεδιασμός και εύρεση μιας νέας διαδρομής βάσει 

πληροφοριών σχετικά με την κίνηση στους δρόμους. 

Οι Linn και Petersen (1986) ξεχωρίζουν 3 κατηγορίες χωρικής ικανότητας, την χωρική αντίληψη 

(spatial perception), τη νοητική περιστροφή (mental rotation) και τη χωρική οπτικοποίηση 

(spatial visualization). 

Η χωρική αντίληψη αφορά στην ικανότητα του ανθρώπου να προσδιορίζει χωρικές σχέσεις, 

έχοντας επίγνωση της δικής του θέσης ως προς ένα άλλο αντικείμενο στο χώρο, δομείται δηλαδή 

από ένα σύνολο χωρικών ικανοτήτων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να εκτελεί διανοητικά 

λειτουργίες όπως είναι η περιστροφή και η αλλαγή προοπτικής. 

Διαμορφώνεται δηλαδή μέσω τριών λειτουργιών: 

1. Περιγραφικής λειτουργίας: αφορά στην εξαγωγή των χωρικών δομών, δηλαδή στην 

αναγνώριση, περιγραφή και έκφραση της μορφής των αντικειμένων και των σχέσεων 

μεταξύ τους. Στην περίπτωση που ο χώρος αναφοράς είναι το φυσικό περιβάλλον, η 

συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στον άνθρωπο να αναγνωρίζει τοποθεσίες και γενικά 

τα συστατικά της χωρικής αναπαράστασης. 
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2. Αναλυτικής λειτουργίας: πρόκειται για τη δυνατότητα εκτέλεσης χωρικών 

μετασχηματισμών, η οποία προϋποθέτει την κατανόηση της μορφής των αντικειμένων 

του περιβάλλοντος και των σχέσεων που τα συνδέουν. Εξετάζοντας την χωρική αντίληψη 

στο φυσικό περιβάλλον, η αναλυτική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και 

εντοπισμού περιοχών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καθώς και την αναγνώριση και 

εξαγωγή προτύπων. 

3. Συμπερασματικής λειτουργίας: αφορά στην ικανότητα εξαγωγής λειτουργικών 

συμπερασμάτων μέσω της κατανόησης της προέλευσης, της δομής και της λειτουργίας 

αυτών των αντικειμένων. Στο φυσικό χώρο για παράδειγμα, με τη βοήθεια αυτής της 

λειτουργίας, ο άνθρωπος εξάγει συμπεράσματα για τις περιοχές και τις δομές που έχει 

εντοπίσει μέσω της αναλυτικής λειτουργίας. 

Οι αναπαραστάσεις των οντοτήτων μπορούν να υποστούν μετασχηματισμούς, μέσω των οποίων 

δομούνται νοητικές αναπαραστάσεις (mental representations) του χωρικού κόσμου. Οι 

οντότητες κινούνται με διαφορετικούς τρόπους και κατευθύνσεις, αλλάζουν σχήμα, χρώμα και 

υφή, με τακτικό και προβλέψιμο τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί νοητικοί μετασχηματισμοί 

κωδικοποιούν παράλληλα αυτές τις αλλαγές, προκειμένου να διαμορφωθούν νοητικές 

αναπαραστάσεις των μεταβαλλόμενων οντοτήτων. Παρεκτείνοντας νοητικά μία διαδρομή στην 

οποία κινείται ένα αυτοκίνητο, μπορεί να προβλεφθεί ο προορισμός και ο χρόνος άφιξής του. 

Περιστρέφοντας νοητικά ένα αντικείμενο, μπορεί να προσδιοριστεί το αν αυτό θα χωρέσει σε 

ένα δωμάτιο, σε ένα αυτοκίνητο, σε μία βαλίτσα. Η πρόβλεψη αυτών των αλλαγών είναι κρίσιμη 

για την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το χώρο γύρω του και συνεπάγεται τη νοητική θέσπιση 

αυτών των οντοτήτων, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάκληση και διαβίβαση των 

πληροφοριών.  

Ο χειρισμός των χωρικών αναπαραστάσεων αποτελεί τη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

την πρόβλεψη και τη δημιουργικότητα. Επίσης, ο μετασχηματισμός χωρικών αναπαραστάσεων 

είναι στοιχειώδης για την ανάπτυξη επιστημονικού συλλογισμού, από την κατανόηση νέων 

καταστάσεων μέχρι τη δημιουργία και δοκιμή των νέων ιδεών.  

Σύμφωνα με τους Hegarty και Montello (2006), μερικοί από τους χωρικούς μετασχηματισμούς 

που οι άνθρωποι μπορούν να εφαρμόσουν περιλαμβάνουν την κατανόηση και αλλαγή 

προοπτικής δηλαδή του πλαισίου αναφοράς, την αλλαγή προσανατολισμού ή αλλιώς νοητική 

περιστροφή, τη μετατροπή σχημάτων, την αλλαγή μεγέθους, τη μετακίνηση συνόλων, την 

αναδιαμόρφωση μερών, τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση και τη διαδραμάτιση (enacting). 
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Πολλοί από τους παραπάνω μετασχηματισμούς έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ικανότητα 

και δεξιότητα εκτέλεσής τους, συνεπάγεται υψηλή απόδοση σε σύνθετες εργασίες χωρικού 

συλλογισμού. Η ενημέρωση της προοπτικής (perspective taking) ή αλλιώς αλλαγή του 

πλαισίου αναφοράς, περιλαμβάνει τη νοητική αλλαγή του σημείου θέασης ενός αντικειμένου ή 

ενός περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα εντοπισμού μεταβολών στην οπτική 

γωνία παρατήρησης ενός αντικειμένου ή του ίδιου του προσώπου, σε σχέση με το περιβάλλον. 

Η δυσκολία της νοητικής αλλαγής του πλαισίου αναφοράς γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή όταν ο 

άνθρωπος πρέπει να δώσει οδηγίες πλοήγησης σε κάποιον που έχει χαθεί. 

Η νοητική περιστροφή (mental rotation), δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται οπτικά 

πρότυπα, είναι στενά συνδεδεμένη με την αλλαγή προοπτικής και επιτρέπει στους ανθρώπους 

να φανταστούν την αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου μέσα σε ένα περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, μπορούν να περιστρέψουν νοητικά μια εικόνα στον τοίχο ώστε να προσδιορίσουν 

αν θα φαίνεται καλύτερα με έναν διαφορετικό προσανατολισμό. 

Σύμφωνα με τους Gersmehl & Gersmehl (2007), η διαδικασία της χωρικής σκέψης είναι πολύ 

σύνθετη για να περιγραφεί από τα 5 θέματα της γεωγραφίας (5 themes of geography) δηλαδή 

την τοποθεσία, τη θέση, την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος, την κίνηση και την 

περιφέρεια, όπως αυτά ορίστηκαν από το National Council for Geographic Education και την 

Association of American Geographers (1984). Έτσι ο Gersmehl (2008) παρουσιάζει 8 μορφές 

χωρικής σκέψης, βασιζόμενος σε μελέτες νευρολογίας, αναπτυξιακής ψυχολογίας και άλλων 

επιστημών. Αυτές είναι: 

o η σύγκριση (comparison). Ένας τρόπος να προσδιοριστούν και να κατανοηθούν οι 

συνθήκες και οι σχέσεις που επικρατούν σε νέα μέρη που συναντά ο άνθρωπος, είναι 

συγκρίνοντάς τες με μέρη που είναι πιο οικεία σε αυτόν. 

o η αύρα ή περιβάλλουσα ατμόσφαιρα (aura). Πρόκειται για μία ζώνη επιρροής γύρω 

από ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα κάδοι σκουπιδιών, θορυβώδεις μηχανές και έντονα 

φώτα έχουν μια προφανή επίδραση στην γύρω περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για 

μεγαλύτερες γεωγραφικές οντότητες όπως είναι τα ποτάμια, τα αεροδρόμια, οι δρόμοι 

ταχείας κυκλοφορίας, τα εργοστάσια, τα πάρκα και οι στρατιωτικές βάσεις, που μπορούν 

να επηρεάσουν της ποιότητα ζωής, τις αξίες των ακινήτων ακόμα και το επίπεδο 

ασφάλειας στις περιοχές περιμετρικά τους. Επίσης μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 
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συμπεράσματα αναπαριστώντας τα αποτελέσματα της επιρροής με τη βοήθεια ενός 

χάρτη για παράδειγμα. 

o η περιοχή (region). Πρόκειται για ένα σύνολο γειτονικών τοποθεσιών που διαθέτουν 

παρόμοιες συνθήκες και σχέσεις. Η διαδικασία της περιφερειοποίησης είναι στην ουσία 

ένα είδος ταξινόμησης με σαφή χωρική διάσταση. Το μυαλό ψάχνει για μέρη που έχουν 

κάτι κοινό και είναι γειτονικά ή τουλάχιστον κοντά το ένα στο άλλο. 

o η μετάβαση (transition). Ως χωρική μετάβαση ορίζεται η αλλαγή από ένα μέρος σε ένα 

άλλο. Για παράδειγμα, η κλίση του εδάφους, δηλαδή η αλλαγή του υψομέτρου μεταξύ 

δύο περιοχών μπορεί να είναι το ίδιο σημαντική με το πραγματικό υψόμετρο της περιοχής 

δηλαδή μιας σταθερής ιδιότητας αυτής της περιοχής. 

o η ιεραρχία (hierarchy). Χαρακτηρίζεται από ένθετες περιοχές, διαφορετικού μεγέθους 

και είναι εύκολο να αποτυπωθεί με διοικητικά όρια. Ένας νομός για παράδειγμα είναι 

μέρος μιας μεγαλύτερης περιφέρειας και συνολικά μιας χώρας. Ταυτόχρονα, 

περιλαμβάνει μικρότερες περιοχές στο εσωτερικό του, τις επαρχίες και αυτές με τη σειρά 

τους περιλαμβάνουν Δήμους, οι οποίοι μπορεί να έχουν πόλεις, οι οποίες διαθέτουν 

γειτονιές κ.ο.κ.. 

o η αναλογία (analogy). Χωρικά ανάλογα είναι τα μέρη που μπορεί να απέχουν το ένα από 

το άλλο αλλά έχουν περιοχές που είναι παρόμοιες και συνεπώς μπορεί να διαθέτουν και 

άλλες συνθήκες ή σχέσεις που να είναι παρόμοιες. Για παράδειγμα το Los Angeles και η 

Casablanca βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους όμως απέχουν περίπου την ίδια 

απόσταση βόρεια του ισημερινού και τοποθετούνται και οι δύο κοντά στη δυτική ακτή 

της αντίστοιχης ηπείρου. Επίσης και οι δύο καταλαμβάνουν μια παρόμοια θέση σε 

χαμηλούς λόφους μεταξύ του ωκεανού και παραθαλάσσιων βουνών. Συνεπώς και οι δύο 

πόλεις θα διαθέτουν παρόμοιο κλίμα δηλαδή ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους και 

σχετικά βροχερούς χειμώνες. 

o το πρότυπο (pattern). Χωρικό πρότυπο αποτελεί μια διάταξη αντικειμένων που είναι 

ορατή, μπορεί να περιγραφεί και δεν είναι τυχαία δηλαδή μπορεί να είναι μια 

ανισορροπία, μια διάταξη, μια κλάση ή μια παράταξη αντικειμένων. Η ικανότητα 

εντοπισμού προτύπων εξαρτάται εν μέρει από προηγούμενη γνώση των δυνάμεων που 

καθορίζουν ποια πρότυπα δεν είναι τυχαία. 
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o η συσχέτιση (association). Αφορά σε ζεύγη χαρακτηριστικών που τείνουν να 

συναντώνται μαζί στις ίδιες τοποθεσίες. 

Εξετάζοντας τη χωρική αντίληψη υπό τη σκοπιά των γεωεπιστημών, οι παραπάνω έννοιες 

αποκτούν εμφανή γεωγραφική διάσταση, συμβάλλοντας στην κατανόηση των φυσικών 

λειτουργιών, στην αναπαράσταση των φαινομένων του φυσικού χώρου και στην επίλυση 

χωρικών προβλημάτων. Προκειμένου να περιγραφεί αυτή η διασταύρωση των εννοιών του 

γεωγραφικού χώρου και της χωρικής αντίληψης, έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιείται ο όρος της 

γεωχωρικής αντίληψης (geospatial perception). 

2.2 Γεωχωρική Αντίληψη 

Σύμφωνα με τον Montello (1993), η διάκριση μεταξύ χωρικής και γεωχωρικής σκέψης 

γίνεται με βάση την κλίμακα. Υπάρχουν διάφορες κλίμακες για τη χωρική σκέψη που 

κυμαίνονται από την μικροκλίμακα (micro) που χρησιμοποιείται κυρίως στην νανοτεχνολογία, 

την εικονιστική κλίμακα (figural) που περιορίζεται στο εύρος του ανθρώπινου σώματος και την 

περιβαλλοντική (environmental) δηλαδή η περιοχή στην οποία ο άνθρωπος ζει και 

συμπεριφέρεται, μέχρι τη γεωγραφική (geographic) κλίμακα, που συνήθως δεν μπορεί να 

παρατηρηθεί από ένα μοναδικό πλεονεκτικό σημείο θέασης στη Γη.  

Παραδοσιακά η γεωγραφία ασχολήθηκε με περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς χώρους (υπό 

την σκοπιά των αναπαραστάσεων και όχι τόσο της προσωπικής αλληλεπίδρασης) καθώς και με 

περιβαλλοντικές και γεωγραφικές κλίμακες. Συγκεκριμένα, ο γεωγραφικός χώρος εξετάζεται 

υπό τη σκοπιά του χώρου των αναπαραστάσεων και όχι τόσο του χώρου με τον οποίο ο 

άνθρωπος αλληλοεπιδρά. Για παράδειγμα, ο όρος «χώρος μεγάλης κλίμακας» χρησιμοποιείται 

για να γίνει αναφορά σε μία περιοχή αρκετά μεγάλη για ένα άτομο για να πλοηγηθεί και η δομή 

της οποίας δεν μπορεί να παρατηρηθεί από ένα μόνο σημείο παρατήρησης στο έδαφος. 

Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι με την έννοια «χωρικό» νοείται ένας γενικός όρος που καλύπτει 

όλες τις κλίμακες και ότι η χωρική σκέψη στη γεωγραφία, δηλαδή η γεωχωρική σκέψη, αποτελεί 

ένα υποσύνολο αυτού του γενικού όρου (Golledge κ.α., 2008). Συνεπώς, έχει καθιερωθεί να 

χρησιμοποιείται ο όρος «γεωχωρικό» στις περιπτώσεις εξέτασης περιβαλλοντικών και 

γεωγραφικών κλιμάκων και συναντάται κυρίως στη βιβλιογραφία αναπαραστάσεων και 

ανάλυσης των γεωγραφικών φαινομένων. 
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Η γεωχωρική αντίληψη (ή γεωχωρική σκέψη ή περιβαλλοντική γνώση) αποτελεί το μέσο 

αντιμετώπισης των στατικών και δυναμικών χωρικών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων στο φυσικό 

περιβάλλον. Σχετίζεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το χώρο γύρω τους και 

συνήθως περιλαμβάνει δραστηριότητες πλοήγησης όπως εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής ή 

συγκεκριμένων δρόμων μέσα στο αστικό περιβάλλον. 

Γεωχωρικές (Environmental & Geographic) δραστηριότητες, για παράδειγμα, μπορούν να 

αποτελούν δραστηριότητες όπως: 

 ο σχεδιασμός μιας οικιστικής ανάπτυξης 

 η πλοήγηση σε ένα οικείο ή μη περιβάλλον 

 η παράδοση των εφημερίδων με βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο 

 η επιλογή μιας συνοικίας για μετεγκατάσταση 

 η μετακόμιση σε μια μακρινή περιοχή 

 η κατανόηση ενός παγκόσμιου χάρτη 

 ο προσδιορισμός μορφολογικών στοιχείων του εδάφους (land forms) 

 η κατανόηση της διάταξης των οικισμών 

 η εκμάθηση της διάταξης ενός νέου περιβάλλοντος 

 η εξέταση της λεκάνης απορροής ενός ποταμού 

 η κατασκευή ενός χάρτη 

 η δυνατότητα ενός ατόμου να εντοπίσει τη πόλη που μένει στον χάρτη ή να περιγράψει 

σε άλλους πού μένει 

Πιο συγκεκριμένα, οι Gersmehl & Gersmehl (2007) εντόπισαν 12 μορφές γεωχωρικής 

αντίληψης οι οποίες περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό μιας τοποθεσίας, την περιγραφή των 

συνθηκών που επικρατούν, τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων, την πραγματοποίηση μιας 

χωρικής σύγκρισης, την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις χωρικές επιρροές, την 

οριοθέτηση μιας περιοχής, την τοποθέτησή της κατά χωρικά ιεραρχικό τρόπο, την απεικόνιση 

μιας χωρικής μετάβασης, τον προσδιορισμό χωρικών αναλογιών, την διάκριση χωρικών 

προτύπων, την αξιολόγηση μιας χωρικής σύνδεσης, την σχεδίαση και χρήση ενός χωρικού 

μοντέλου.  
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Οι παραπάνω μορφές της γεωχωρικής αντίληψης, προκειμένου να ολοκληρωθούν με επιτυχία, 

επιστρατεύουν μία σειρά περιβαλλοντικών χωρικών (γεωχωρικών) ικανοτήτων: 

 Αίσθηση προσανατολισμού (sense of direction): είναι η ικανότητα διατήρησης από το 

άτομο της επίγνωσης του προσανατολισμού σε έναν χώρο μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται 

για μία σύνθετη γεωχωρική ικανότητα η οποία περικλείει διάφορες πιο βασικές 

ικανότητες. 

 Προοπτική τοπολογία (perspective topology): είναι η ικανότητα απόκτησης μιας 

δισδιάστατης απεικόνισης της περιοχής και αναγνώρισης μιας πανοραμικής άποψης 

(bird’s eye view) του περιβάλλοντος. 

 Χωρική ενημέρωση (spatial updating): πρόκειται για την ικανότητα παρακολούθησης της 

συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μεταξύ του ιδίου του ατόμου και των αντικειμένων 

γύρω του κατά την πλοήγησή του μέσα σ’ ένα περιβάλλον. 

 Αναγνώριση οροσήμων (landmark recognition): είναι η ικανότητα προσανατολισμού και 

γενικά πλοήγησης σε σχέση με τα ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής. 

 Διάσχιση διαδρομής (route traversal): πρόκειται για την ικανότητα ολοκλήρωσης με 

επιτυχία μιας διαδρομής από μία αφετηρία σε έναν συγκεκριμένο προορισμό μέσα στο 

περιβάλλον, χρησιμοποιώντας όλες τις παραπάνω ικανότητες. 

Οι διαφορές στις γεωχωρικές ικανότητες ανάλογα με το φύλο, εξηγούνται είτε με αφηρημένες 

εργαστηριακές εργασίες, όπως τα τεστ νοητικής περιστροφής, είτε με εργασίες γεωχωρικής 

αντίληψης, όπως ο προσδιορισμός της διεύθυνσης, η δόμηση μοντέλων για την αναπαράσταση 

ενός περιβάλλοντος και η ανάγνωση χαρτών. Σύμφωνα με έρευνες πάνω στις αφηρημένες 

χωρικές εργασίες (Linn & Petersen, 1985), οι άνδρες φαίνεται να υπερέχουν σε δύο ειδών 

χωρικές ικανότητες: τη νοητική περιστροφή και τη χωρική αντίληψη, δηλαδή την αντίληψη της 

σχέσης μεταξύ ενός αντικειμένου και του χώρου γύρω του, εν μέσω πληροφοριών που αποσπούν 

την προσοχή. Τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των φύλων 

σε εργασίες γεωχωρικής αντίληψης είναι ανάμεικτα. Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν 

διαφορές, αυτές τείνουν να ευνοούν τις αποδόσεις των ανδρών. Δεν είναι προφανές το αν οι 

διαφορές ανάλογα με το φύλο που εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας αφηρημένες μεθόδους 

εκτίμησης της χωρικής ικανότητας σχετίζονται με τις διαφορές στην απόδοση σε εργασίες 

μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τον Bryant (1982), υφίσταται σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
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απόδοσης στη νοητική περιστροφή και της ακρίβειας προσδιορισμού της διεύθυνσης 

τοποθεσιών και αντικειμένων στο φυσικό χώρο. 

2.3 Μέτρηση Γεωχωρικών Ικανοτήτων 

Προγενέστερα ευρήματα ερευνών καταδεικνύουν ότι οι χωρικές ικανότητας σε διαφορετικές 

χωρικές κλίμακες (Small-scale & large-scale space) (Montello, Golledge κ.α., 1999; Montello, 

1993) είναι μερικώς ασυσχέτιστες (Hegarty, Montello κ.α., 2006). Παραδοσιακά, οι προσπάθειες 

προσδιορισμού και αξιολόγησης αυτών των διαφορετικών συνόλων χωρικών ικανοτήτων 

εστίαζαν κυρίως σε χώρους μικρής κλίμακας (small-scale spaces) ενώ σημαντικά λιγότερη 

έρευνα έχει εστιαστεί στην αξιολόγηση των χωρικών ικανοτήτων μεγάλης (περιβαλλοντικής) 

κλίμακας. Αυτό δυστυχώς οφείλεται στο ότι τα ήδη υπάρχοντα ψυχομετρικά τεστ που αφορούν 

στις χωρικές ικανότητες μικρής κλίμακας μπορούν να ερμηνεύσουν μόνο το 5% της 

διακύμανσης της ικανότητας εκμάθησης σε περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας (Hegarty & Waller, 

2005) και συνεπώς δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικούς δείκτες του βαθμού της περιβαλλοντικής 

εκμάθησης (environmental learning) (Allen κ.α., 1996; Waller, 2000, 2005). 

Δεδομένου της περιορισμένης ενασχόλησης των ερευνητών με την ανάπτυξη τυποποιημένων 

μεθόδων μέτρησης των γεωχωρικών ικανοτήτων, οι συγκεκριμένες ικανότητες ερευνήθηκαν 

μέσω της απόδοσης ανθρώπων σε μη τυποποιημένες χωρικές εργασίες (tasks), με τη διαφορά ότι 

εφαρμόστηκαν σε μεγάλης κλίμακας εξωτερικούς χώρους (McNamara κ.α., 2003). Μια 

πληθώρα τέτοιων εργασιών έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται με την πρόθεση να 

εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τις γεωχωρικές ικανότητες.  

Ωστόσο, η πρόοδος στην ανάπτυξη τυποποιημένων εργασιών μέτρησης των χωρικών 

ικανοτήτων μεγάλης κλίμακας προς το παρόν δοκιμάζεται από τρεις προκλήσεις (Sas & Mohd 

Noor, 2009): 

1) Οι χωρικές εργασίες σε μεγάλης κλίμακας περιβάλλοντα είναι συνήθως σύνθετες 

καθώς εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές χωρικές ικανότητες και όχι απλά μία. 

Λόγω της σύνθετης φύσης των γεωχωρικών (περιβαλλοντικών) ικανοτήτων, είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί η σχέση τους με τις χωρικές εργασίες. Σύμφωνα με ευρήματα 

ερευνών, μετρήσεις διαφορετικών ικανοτήτων παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την 

απόδοση στην ίδια χωρική εργασία. 
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2) Πολλές διαφορετικές χωρικές εργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

της ίδιας χωρικής ικανότητας. Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών, εξετάζοντας την ίδια 

ικανότητα, παρατηρείται συσχέτιση στην απόδοση σε διαφορετικές χωρικές εργασίες. 

3) Οι χωρικές εργασίες σε μεγάλης κλίμακας χώρους είναι στενά συνδεδεμένες με το 

περιβάλλον στο οποίο έχουν διερευνηθεί. Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι η 

πολυπλοκότητα των περιβαλλόντων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις έρευνες 

δοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την διερεύνηση των χωρικών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, η 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος σχετίζεται με τη πολυπλοκότητα των χωρικών 

εργασιών. Συνεπώς, απλοποιώντας το περιβάλλον μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα οι 

χωρικές εργασίες και να ερευνηθούν καλύτερα οι χωρικές ικανότητες (Sas & Mohd Noor, 

2009) 

2.3.1 Εργαλεία εκτίμησης γεωχωρικών ικανοτήτων 

Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών χωρικών ικανοτήτων και των 

μετρήσεών τους, οι Sas & Mohd Noor (2009) συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τυποποιημένα τεστ 

και μη τυποποιημένες χωρικές εργασίες με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των συγκεκριμένων 

χωρικών εργασιών που υλοποιήθηκαν με επιτυχία στο παρελθόν και είχαν σαν αποτέλεσμα τη 

μέτρηση μιας συγκεκριμένης περιβαλλοντικής χωρικής ικανότητας Η ανάλυσή τους εστιάστηκε 

στον εντοπισμό ισχυρών σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων χωρικών εργασιών και γεωχωρικών 

(περιβαλλοντικών) ικανοτήτων ως ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη τυποποιημένων τεστ για 

τη μέτρηση των γεωχωρικών ικανοτήτων. 

Αρχικά επιλέχθηκαν 49 μελέτες, που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, με κριτήρια την 

παροχή ή μη: 

1) Πληροφοριών σχετικά με τη μέτρηση των γεωχωρικών ικανοτήτων 

2) Δεδομένων συσχέτισης μεταξύ ενός ζεύγους μετρήσεων γεωχωρικών ικανοτήτων 

Μεταξύ των αρχικώς επιλεγμένων 49 μελετών, μόνο 8 από αυτές πληρούσαν και τα δύο 

παραπάνω κριτήρια και συνεπώς μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη ανάλυση. 

Οι υπόλοιπες, ενώ πληρούσαν το πρώτο κριτήριο, δεν κατάφεραν να παρέχουν δεδομένα 

συσχέτισης. Κάθε επιλεγμένη έρευνα αναφέρει και από μία σύνθετη πειραματική μελέτη με 

περισσότερες από μία συνθήκες. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ανάλυσης, κάθε 

πειραματική μελέτη αναλύθηκε σε πολλές ανεξάρτητες μελέτες, μία για κάθε συνθήκη, 
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καταλήγοντας σε ένα σύνολο 102 ανεξάρτητων μελετών, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν ως προς 

το συγγραφέα, τη δημοσίευση, το έτος, τις χωρικές ικανότητες, το περιβάλλον, τις χωρικές 

εργασίες και τα δεδομένα συσχέτισης. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης, τα πιο έγκυρα εργαλεία εκτίμησης 

των περιβαλλοντικών χωρικών ικανοτήτων είναι τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (self 

report - based questionnaires). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το WALKABOUT 

(Waller, 2005). Πρόκειται για ένα τυποποιημένο τεστ αυτοαναφοράς και προσφέρει 

αντικειμενικές μετρήσεις δύο λιγότερο σύνθετων χωρικών ικανοτήτων όπως είναι η προοπτική 

τοπολογία (perspective topology) και η χωρική ενημέρωση (spatial updating) και των οποίων οι 

μετρήσεις συσχετίζονται σημαντικά με την ικανότητα προσδιορισμού της τοποθεσίας αθέατων 

στο χρήστη περιοχών σε οικεία περιβάλλοντα. Η αυτοαναφορά των περιβαλλοντικών 

ικανοτήτων (Self-report measures of environmental abilities) και συγκεκριμένα η 

αξιολόγηση της ικανότητας προσανατολισμού (Sense Of Direction – SOD), αποδείχθηκε ότι 

μπορεί να προβλέψουν σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση των γεωχωρικών ικανοτήτων με 

αντικειμενικές μετρήσεις. 

2.3.2 Santa Barbara Sense of Direction Scale (SBSOD) 

Οι Hegarty και Montello στο Development of a self-report measure of environmental spatial 

ability (2002) ανέπτυξαν μία τυποποιημένη κλίμακα αυτοαναφοράς των γεωχωρικών 

ικανοτήτων, την Santa Barbara Sense of Direction Scale (SBSOD). Πραγματοποιήθηκαν 

τέσσερις σειρές μελετών, προκειμένου να προσδιοριστεί η εσωτερική συνεκτικότητά της και η 

εγκυρότητά της, επίσης εξετάστηκε η σχέση της με την μέτρηση της χωρικής γνώσης σε 

διαφορετικές χωρικές κλίμακες και με βάση διαφορετικές εμπειρίες εκμάθησης. Τέλος 

εξετάστηκε η σχέση της SBSOD κλίμακας με την ικανότητα προσδιορισμού της θέσης 

οροσήμων μέσα στο περιβάλλον και σε διαφορετικές κλίμακες, με την ικανότητα ενημέρωσης 

της θέσης στο χώρο (spatial updating) και με την ικανότητα απόκτησης της χωρικής γνώσης από 

διαφορετικές πηγές. 

Η κλίμακα δομήθηκε από 27 αντικείμενα και από δηλώσεις φοιτητών που συλλέχθηκαν σε μία 

προγενέστερη πιλοτική μελέτη, όπου τους ζητήθηκε να καταγράψουν εμπειρίες και ικανότητες 

που σχετίζονται με την SOD τους. Κάθε αντικείμενο αποτελούσε μία δήλωση αυτοαναφοράς 

σχετική με κάποια πτυχή της περιβαλλοντικής χωρικής (γεωχωρικής) αντίληψης. Οι 

συμμετέχοντες απαντούσαν επιλέγοντας έναν αριθμό από το 1 (συμφωνώ απόλυτα) έως το 7 
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(διαφωνώ απόλυτα). Οι δηλώσεις εκφράστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι μισές περίπου να είναι 

θετικές («είμαι πολύ καλός/ή στο να δίνω οδηγίες») και οι άλλες μισές αρνητικές («χάνομαι πολύ 

εύκολα σε ένα νέο περιβάλλον»). 

Οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια παραγοντικής ανάλυσης, αλλά λόγω του μικρού 

αριθμού των συμμετεχόντων θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ερευνητική και χρησιμοποιήθηκε 

μόνο ένα κριτήριο για την επιλογή των τελικών αντικειμένων της κλίμακας, αυτό του πρώτου 

παράγοντα της ανάλυσης. 

Η τελική SBSOD κλίμακα αποτελούνταν από 15 αντικείμενα, είχε εσωτερική συνεκτικότητα και 

παρουσίαζε μεγάλη αξιοπιστία στις επαναληπτικές μετρήσεις. 

Η πλειοψηφία των αντικειμένων (10 από τα 15) αποτελεί αυτοαναφορές της ικανότητας του 

ατόμου σε πλήθος γεωχωρικών εργασιών όπως το να δίνουν και να ακολουθούν οδηγίες, να 

θυμούνται δρόμους, να διατηρούν τον προσανατολισμό τους μέσα στο περιβάλλον και να 

χρησιμοποιούν χάρτες. Τα υπόλοιπα αντικείμενα περιγράφουν τα συναισθήματα του ατόμου ως 

προς συγκεκριμένες γεωχωρικές εργασίες, την διαδικασία της πλοήγησης, την τάση εξερεύνησης 

του περιβάλλοντος και το άγχος που τους προκαλεί το να χάσουν τον δρόμο. 

Προκειμένου να εξετασθεί η σχέση της SBSOD κλίμακας με την ικανότητα και ακρίβεια 

εντοπισμού οροσήμων σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες, ζητήθηκε από 24 συμμετέχοντες να 

δείξουν προς 4 αντικείμενα στο εσωτερικό ενός δωματίου (μικρο-χώρος) και προς 4 ορόσημα 

της πανεπιστημιούπολης έξω από το δωμάτιο (περιβαλλοντικός χώρος), περιορίζοντας την 

όρασή τους είτε μερικώς είτε πλήρως. Τα ορόσημα του πανεπιστημίου ήταν γνώριμα στους 

συμμετέχοντες καθώς, ως φοιτητές, τα έμαθαν κατά κύριο λόγο μέσω της πλοήγησής τους σε 

αυτό. Το SBSOD τεστ δόθηκε στους συμμετέχοντες μετά την εκτέλεση του πειράματος. Ο 

προσδιορισμός αυτών των οροσήμων στην περιβαλλοντική κλίμακα του χώρου περιλαμβάνει 

την ενημέρωση της θέσης σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης και συνεπώς προβλέφθηκε ότι θα 

παρουσίαζε υψηλό βαθμό συσχέτισης στην SBSOD κλίμακα. Αντίθετα, η εργασία 

προσδιορισμού αντικειμένων στο εσωτερικό του δωματίου δεν αναμενόταν να παρουσιάσει 

μεγάλη συσχέτιση καθώς δεν απαιτεί χωρική ενημέρωση και λαμβάνει χώρα σε εικονιστική 

(figural) κλίμακα. 

Οι παραπάνω μελέτες έδειξαν πως η SBSOD συσχετίζεται με εργασίες που απαιτούν από το 

άτομο την ενημέρωση της θέσης στο χώρο σαν αποτέλεσμα της κίνησής του. Επίσης η SBSOD 

κλίμακα παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με τα αποτελέσματα των τεστ γεωχωρικής γνώσης 
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που εξετάζουν τον προσανατολισμό του ατόμου μέσα σ’ ένα περιβάλλον, σε σχέση με τεστ που 

περιλαμβάνουν εκτίμηση αποστάσεων ή σχεδίαση χαρτών. Τέλος η κλίμακα SBSOD 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση με μετρήσεις της περιβαλλοντικής γνώσης που 

αποκτάται από την άμεση εμπειρία μέσα σ’ ένα περιβάλλον, σε σύγκριση με τη γνώση που 

αποκτάται από διαφορετικές πηγές. 
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κεφάλαιο 3 

3 Νοητική Χαρτογράφηση 

Οι νοητικοί χάρτες και ο μηχανισμός (η διαδικασία) της νοητικής χαρτογράφησης, δηλαδή της 

απόκτησης και επεξεργασίας χωρικής γνώσης σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, καθιστούν το 

περιεχόμενο της γεωγραφίας τόσο θεμελιώδες που κέντρισε το ενδιαφέρον ερευνητών άλλων 

ειδικοτήτων όπως της χαρτογραφίας, της ψυχολογίας, της πολεοδομίας, της κοινωνιολογίας και 

της αρχιτεκτονικής. Εξετάζοντας τους νοητικούς χάρτες από την σκοπιά της ψυχολογίας, οι 

νοητικοί χάρτες δεν δείχνουν παρά μόνο μια εικόνα της ψυχολογίας του ανθρώπου που 

εξετάζεται. Η γνώση που διαθέτουν οι άνθρωποι για το περιβάλλον γύρω τους έχει φιλτραριστεί 

από την εμπειρία τους μέσα σε αυτό και από τη συμπεριφορά τους απέναντι και μέσα σε αυτό. 

Η αντίληψη είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται από την παρουσία ενός αντικειμένου. Το 

αποτέλεσμα είναι η άμεση κατανόηση αυτού του αντικειμένου με τη χρήση μίας ή και 

περισσότερων μεθοδολογιών. Η αντίληψη συνδέεται στενά με τα γεγονότα του άμεσου 

περιβάλλοντος του ανθρώπου και την συμπεριφορά του απέναντι σε αυτά. Σαν μηχανισμός, η 

χωρική αντίληψη, περιλαμβάνει κάθε είδους γνώση: αντίληψη, σκέψη, φαντασία, λογική, κρίση, 

ανάμνηση. Όλα αυτά δομούν μια νοητική ανάμνηση (ή συνειρμική ανάμνηση) των αντικειμένων 

μέσα στο χώρο, ακόμα και αν αυτά δεν είναι άμεσα αντιληπτά από το άτομο. Η νοητική 

ανάμνηση δηλαδή αποτελεί την κυριότερη διαφορά ανάμεσα στο γνωσιακό (cognitive) και στο 

αντιληπτικό (perceptive). 

Ένας νοητικός χάρτης είναι μια δομή που περικλείει αυτούς τους γνωσιακούς μηχανισμούς. 

Επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτούν, να κωδικοποιούν, να αποθηκεύουν, να 

αποκωδικοποιούν, να χειρίζονται και να ανακτούν την πληροφορία που αφορά το χωρικό 

περιβάλλον. Η πληροφορία είναι ένα βασικό συστατικό στη διαδικασία λήψης, χωρικών και μη, 

αποφάσεων (Downs & Stea, 1977).  

3.1 Από τον «Αντικειμενικό Χώρο» στους «Υποκειμενικούς Χώρους» 

Ο τίτλος υποδεικνύει ήδη μια βασική διαφορά ανάμεσα στον αντικειμενικό και στον 

υποκειμενικό χώρο. Από τον ενικό στην αρχή, ο χώρος γίνεται στη συνέχεια πληθυντικός.  

Όπως γράφει ο Golledge (1976) «οι πόλεις δεν είναι απλά μια φυσική οντότητα, είναι χώροι 

όπου οι άνθρωποι δρουν, λαμβάνουν αποφάσεις και υπάρχουν». Ανάμεσα σε μια 

«αντικειμενική» πόλη, την πόλη αναφοράς που αντιστοιχεί στο φυσικό περιβάλλον και την πόλη 
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«τη βιωμένη» από τους κατοίκους της, την «υποκειμενική» πόλη δηλαδή τον λειτουργικό χώρο, 

εμφανίζονται πολυάριθμες διαφορές που είναι αναγκαίο να κατανοηθούν. 

Ο αντικειμενικός χώρος αντιστοιχεί στον χώρο αναφοράς, τον φυσικό χώρο. Είναι ο χώρος, η 

έκταση δηλαδή που περιέχει τον άνθρωπο και ότι τον περιβάλλει, αυστηρά καθορισμένος, με 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ίδια μέτρα παγκοσμίως. Αυτός ο χώρος έχει φυσική υπόσταση 

και μπορεί να παρουσιαστεί αυστηρά σαν σχέδιο με την μορφή μετρητικού χάρτη. 

Οι λειτουργικοί χώροι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι ένας αλλά πολλοί, είναι παράγωγοι του 

φυσικού δηλαδή του αντικειμενικού χώρου, μετατρεπόμενοι από πιθανά επιλεγμένα γνωρίσματα 

για τους τόπους και τις σχέσεις τους. Είναι χώροι μέσα στους οποίους μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μετακινήσεις. Πρόκειται δηλαδή για καταγραμμένους χώρους που 

χρησιμοποιούν οι κάτοικοι μιας πόλης πολύ περισσότερο από τους χώρους αναφοράς. Αυτοί οι 

χώροι θα φιλτραριστούν, θα τροποποιηθούν από το κάθε άτομο και θα παραχθούν οι γνωσιακοί 

χώροι. Οι γνωσιακοί χώροι (cognitive spaces), είναι ποικίλοι και τα άτομα λαμβάνουν 

πληροφορίες για αυτούς μέσω στοιχείων των οποίων η σύνδεση με το συγκεκριμένο χώρο δεν 

είναι εμφανής. Συνεπώς, οι γνωσιακοί χώροι μπορούν να θεωρηθούν όμοιοι με τους 

λειτουργικούς χώρους, ακόμα και αν δεν είναι βιωματικοί. 

Οι γνωσιακοί χώροι συγκροτούνται μέσω της διαδικασίας της γνωσιακής απεικόνισης. Η 

υλοποίηση της γνωσιακής απεικόνισης του χώρου σε χάρτη συναντάται στη βιβλιογραφία ως 

γνωσιακή μορφολογία (cognitive configuration). 

3.2 Δημιουργία της Αντίληψης: Αντιφατικές Θεωρίες 

Πολλοί ερευνητές και κυρίως οι Downs & Stea (1977), Evans (1980), Garling κ.α. (1984) και 

Kitchin (1994), χρησιμοποιούν τους όρους της χωρικής αντίληψης και των γνωσιακών χώρων, 

ή αντίστοιχους, για να διαχωρίσουν τη διαδικασία απόκτησης της χωρικής αντίληψης (spatial 

perception) από την διαδικασία δόμησης νοητικών χαρτών μιας περιοχής. Η διαδικασία 

απόκτησης της χωρικής αντίληψης οδηγεί στη δόμηση μιας συνολικής εικόνας του χώρου, που 

κάθε άτομο έχει μέσα του και που ονομάζεται γνωσιακή απεικόνιση, η «εξωτερίκευση» της 

οποίας ονομάζεται νοητική αναπαράσταση ή αλλιώς νοητικός χάρτης.  

3.2.1 Γνωσιακές απεικονίσεις 

Προκειμένου να γίνει αναφορά στις γνωσιακές απεικονίσεις και τα χαρακτηριστικά του φυσικού 

περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται μια σειρά από όρους όπως «γνωσιακός χάρτης» (cognitive 
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map), «νοητικός χάρτης» (mental map), «χωρική και γεωχωρική εικόνα» (geo-spatial image). 

Αρχικά εισήλθε ο όρος «χωρική εικόνα» από τους Boulding (1956) και Lynch (1960), ο οποίος 

γρήγορα αντικαταστάθηκε από την πιο γενική έννοια της «γνωσιακής απεικόνισης» και τον 

συγκεκριμένο όρο «γνωσιακός χάρτης» (Kitchin, 1994). 

Η ύπαρξη αυτών των γνωσιακών απεικονίσεων συζητήθηκε και εξετάστηκε για πρώτη φορά από 

τα παραδείγματα του Pailhous (1970) στους οδηγούς των ταξί του Παρισιού και του Canter 

(1977) με τις εικόνες του Nick, ενός νεαρού Αμερικάνου, όταν ανακάλυπτε το Λονδίνο. 

Όπως είναι φανερό, το θέμα της διαμόρφωσης των εσωτερικών απεικονίσεων έχει απασχολήσει 

εκτενώς τους ερευνητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων, οι έρευνες των οποίων καταλήγουν 

σε δύο αντίθετες απόψεις. Η μία άποψη, διατυπωμένη από τον Pylychin (1981), υποστηρίζει ότι 

οι νοητικές απεικονίσεις είναι εκ φύσεως εννοιολογικές και αναλογικές, κάτι που συνεπάγεται 

ότι οι γνωσιακές απεικονίσεις δεν είναι δυσδιάστατες, όπως οι χάρτες, αλλά περισσότερο 

αποτελούν λεκτικές περιγραφές του χώρου. Η άλλη αντίθετη άποψη, που εκφράζεται από τον 

Kosslyn (1980), υποστηρίζει πως ο χάρτης είναι μια χαρακτηριστική μορφή νοητικής 

απεικόνισης και προϋποθέτει ότι οι γνωσιακές απεικονίσεις του χώρου, είναι δυσδιάστατες και 

αναλογικές. Σε αυτή τη περίπτωση, οι γνωσιακές μορφολογίες (cognitive configurations) θα 

ήταν όμοιες με τους χάρτες. 

Μέχρι σήμερα, η συζήτηση σχετικά με τις γνωσιακές απεικονίσεις παραμένει ανοιχτή και 

σύμφωνα με τον Kitchin (1994) μπορούν να διακριθούν τέσσερις προσεγγίσεις ως προς αυτές: 

 Είναι επεξηγηματικές δηλαδή είναι χάρτες 

 Είναι αναλογικές δηλαδή είναι σαν χάρτες 

 Είναι μεταφορικές δηλαδή λειτουργούν σαν να ήταν χάρτες 

 Είναι υποθετικές δομές που ερμηνεύονται ως δημιουργική φαντασία 

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός γνωσιακός χώρος κοινός για όλους. Ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνει 

τη δική του απεικόνιση, ακόμα και αν μερικά από τα στοιχεία της είναι κοινά με αυτά των άλλων. 

Επίσης, η εκούσια ή και ακούσια διαμόρφωση αυτών των απεικονίσεων αναγκάζει τους 

ανθρώπους να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με συγκεκριμένους τρόπους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η Μερκατορική προβολή με κέντρο το Δυτικό ημισφαίριο και η 

απορρέουσα δυσκολία που βιώνουν πολλοί ενήλικες, λόγω της έκθεσής τους σε αυτή την 

προβολή από την παιδική ηλικία, στο να αναγνωρίσουν την Γροιλανδία ως μικρότερη από την 
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Νότια Αμερική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αναφορά στις ιδιαιτερότητες των γνωσιακών 

απεικονίσεων προκειμένου να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των παραγόντων που τις 

επηρεάζουν και που τις τροποποιούν. 

Οι γνωσιακές απεικονίσεις αναπτύσσονται μέσω εκτεταμένης εμπειρίας και διαμορφώνονται 

από συγκεκριμένα αντικείμενα και καταστάσεις. Η διαδικασία δόμησής τους περιλαμβάνει τόσο 

την προσθήκη νέων ιδιοτήτων όσο και την αφαίρεση των μη σχετικών. Συνεπώς η αντίληψη του 

χώρου τείνει να είναι γενική και μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια διαδικασία κατηγοριοποίησης 

δηλαδή οργάνωσης των προτύπων του περιβάλλοντος στις κατάλληλες ταξινομήσεις. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν και τροποποιούν τις γνωσιακές απεικονίσεις μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, των οποίων ο προσδιορισμός στηρίζεται σε μια φράση που 

έγραψε ο Lynch το 1960: «Οι εικόνες του περιβάλλοντος είναι τα αποτελέσματα μίας επέμβασης 

του δούναι και λαβείν ανάμεσα στον παρατηρητή και το περιβάλλον του». Αυτό σημαίνει ότι οι 

γνωσιακές απεικονίσεις προέρχονται από σχέσεις – και άρα από πράξεις – ανάμεσα στους 

ανθρώπους και το περιβάλλον, συνεπώς μπορούν να διακριθούν τρεις κατηγορίες οι οποίες 

αφορούν το υποκείμενο δηλαδή τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη δράση που συνδέει το άτομο 

με το περιβάλλον του: 

 Παράγοντες που συνδέονται με το υποκείμενο (άτομο) 

Κάθε άτομο διαθέτει τη δική του γνωσιακή απεικόνιση. Η δόμηση αυτής της απεικόνισης 

επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν 

σε τρία μεγάλα σύνολα.  

Το πρώτο σύνολο αποτελείται από τα οικογενειακά και ατομικά χαρακτηριστικά όπως είναι 

η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των παιδιών κλπ. Στο δεύτερο 

σύνολο ανήκουν τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που 

περιλαμβάνουν ιδιαιτερότητες όπως το επίπεδο μόρφωσης και το επάγγελμα. Το τρίτο 

σύνολο εξετάζει το άτομο σαν μέλος μιας ομάδας και αφορά στα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει το άτομο.  

Κάθε άτομο έχει μια προσωπική ή τουλάχιστον εν μέρει προσωπική άποψη για το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Συνεπώς γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: αρκεί η 

έρευνα να υλοποιείται αποκλειστικά σε ατομικό επίπεδο και σε αυτήν την περίπτωση ποια 

είναι τα οφέλη; ή πρέπει να διερευνηθεί η σημασία υλοποίησης μιας έρευνας σε ομάδες 

ατόμων και σε αυτή τη περίπτωση μπορούν να επιτευχθούν αποδεκτά αποτελέσματα από 
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μία ομάδα; Οι γνώμες διίστανται. Ήδη από το 1969 οι Horton & Reynolds αναφέρουν αυτό 

το πρόβλημα, δηλαδή των διαφορών στη χωρική αντίληψη των ατόμων, υπογραμμίζοντας 

ότι παρεμβαίνουν ποικίλα στοιχεία όπως το φύλο, η μόρφωση, το εισόδημα κλπ, κι αυτό 

χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη το αστικό περιβάλλον, που επίσης επιδρά στη διαμόρφωση της 

αντίληψης. Αντίθετα, εκτιμούν ότι κάποια χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική θέση ή οι 

ιδιαιτερότητες της ομάδας στην οποία ανήκουν τα άτομα, διαδραματίζουν εξ ίσου 

σημαντικό ρόλο και ενισχύουν την υπόθεση ότι κάποιες αντιλήψεις μπορούν να είναι κοινές 

σε μία ομάδα ανάλογα με τον χώρο δράσης. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, όπως είναι οι 

English & Mayfield (1972) ή ακόμα οι Marc & Michaud (1981), μπορούν να διακριθούν 

σύνολα ατόμων που αντιστοιχούν σε κοινωνίες, όπου ο καθένας εκφράζεται με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά είναι εμφανής στον παρατηρητή η ύπαρξη μιας 

συλλογικής ταυτότητας. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και αν το κάθε άτομο έχει τη δική του 

προσωπική αντίληψη, έχουν συνείδηση των ίδιων πραγμάτων σαν σύνολο. Αντίθετα, για 

τον Porteous (1977), η μελέτη αυτών των εννοιών ως προς το άτομο, είναι πιο σημαντική 

από τη μελέτη των ομάδων με το σκεπτικό ότι «οι αντιλαμβανόμενες δικές του (του ατόμου) 

απεικονίσεις είναι σημαντικές για να εξηγήσει την ποικιλομορφία των συμπεριφορών». 

 Παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον 

Η σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος στη δημιουργία γνωσιακών 

απεικονίσεων μιας πόλης είναι εμφανής. Οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν 

και τροποποιούν αυτές τις απεικονίσεις, περιλαμβάνουν την ικανότητα άμεσης ανάγνωσης 

και νοητικής αναπαράστασης τους αστικού τοπίου. Αυτά τα γνωρίσματα περιγράφονται 

διεξοδικά από τον Talmy (1983) και αφορούν τόσο τους ίδιους τους τόπους, όσο και τις 

σχέσεις μεταξύ αυτών.  

Όσον αφορά τους πρώτους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά, το μέγεθός τους κ.λπ. αλλά και η λειτουργία μεταξύ του τόπου και των 

διασταυρώσεων ή των οροσήμων. Ο Pocock (1978) για παράδειγμα σημειώνει ότι στα 

αστικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία, παρατηρείται αδύναμη γνώση 

των τοπίων.  

Σε ότι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των τόπων δηλαδή τους δρόμους επικοινωνίας, 

σημαντικούς παράγοντες αποτελούν η γραμμικότητά τους, το μήκος τους, η ευθύτητά τους, 

οι οντότητες που συναντώνται περιμετρικά τους κ.λπ. Επίσης μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη 

οι κόμβοι, οι γραμμές ή ακόμα και οι επιφάνειες που συγκροτούν εμπόδια όπως οι γέφυρες 
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και τα ποτάμια. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που παρεμβαίνουν λοιπόν είναι 

πολυάριθμα και γι’ αυτό το λόγο η μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα υποκείμενα 

και το περιβάλλον γίνεται μέσω της μελέτης της δράσης αυτών των υποκειμένων. 

 Παράγοντες που συνδέονται με την δράση 

Το περιβάλλον εξελίσσεται από την δράση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τον χώρο, είναι και τα κίνητρα που θα παροτρύνουν τις απεικονίσεις αυτών 

των χώρων. Γι’ αυτό το λόγο, η προσέγγιση αυτών των παραγόντων που συνδέονται με τη 

δράση γίνεται διαχωρίζοντας τα κίνητρα και τις χρήσεις. 

Τα κίνητρα είναι απαραίτητα. Χωρίς αυτά, κανένας τόπος, κανένα στοιχείο δεν θα ήταν 

γνωστό. Μία μετακίνηση για εργασία δεν μπορεί να περιγραφεί σαν μετακίνηση για 

διακοπές, ακόμα και αν η διαδρομή είναι η ίδια. Ένα ταξίδι από και προς κάποιο προορισμό 

δεν οδηγούν απαραίτητα στη δόμηση των ίδιων απεικονίσεων. Είναι πολύ δυσχερής ο 

διαχωρισμός των κινήτρων μεταξύ τους καθώς πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται.  

Οι εργασίες (tasks) εστιάζονται περισσότερο στις χρήσεις του χώρου και ιδιαίτερα στον 

τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται από το άτομο. Οι O´Farrell & Markham (1974) 

υπογραμμίζουν τις διαφορές των συνηθειών των οδηγών αυτοκινήτων και αυτές των πεζών 

που διανύουν την ίδια διαδρομή. Η συνεχής παρουσία και η καλή γνώση περιοχών και 

διαδρομών, διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της χωρικής 

αντίληψης. 

3.2.2 Νοητικές Αναπαραστάσεις 

Οι αναπαραστάσεις των φυσικών οντοτήτων μπορούν να υποστούν από τον άνθρωπο 

μετασχηματισμούς μέσω των οποίων δημιουργούνται οι νοητικές αναπαραστάσεις (mental 

representations) του χωρικού κόσμου. 

Ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος στο οποίο εξετάζονται, οι οντότητες κινούνται με 

διαφορετικούς τρόπους και κατευθύνσεις, αλλάζουν χρώμα, σχήμα και υφή με τακτικό και 

προβλέψιμο τρόπο. Γι’ αυτό τον λόγο, πολλοί νοητικοί μετασχηματισμοί κωδικοποιούν 

παράλληλα τις αλλαγές ώστε να διαμορφωθούν νοητικές αναπαραστάσεις των μεταβαλλόμενων 

οντοτήτων. Η πρόβλεψη αυτών των αλλαγών είναι κρίσιμη για την αλληλεπίδραση με τον κόσμο 

και συνεπάγεται τη νοητική θέσπισή τους. 
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Οι νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου εξαρτώνται άμεσα από τις νοητικές διεργασίες που τις 

σχηματίζουν και τις διατηρούν. Συνεπώς, οι χωρικές νοητικές αναπαραστάσεις είναι πιθανό να 

διαστρεβλωθούν (distorted) από: 

 Κατηγορικές και ιεραρχικές πληροφορίες (categorical and hierarchical information) 

όπως εννοιολογικά όρια ή κοινωνικές ιεραρχίες ομάδων (Maddox, Rapp, Brion, & 

Taylor, 2008; Tversky, 1991). 

 Σημεία αναφοράς και προκαταλήψεις (reference points and biases), για παράδειγμα 

κρίνοντας ότι η απόσταση από ένα σημαντικό/προεξέχων ορόσημο (όπως η Ακρόπολη) 

προς ένα συνηθισμένο (όπως μία καφετέρια) είναι μεγαλύτερη από την αντίθετη 

απόσταση (δηλαδή από την καφετέρια προς την Ακρόπολη).  

 Κανονικοποίηση ορίων και σχέσεων (regularization of boundaries and relationships) 

δηλαδή για παράδειγμα το να θεωρούνται δρόμοι, σύνορα και ποτάμια ότι είναι πιο 

ευθύγραμμα από ότι στην πραγματικότητα, διασταυρώσεις ότι σχεδόν σχηματίζουν ορθή 

γωνία και οικείοι δρόμοι ότι είναι πιο μεγάλοι σε μήκος, ειδικά όταν περιλαμβάνουν 

εμπόδια, παρακάμψεις ή πολλαπλές στροφές (Sadalla & Montello, 1989). 

 Δράσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης μέσα στο περιβάλλον, 

ακόμα και αν δεν σχετίζονται με κίνηση (May & Klatzky, 2000). 

 Στόχοι, προτιμήσεις και προκαταλήψεις του ατόμου (DeBeni, Pazzaglia, & Gardini, 

2006; Taylor κ.α., 1999). 

Σύμφωνα με τον Palmer (1978), μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ του πραγματικού κόσμου, του 

νοητικού κόσμου (δηλαδή της γνωσιακής αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου) και του 

νοητικού μοντέλου (δηλαδή της αναπαράστασης του νοητικού κόσμου). 

Μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον τρεις γενικές μορφές νοητικών αναπαραστάσεων 

σχετικές με την ανθρώπινη αντίληψη (Tversky, 1993): 

1) Γνωσιακά κολάζ (cognitive collages) 

2) Χωρικά νοητικά μοντέλα (spatial mental models)  

3) Νοητικοί χάρτες (mental maps) 

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν το περιβάλλον δεν είναι γνωστό με λεπτομέρεια στον 

άνθρωπο, η χωρική πληροφορία μπορεί να λαμβάνει ποικίλες μορφές, κάποιες από τις οποίες 

δεν έχουν καμία ομοιότητα με χάρτη. Επίσης κάποιες από αυτές μπορεί να παρουσιάζουν 

συστηματικές παραμορφώσεις. Είναι λοιπόν απίθανο, τα κομμάτια πληροφορίας να 



  Νοητική Χαρτογράφηση 

 

Καρκασίνα Δάφνη   σελ 36 από 117 

προσλαμβάνονται ως σύνολο και να μπορούν να οργανωθούν σε μία συνεκτική γνωσιακή δομή 

όμοια με χάρτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αντί να μοιάζουν με χάρτες, οι εσωτερικές 

αναπαραστάσεις των ανθρώπων παρουσιάζονται περισσότερο σαν κολάζ. Αυτά τα γνωσιακά 

κολάζ είναι επικαλυπτόμενα θεματικά επίπεδα πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Δεν διαθέτουν τη συνοχή των χαρτών όμως περιλαμβάνουν εικόνες, τμήματα πληροφοριών και 

διαφορετικές προοπτικές. 

3.3 Χωρικά Νοητικά Μοντέλα 

Η βασική θεωρία των γνωσιακών χαρτών δεν προβλέπει ότι οι άνθρωποι θα επιβάλλουν τους 

περιορισμούς που αναλύθηκαν παραπάνω. Για να αιτιολογηθούν αυτά τα ευρήματα, οι 

ερευνητές πρότειναν ότι η χωρική μνήμη είναι πιο πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει τρεις 

διαστάσεις, ακριβώς όπως τα τρισδιάστατα μοντέλα ενός υπολογιστή (Taylor, 2005). Αυτά τα 

μοντέλα υποστηρίζουν την εισαγωγή επιπέδων χωρικών και μη χωρικών πληροφοριών, 

σχετικών με τη συνολική αναπαράσταση ενός περιβάλλοντος, όπως περιγραφές, εικόνες, ήχους 

και οσμές (Brunyé, Mahoney, Augustyn & Taylor, 2009). Υποστηρίζουν επίσης την ανάκτηση 

χωρικής πληροφορίας από πολλαπλές προοπτικές και προσανατολισμούς, με υψηλή ακρίβεια 

και ευελιξία, καθώς και την αναδιοργάνωση των χωρικών αναμνήσεων ανάλογα με τους 

στόχους, τις προτιμήσεις και προκαταλήψεις του ατόμου. 

Το σημαντικότερο όμως είναι πως αυτά τα μοντέλα αναπτύσσονται μόνο από εκτενή εμπειρία 

και είναι ευάλωτα σε επιρροές μη χωρικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα 

ένας οδηγός αυτοκινήτου, αποκτώντας περισσότερη εμπειρία στην οδήγηση, είναι πιθανό να του 

φαίνεται ότι μία απόσταση έχει αυξηθεί, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η αλλαγή στην 

αντίληψή του είναι αποτέλεσμα της αύξησης της επίγνωσης και της βελτίωσης των ικανοτήτων 

του. Αντίστοιχες μεταβολές στην αντίληψη μπορούν να επιφέρουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

ή η οδήγηση ενός διαφορετικού τύπου και κυβισμού αυτοκινήτου. 

Με βάση τα παραπάνω, ξεχωρίζει μία ακόμα μορφή χωρικής μνήμης, τα χωρικά νοητικά 

μοντέλα (spatial mental models). Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει νοητικές 

αναπαραστάσεις που είναι αποτέλεσμα ανάγνωσης περιγραφών για ένα περιβάλλον, όπως μία 

περιγραφή της συνολικής διάταξης μιας πόλης (Brunyé & Taylor, 2008). Τα χωρικά νοητικά 

μοντέλα δεν στέκονται στο επίπεδο του κειμένου που χρησιμοποιείται για μια περιγραφή, αλλά 

αναπαριστούν νοητικά την χωρική πληροφορία με έναν αφηρημένο και ευέλικτο τρόπο, 

ενσωματώνοντας το χώρο, το χρόνο, τις προθέσεις, την αιτιότητα καθώς και πληροφορίες 

σχετικές με τα αντικείμενα. Όταν τα άτομα διαβάζουν περιγραφές μιας διαδρομής μέσα σ’ ένα 
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περιβάλλον ή περιγραφές της διάταξής του, σχηματίζουν αναμνήσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν με ευέλικτο τρόπο σε κάθε προοπτική και προσανατολισμό. 

Σε περιπτώσεις όπου τα περιβάλλοντα είναι απλά και οικεία, οι άνθρωποι φαίνεται να διαθέτουν 

ιδιαίτερα ακριβείς νοητικές αναπαραστάσεις της χωρικής μορφολογίας. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις αποτυπώνουν συνεκτικά τις κατηγορικές χωρικές σχέσεις μεταξύ των 

στοιχείων του περιβάλλοντος, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενημέρωση της προοπτικής, τον 

αναπροσανατολισμό (reorientation) και την εξαγωγή χωρικών συμπερασμάτων. Τα παραπάνω 

ονομάστηκαν χωρικά νοητικά μοντέλα. Σε αντίθεση με τους γνωσιακούς χάρτες, μπορεί να μην 

διατηρούν μετρητική πληροφορία και σε αντίθεση με τα γνωσιακά κολάζ διατηρούν με 

συνεκτικό τρόπο τις γενικές χωρικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις είναι εύκολα κατανοητές τόσο 

μέσω λεκτικών περιγραφών όσο και μέσω της εμπειρίας. 

Η ενσωμάτωση της σχετικής θέσης των οροσήμων, ανεξαρτήτως της προοπτικής ή του 

προσανατολισμού που προκύπτει από την ανάγνωση χωρικών περιγραφών, φαίνεται να 

λαμβάνει χώρα και κατά την πλοήγηση (Tversky, 1993). Θα ήταν αναποτελεσματικό να 

χρησιμοποιούνταν στιγμιότυπα του περιβάλλοντος, καθώς δεν θα επέτρεπαν την αναγνώριση 

από διαφορετικές γωνίες θέασης και συνεπώς ούτε την πλοήγηση. Αντίθετα, μέσω της 

απομόνωσης των οροσήμων και του προσδιορισμού της σχετικής τους θέσης, του ενός ως προς 

του άλλου και ως προς ένα σύστημα αναφοράς, η αναγνώριση και συνεπώς η πλοήγηση είναι 

εφικτές από οποιοδήποτε και αν είναι το σημείο αφετηρίας. Για τα γνώριμα περιβάλλοντα 

λοιπόν, είτε αυτά είναι αποτέλεσμα της άμεσης εμπειρίας είτε λεκτικών περιγραφών, μπορούν 

να διαμορφωθούν συνεκτικές νοητικές αναπαραστάσεις των χωρικών σχέσεων μεταξύ 

οροσήμων. 

Με τη βοήθεια των νοητικών χωρικών μοντέλων λοιπόν, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εκτελούν 

μια πληθώρα χωρικών εργασιών. Παράδειγμα τέτοιου είδους χωρικών εργασιών αποτελεί η 

σχεδίαση χάρτη μετά την εκμάθηση μιας διαδρομής (Brunyé & Taylor, 2008; Taylor, 2005; 

Taylor & Tversky, 1992), η οποία αποτελεί μία ακόμα ικανότητα που παρέχεται από τις 

γνωσιακές αναπαραστάσεις χαρτών. Οι άνθρωποι σχεδιάζουν χάρτες για να απεικονίσουν μία 

διαδρομή ή τη συνολική διάταξη ενός περιβάλλοντος. Οι γνωσιακοί χάρτες ειδικότερα 

περιλαμβάνουν τη σχεδίαση χαρτών με ένα διαδοχικό και αμετάβλητο τρόπο, ανεξάρτητο του 

τρόπου που βιώθηκε το περιβάλλον από το άτομο. 

Η αφηρημένη δομή των χωρικών νοητικών μοντέλων είναι ανάλογη των νοητικών 

αναπαραστάσεων. Παρά το ότι χρησιμοποιούνται γενικά στο πλαίσιο των χωρικών περιγραφών, 
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τα χωρικά νοητικά μοντέλα μπορούν επίσης να αναπτυχθούν με τη βοήθεια άλλων πηγών, 

ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται πολλαπλές πηγές προκειμένου να ενημερωθεί το άτομο για ένα 

περιβάλλον.  

3.4 Νοητικοί Χάρτες 

Σύμφωνα με την έκθεση του National Research Council (NRC, 2006) με τίτλο «Learning to 

Think Spatially», μπορούν να διακριθούν τρία χωρικά πλαίσια ή διαστάσεις της χωρικής σκέψης, 

ο ζωτικός χώρος (life space), ο φυσικός χώρος (physical space) και ο πνευματικός χώρος 

(intellectual space). Ο ζωτικός χώρος αποτελεί το πλαίσιο της καθημερινής ζωής του ανθρώπου 

και περιλαμβάνει τη γνώση για τον χώρο στον οποίο ζουν και κινούνται. Ο φυσικός χώρος 

δομείται στον τεσσάρων διαστάσεων κόσμο του χωροχρόνου και εστιάζει στην επιστημονική 

κατανόηση της φύσης, της δομής και της λειτουργίας φυσικών φαινομένων που κυμαίνονται από 

μικροσκοπικές σε αστρονομικές κλίμακες. Ο πνευματικός χώρος αφορά στη γνώση ή 

διαφορετικά στην επίγνωση για το χώρο. Η γνώση ή το αντικείμενο που εξετάζεται δεν διαθέτει 

απαραίτητα χωρική διάσταση, μπορούν όμως να του δοθούν χωρικά χαρακτηριστικά δηλαδή να 

χωρικοποιηθεί, αναθέτοντάς του συντεταγμένες σε έναν πραγματικό ή νοητικό χώρο. Ένα 

βασικό παράδειγμα γεωγραφίας του πνευματικού χώρου αποτελεί ο νοητικός χάρτης (mental 

map). 

Κάθε άτομο μέσα στον χώρο, δημιουργεί τοπολογικές σχέσεις ή και σχέσεις συναισθηματικής 

φύσης, οι οποίες του επιτρέπουν να επεξεργάζεται νοητικά την αναπαράσταση του χώρου. Αυτή 

η εσωτερική αναπαράσταση ενημερώνεται διαρκώς κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου, από 

το άμεσο περιβάλλον, από περιβάλλοντα πιο απομακρυσμένα σε απόσταση ακόμα και από 

περιβάλλοντα άγνωστα για το άτομο. Το σύνολο αυτών των αναπαραστάσεων επεξεργάζεται και 

στη συνέχεια φιλτράρεται από τον μηχανισμό της αντίληψης του ανθρώπου. Οι αναμνήσεις, οι 

επιλογές, συνειδητές ή ασυνείδητες, ανήκοντας σε μια κοινωνική ή πολιτιστική ομάδα, 

φιλτράρονται από το άτομο με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν μία πολύπλοκη δομή η οποία 

ονομάζεται νοητικός χάρτης. 

Ο νοητικός χάρτης είναι μία δομή που συνδέεται άμεσα με την πραγματικότητα και 

συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μοντέλο που βασίζεται στην αφαίρεση και στην γενίκευση της 

πραγματικότητας. Είναι επίσης ένα εργαλείο ταυτόχρονα κοινωνικό, συμβολικό και 

συναισθηματικό που επιτρέπει στον άνθρωπο να ελέγχει το χώρο γύρω του και να τον 

παρουσιάζει όπως τον φαντάζεται. 
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Οι νοητικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος ενσωματώνονται σε νοητικούς χάρτες, όρος 

που διαθέτει πολλές έννοιες και οδηγεί σε αναπόφευκτες παρανοήσεις. Ο όρος «νοητικός 

χάρτης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις νοητικές αναπαραστάσεις που προκύπτουν τόσο 

από εμπειρίες πλοήγησης όσο και από άλλα μέσα όπως με χρήση βοηθημάτων πλοήγησης. 

Μια διαδεδομένη άποψη θέλει τους νοητικούς χάρτες να αποτελούν νοητικές δομές παρόμοιες 

με χάρτες και οι οποίες μπορούν νοητικά να διερευνηθούν. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η 

εκμάθησή τους γίνεται μέσω της σταδιακής απόκτησης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, 

πρώτα οροσήμων (σημειακά στοιχεία), στη συνέχεια δρόμων (γραμμικά στοιχεία) και τέλος 

ενοποιώντας τα ορόσημα και τους δρόμους με τη βοήθεια μετρικών μορφολογικών 

πληροφοριών.  

Οι νοητικοί χάρτες διαθέτουν επίσης μια γνωσιακή πτυχή καθώς διαφέρουν από τους 

πραγματικούς χάρτες ενός περιβάλλοντος. Ως χάρτες γίνονται αντιληπτοί ως συνεκτικά σύνολα 

που αντικατοπτρίζουν τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων. Ως νοητικές δομές που δίνουν 

τη δυνατότητα νοητικής τους διερεύνησης, οι νοητικοί χάρτες γίνονται αντιληπτοί τόσο ως 

πραγματικοί χάρτες που μπορούν να διερευνηθούν όσο και σαν εικόνες. Αυτές οι εικόνες, 

σύμφωνα με τη θεωρία της νοητικής απεικόνισης, είναι σαν εσωτερικευμένες αντιλήψεις. 

Η δομή των νοητικών χαρτών ωστόσο παραμένει ένα σημείο συζήτησης μεταξύ των ερευνητών. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μοντέλα κωδικοποίησης της θέσης και υποστηρίζουν 

ότι τα άτομα κωδικοποιούν τις θέσεις των οροσήμων μέσα στο περιβάλλον (Wang & Spelke, 

2000). Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι οι νοητικοί χάρτες δομούνται από ένα συσχετιστικό 

μοντέλο (associative model) όπου κωδικοποιούνται οι άμεσες σχέσεις μεταξύ οροσήμων (Mou 

& McNamara, 2002). Επίσης υπάρχει και η αντίληψη ότι οι νοητικοί χάρτες ενσωματώνουν τόσο 

πληροφορίες της διάταξης του περιβάλλοντος δηλαδή της θέσης αντικειμένων μέσα σε αυτό, 

όσο και πληροφορίες αλληλεξάρτησης μεταξύ οροσήμων του περιβάλλοντος (Newman κ.α., 

2007). Σύμφωνα με άλλες μελέτες, ούτε οι ακολουθίες δράσεων ούτε οι προηγμένοι νοητικοί 

χάρτες μπορούν να εξηγήσουν πλήρως την πολυπλοκότητα της χωρικής αντίληψης και 

συμπεριφοράς.  

Με τη βοήθεια των επιλογών και των αποφάσεών τους, τα άτομα και οι ομάδες κινούνται μέσα 

στο χώρο γύρω τους. Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων 

όπως η επιλογή προορισμών για διακοπές, για ψώνια ή για τόπο διαμονής. Αυτοί οι χάρτες έχουν 

τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν, αναβαθμίσουν ή και να υποτιμήσουν ένα δεδομένο χώρο. Η 

περίπτωση του να αλλάξει το άτομο γνώμη είναι πάντα πιθανή γιατί οι νοητικοί χάρτες δεν είναι 



  Νοητική Χαρτογράφηση 

 

Καρκασίνα Δάφνη   σελ 40 από 117 

κεκτημένοι, ούτε τέλειοι ούτε και στατικοί. Αντίθετα, είναι δυναμικοί και εξελίσσονται ανάλογα 

με την ηλικία, την εμπειρία, τις δραστηριότητες, τα οικονομικά μέσα και την κοινωνική θέση. 

Αυτός ο πολύπλοκος μηχανισμός αναπλάθεται όχι μόνο από τα ίδια τα άτομα αλλά και από τις 

συλλογικές αντιλήψεις μιας κοινωνικής ομάδας. Όπως εξηγούσε ο Kepes ήδη από το 1956: 

«Διαμορφώνουμε ένα χάρτη του έξω κόσμου σύμφωνα με τις εμπειρίες μας, τον οποίο δεν 

εξωτερικεύουμε και τον χρησιμοποιούμε προκειμένου να οργανώσουμε τις ζωές μας» 

(Rowntree, 1997). 

3.4.1 Ο παράγοντας «άνθρωπος» 

Ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται, είναι όταν έχουμε να κάνουμε με άτομα που έχουν 

σπουδάσει τέχνες ή αρχιτεκτονική. Οι νοητικές αναπαραστάσεις που σχηματίζουν αυτοί οι 

άνθρωποι είναι αποτέλεσμα της πραγματικής τους χωρικής αντίληψης ή μιας ανεπτυγμένης 

σχεδιαστικής ικανότητας; Ή ακόμα, μέχρι ποιού σημείου οι νοητικοί τους χάρτες βασίζονται σε 

μια χωρική πρακτική ή σε μια χαρτογραφική σπουδή; Σε τι βαθμό λοιπόν επηρεάζουν την 

δημιουργία νοητικών χαρτών η κοινωνικο-επαγγελματική θέση, το φύλο, η ηλικία και η 

εθνικότητα; 

Σε μια εργασία για χωρική αντίληψη που έγινε στην πόλη Angers της Γαλλίας (Rowntree, 1997), 

86 άτομα σχεδίασαν νοητικούς χάρτες και απάντησαν σε απλές ερωτήσεις. Με όρους 

επιφανειακούς και λεπτομέρειες αντιληπτές, η ανάλυση των χαρτών, δηλαδή των 

αναπαραστάσεων, ανέδειξε ότι η χωρική αναπαράσταση και η πρακτική της εφαρμογή 

μεταβάλλονται και εξελίσσονται ανάλογα με τις κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες, το 

φύλο, την ηλικία και τις πολιτιστικές καταβολές. Όμως η μεγαλύτερη προσοχή απαιτήθηκε στην 

ανάλυση των νοητικών χαρτών, εν απουσία μιας θεσπισμένης μεθοδολογίας. 

Στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη της χρησιμότητας των νοητικών χαρτών (αναπαραστάσεων) 

σαν γεωγραφικό εργαλείο στην απόκτηση γνώσης του αστικού περιβάλλοντος της Angers, 

προκειμένου να εξαχθεί και αναλυθεί η γνώση, η χωρική πρακτική και η νοητική αντίληψη που 

έχουν αποκτήσει για την πόλη οι κάτοικοί της. Ένα απλό ερωτηματολόγιο και 86 νοητικοί χάρτες 

αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την σχεδιαστική κάλυψη της επιφάνειας και το 

περιεχόμενο των λεπτομερειών. Αυτή η διαδικασία ανέδειξε μια μεγάλη ποικιλία 

συμπερασμάτων:  

 Η αποκτηθείσα χωρική γνώση φάνηκε άμεσα εξαρτημένη από την κοινωνικο-

επαγγελματική θέση, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα. Όσο πιο ψηλό είναι το 
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κοινωνικό-επαγγελματικό επίπεδο των ανθρώπων τόσο πιο ισχυρή και ξεκάθαρη είναι η 

γνώση του περιβάλλοντός τους και άρα πιο σαφείς και περιεκτικοί οι νοητικοί χάρτες 

τους. 

 Γενικά οι καθηγητές, οι γραμματείς και οι υπάλληλοι σχεδιάζουν νοητικούς χάρτες με 

συγκριτικά περισσότερες λεπτομέρειες και έκταση σε σχέση με τους άνεργους, τα παιδιά 

και τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα οι βιβλιοθηκονόμοι, οι καθηγητές, οι γραμματείς 

και οι πυροσβέστες σχεδίασαν χάρτες με επιφάνειες πολύ πιο λεπτομερείς και πιο 

συγκεκριμένες από αυτές που σχεδιάστηκαν από τους ηλικιωμένους, από τα παιδιά και 

από τους άνεργους. Τα παιδιά τείνουν να σχεδιάζουν χάρτες με επιφάνεια ελάχιστα 

καλυμμένη και με κενά, αλλά πολύ συχνά το υπόβαθρό τους είναι αρκετά λεπτομερές. 

Συγκριτικά, οι εργάτες και οι φοιτητές έδειξαν αρκετά μεγαλύτερη ικανότητα χωρικής 

κατανόησης από ότι οι άνεργοι. 

 Οι νοητικοί χάρτες των φοιτητών θετικής κατεύθυνσης είναι πιο συγκεκριμένοι από τους 

χάρτες που σχεδίασαν οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. 

 Οι άνδρες σχεδίασαν πιο χονδροειδείς χάρτες αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες σε 

σύγκριση με τις γυναίκες. 

 Οι κάτοικοι της Angers οργάνωσαν τους χάρτες τους με σειρά προτεραιότητας ως προς 

τη λειτουργία, τους δρόμους, τα ορόσημα, τις χαρακτηριστικές και ιστορικές 

κατασκευές, τα σημεία επικοινωνίας. 

 Η γνώση τους για την πόλη φάνηκε να είναι κεντρομόλος, από την άποψη ότι το κέντρο 

της πόλης είναι πολύ πιο γνωστό σε αυτούς σε σύγκριση με τα προάστια. 

 Οι νοητικοί χάρτες, εφ’ όσον εξετάζονται με τη βοήθεια ερωτηματολογίου ή 

συνέντευξης, εμφανίζονται σαν ένα γεωγραφικό εργαλείο που συντελεί στο να 

αποκτηθούν, να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν ευκολότερα οι χωρικές απεικονίσεις 

και πρακτικές ατόμων ή ομάδων. 

3.4.2 Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης 

Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να ενθαρρύνουν τους γεωγράφους να αναλύσουν τις ποσοτικές 

παραμορφώσεις, να κατανοήσουν δηλαδή σε τι βαθμό αλλοιώνεται η οπτική των ανθρώπων για 

τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του ίδιου του νοητικού περιορισμού τους. Αυτές οι 

παραμορφώσεις προέρχονται είτε από υποτίμηση είτε από υπερεκτίμηση μιας απόστασης και 

του εντοπισμού γνώριμων χώρων που το άτομο επισκέπτεται συχνά. Συγκεκριμένα, οι 

Αμερικανοί γεωγράφοι ανέλυσαν σε βάθος τις εμφανείς παραμορφώσεις και διαφορές σε σχέση 
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με την πραγματικότητα, τόσο στους νοητικούς χάρτες όσο και σε άλλες γνωσιακές 

αναπαραστάσεις: διαφορές γενικές, διαφορές στην απόσταση, διαφορές απόλυτες και σχετικές.  

Ο νοητικός χάρτης είναι μια δομή που προκειμένου να εκτιμηθεί πρέπει πρώτα να εξωτερικευθεί. 

Η εξωτερική απεικόνιση του νοητικού χάρτη μπορεί να έχει σχέση με τους τρεις παραπάνω 

τύπους γνώσης. Τα χωρικά παράγωγα εμφανίζονται με μορφή σημείων (γνώση οροσήμων), με 

μορφή γραμμών (γνώση δρομολογίων) και με μορφή επιφάνειας (γνώση μορφολογίας) 

(Golledge, 1999). Ο MacEachren (1992), ανέλυσε τη στρατηγική εκμάθησης των νοητικών και 

χαρτογραφικών χαρτών από τους ανθρώπους, ενώ ο Nakamura ήδη από το 1980 ανέπτυξε 

ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης των νοητικών χαρτών (Rowntree, 1997). Αυτές οι μέθοδοι 

ποικίλουν, αλλά οι κυριότερες είναι: 

 Οι προφορικές απεικονίσεις. Τα υποκείμενα πρέπει να περιγράψουν σε έναν παρατηρητή 

το περιβάλλον που εξερευνούν. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αλλά 

και ταυτόχρονα το μειονέκτημά της είναι ο βαθμός αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 

ερευνητή και το υποκείμενο. Η αλληλεπίδραση αυτή προσφέρει μεν έναν πλούτο στην 

συλλεγμένη δια ζώσης πληροφορία, αλλά η παρουσία του ερευνητή και κατ’ επέκταση 

οι ερωτήσεις που μπορεί να θέσει στο υποκείμενο, ασκούν σημαντική επίδραση στις 

απαντήσεις του τελευταίου. Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι υπάρχει 

μια ποικιλία επιθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να χαρακτηρίσουν 

τον δεδομένο χώρο και τα υποκείμενα δεν έχουν όλα την ίδια άνεση να τα 

χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκφράσουν την αντίληψή τους για αυτόν. 

 Η ανοικοδόμηση (reconstruction). Οι ερευνητές παρέχουν στα υποκείμενα συμπαγή 

κατασκευαστικά κομμάτια (παρόμοια με τα lego) και τους ζητούν να αναπαραστήσουν 

το νοητικό τους περιβάλλον. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί 

να μετρηθεί και να αξιολογηθεί άμεσα η χωρική απεικόνιση που παρέχουν τα 

υποκείμενα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι, ενώ αυτή 

η τεχνική είναι πολύ ενδιαφέρουσα για απλά περιβάλλοντα, από τη στιγμή που το 

περιβάλλον εκτιμάται ως πιο σύνθετο αυξάνεται η δυσκολία διαχείρισης των 

πληροφοριών.  

 Η σχεδίαση σκαριφηματικών χαρτών (sketch maps). Η ανάλυση των σκίτσων του 

περιβάλλοντος που ερευνάται αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιημένη μέθοδο 

ανάλυσης αλλά ταυτόχρονα και την πιο αμφιλεγόμενη. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, μία καλή μέθοδος μέτρησης της ακρίβειας της αντίληψης των 

ατόμων για το περιβάλλον τους είναι η μελέτη του σκαριφηματικού χάρτη που έχουν 

διαμορφώσει για αυτόν τον χώρο και συγκεκριμένα ζητώντας τους να σχεδιάσουν έναν χάρτη 

που αναπαριστά μια σχεδιαστική άποψη του περιβάλλοντος που εξερεύνησαν. Αυτή η μέθοδος 

συμβάλλει στην κατανόηση της αντίληψης ως προς τις διαστάσεις διαφορετικών χώρων, τη 

σχετική τους θέση, τα βασικά τους ορόσημα και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες τους. Επιτρέπει 

επίσης την μέτρηση των μνημονικών ικανοτήτων ενός ατόμου σε σχέση με έναν δεδομένο χώρο. 

Οι χάρτες σχεδιάζονται μετά από επίσκεψη στον εν λόγω χώρο. Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια 

των σχεδίων ποικίλει ανάλογα με την ικανότητα των ατόμων να θυμούνται το χώρο σε 

συνδυασμό με ένα πλήθος παραγόντων όπως οι συνθήκες πλοήγησης, ο αριθμός των επισκέψεων 

και το επίπεδο των γεωχωρικών τους ικανοτήτων. 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου συνδέεται με την έλλειψη εμπειριών των 

υποκειμένων στη χρήση του σχεδίου σαν εργαλείο απεικόνισης. Ένα άτομο θα μπορούσε να 

απεικονίσει νοητικά με απόλυτη ακρίβεια το περιβάλλον αλλά η δυσκολία εξωτερίκευσης αυτής 

της αναπαράστασης θα αυξανόταν κατακόρυφα αν συνδυαζόταν με προϋπάρχουσα δυσκολία 

σχεδίασης (Golledge, 1999). Προς υπεράσπιση αυτής της μεθόδου, το πλήθος των πληροφοριών 

που απεικονίζονται σε αυτά τα σχέδια είναι συχνά πολύ σημαντικό, άποψη που υποστηρίζεται 

από τον Passini (1994) καθώς «είναι πιο εύκολο να απεικονίζεις περισσότερα στοιχεία που 

συνθέτουν το περιβάλλον σε έναν χάρτη παρά να προσπαθείς να εκφράσεις με τον λόγο τη θέση 

τους». 

Η ανάλυση αυτών των σχεδίων ερευνήθηκε από τους Beck και Wood (1976), οι οποίοι 

ανέπτυξαν μία μέθοδο με την οποία καθορίζεται σε ποιο ακριβώς σημείο η θέση των 

αντικειμένων στα σχέδια, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Κάθε σχέδιο μεταμορφώνεται σε 

τετράγωνα κανάβου. Η απόκλιση της θέσης των σημείων και των γραμμών σε σχέση με τις 

πραγματικές παρουσιάζονται στον κάναβο με καμπύλες. Το αποτέλεσμα συγκρίνεται με το 

πρωτότυπο, παρέχοντας συνολικά μια σφαιρική γνώση των σφαλμάτων στην αναπαράσταση του 

νοητικού χάρτη.  

Επιπρόσθετα αυτά τα σχέδια μπορούν να αναλυθούν και ποιοτικά, σε σχέση με το πόσο κοντά 

ή μακριά είναι το συνολικό σχέδιο από την πραγματικότητα. Οι Rovine και Weisman (1989) 

προτείνουν να μετρηθεί η ποιότητα των σχεδίων των νοητικών χαρτών ως προς την ακρίβειά 

τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναλύοντας τη θέση κάποιων σημαντικών κτιρίων στο 

εκτελεσμένο σχέδιο και ελέγχοντας αν αυτά είναι τοποθετημένα στη σωστή σειρά και αν ο 
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δρόμος που τα συνδέει τα κτίρια αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις αναγκαίες στροφές για την 

μετακίνηση από το ένα κτίριο στο άλλο. 

Σύμφωνα με τους Brunyé και Taylor (2008), οι μέθοδοι αξιολόγησης της σχεδίασης των χαρτών, 

τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, ποικίλουν, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον εντοπισμό 

οροσήμων, τη σχετική τους θέση και την ακρίβεια της θέσης (quadrant accuracy). 

Ο εντοπισμός των οροσήμων αφορά στο πλήθος των οροσήμων που προσδιορίστηκαν ορθά 

από τους συμμετέχοντες σε σχέση με το συνολικό αριθμό των οροσήμων που χρησιμοποιήθηκαν 

από τον μελετητή και αναφέρθηκαν στις οδηγίες πλοήγησης. Η ακρίβεια της σχετικής θέσης 

των οροσήμων εκτιμά την αντιστοιχία μεταξύ των παρατηρούμενων από τους συμμετέχοντες 

σχετικών θέσεων και των πραγματικών. Η ακρίβεια της θέσης παρέχει μια γενική αξιολόγηση 

και υπολογίζεται χωρίζοντας κάθε σκαριφηματικό χάρτη (sketch map) σε τεταρτημόρια κατά 

μήκος προκαθορισμένων αξόνων βορρά και νότου και αθροίζοντας το πλήθος των οροσήμων 

που έχουν σχεδιαστεί σε κάθε ένα από αυτά. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως παρονομαστής, 

ενώ αριθμητής είναι το πλήθος των οροσήμων που εντοπίζονται σε κάθε τεταρτημόριο κατά την 

ορθή σχεδίαση του χάρτη, δίνοντας την τελική ακρίβεια σχεδίασης του κάθε χάρτη. 

Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των 

σκαριφηματικών χαρτών είναι η ανομοιογένεια στη σχεδίασή τους, καθώς κάποιοι μπορεί να 

είναι υπερβολικά απλοί και άλλοι πολύπλοκοι, παρουσιάζοντας μεγάλη λεπτομέρεια. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, είναι δυνατό να προηγηθεί της ανάλυσης, ένας ποσοτικός υπολογισμός 

αποστάσεων και κατευθύνσεων, προκειμένου να μετρηθεί η ανισορροπία μεταξύ της 

πραγματικότητας ενός χάρτη και της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος.  

Αντιμετωπίζοντας τα παραπάνω προβλήματα, ο Rowntree (1997) ανέλυσε 87 ανομοιογενείς 

σκαριφηματικούς χάρτες ξεκινώντας από τους κεντρικούς οδικούς άξονες, ελέγχοντας τον 

προσανατολισμό τους μέσα στο χώρο και αν έχουν αποδοθεί ορθά. Μια δεύτερη σύγκριση έγινε 

ως προς τη σωστή τοποθέτηση και μέτρηση των επιμέρους στοιχείων όπως του δευτερευόντως 

οδικού δικτύου και των οροσήμων. Όλοι οι χάρτες συγκρίθηκαν και ταξινομήθηκαν ανάλογα με 

την πολυπλοκότητά τους στις οδικές αρτηρίες, τις διασταυρώσεις, τις πλατείες, τις μεγάλες 

πολυκατοικίες και τους ελεύθερους χώρους όπως τα πάρκα. 
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3.4.3 Νοητικοί χάρτες στον χωροταξικό σχεδιασμό 

Οι νοητικοί χάρτες και ο μηχανισμός απόκτησης και επεξεργασίας της χωρικής γνώσης από τους 

ανθρώπους, κέντρισε το ενδιαφέρον ερευνητών και άλλων επιστημονικών πεδίων, πέραν της 

γεωγραφίας, όπως της πολεοδομίας και του χωροταξικού σχεδιασμού. 

Ο σχηματισμός νοητικών χαρτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Η πόλη είναι ένας οργανισμός αποτελούμενος από ποικίλα σημεία, που μεταβάλλονται διαρκώς 

αλλά είναι μοναδικά για κάθε αστικό περιβάλλον. Προκειμένου ο άνθρωπος να ζει και να 

μετακινείται αποτελεσματικά μέσα σε αυτή, είναι απαραίτητο να μπορεί να εντοπίζει τη θέση 

του και να διαθέτει μία ισχυρή και εύπλαστη νοητική απεικόνιση της περιοχής. Η έννοια του 

εντοπισμού είναι στενά συνδεδεμένη με αυτή του προσανατολισμού και είναι μοναδική σε κάθε 

άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, ο άνθρωπος εξελίσσει τις ικανότητές του 

προκειμένου να θυμάται εύκολα τις απαραίτητες σε αυτόν διαδρομές μέχρι να τις κάνει 

αυτόματα. Επίσης πρέπει να έχει την ευρύτερη δυνατότητα προσανατολισμού μέσα στην πόλη 

ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ασυνήθιστες διαδρομές, ανάλογα με τις ανάγκες του, 

χωρίς να χάνεται. 

Η πόλη μπορεί να περιγραφεί, να κατανοηθεί και να αναγνωριστεί από τα χαρακτηριστικά της 

γνωρίσματά όπως είναι τα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα, το οδικό δίκτυο κλπ. Για μια περιοχή 

λοιπόν είναι διαθέσιμα δεδομένα, για όλα τα δομικά της στοιχεία, που συμβάλλουν στο να 

χαρακτηριστεί με έναν όμοιο, για όλους, τρόπο αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτή η δομή 

θα είναι αντιληπτικά ίδια για κάθε έναν από τους χρήστες της πόλης. Αν ο άνθρωπος διαθέτει 

πληροφορίες, λίγο ως πολύ λεπτομερείς, για την πόλη του, αυτές τις πληροφορίες δεν τις αποκτά 

με άμεσο τρόπο. Η μεταβίβαση των πληροφοριών γίνεται μέσω αντιληπτικών συστημάτων που 

ερμηνεύονται, μεταποιούνται ανάλογα με την προσωπικότητα ή τον κοινωνικό κύκλο του κάθε 

ανθρώπου και ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν θα διαμορφώσουν τη χωρική του 

συμπεριφορά. 

Με βάση την νοητική αναπαράσταση της πόλης που δημιουργούν οι άνθρωποι, ο Lynch στην 

«Εικόνα της πόλης» (1960), διακρίνει να στοιχεία που συνθέτουν την πόλη, αναπτύσσοντας 

παράλληλα ένα μοντέλο ταξινόμησής τους και διαχωρίζοντας τα αστικά, κινητά, τεχνητά και 

φυσικά στοιχεία σε πέντε κύριες κατηγορίες: 

 Οι δρόμοι, είναι ο σκελετός της πόλης, το πιο δυνατό μέσο που βάζει τάξη στο σύνολο. 

Σε αυτούς υλοποιείται σχεδόν το σύνολο των μετακινήσεων, προσφέροντας παράλληλα 
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ποικίλες όψεις στον παρατηρητή βάσει των οποίων δομείται η νοητή εικόνα της κάθε 

διαδρομής. Ένας δρόμος μπορεί να είναι χαρακτηριστικός για μία πόλη ή να διατηρηθεί 

σε απόλυτη ανωνυμία για κάποιον που δεν τον χρησιμοποιεί. 

 Τα όρια, είναι φυσικά ή τεχνητά στοιχεία που οριοθετούν την πόλη ή περιοχές μέσα σε 

αυτήν. Έχουν διφορούμενη έννοια καθώς ένα τέτοιο στοιχείο μπορεί να αποτελεί 

παράλληλα όριο και δρόμο. Ένας αυτοκινητόδρομος είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για 

έναν οδηγό αλλά ταυτόχρονα ένα στοιχείο που περιορίζει τη δράση ενός πεζού. Ένα ρέμα 

μπορεί να αποτελεί τοπικό όριο και ταυτόχρονα και ένα πολύ αποτελεσματικό ορόσημο, 

κατασκευάζοντας περάσματα. 

 Τα οικοδομικά τετράγωνα, χωρίζουν την πόλη σε ζώνες, δίνοντάς της έναν μοναδικό 

χαρακτήρα. Παράλληλα έχουν και εσωτερική αξία, καθώς ο πεζός μπορεί να σχηματίσει 

μια νοητική εικόνα του εσωτερικού τους. 

 Οι κόμβοι, αποτελούν σημεία μεγάλης αξίας, από τα οποία διέρχονται πεζοί και οδηγοί. 

Ο πετυχημένος κόμβος, σύμφωνα με τον Lynch, είναι μοναδικός και πρέπει να δυναμώνει 

τα χαρακτηριστικά της πόλης. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις περιοχές και τους 

δρόμους της πόλης. Μπορεί να έχουν τη μορφή μιας πλατείας ή να αποτελούνται από 

σύνολο δρόμων και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για ορόσημα. 

 Τα ορόσημα, λειτουργούν σαν σημάδια για τον πολίτη. Η λειτουργία τους, η αισθητική 

τους, η ιστορία τους, το περιβάλλον τους ή ο ρόλος τους στις συνήθειες της πόλης, 

αποτελούν παράγοντες που μπορούν να αναδείξουν στοιχεία ως ορόσημα. Αποτελούν 

μία καθαρά προσωπική επιλογή του κάθε χρήστη που μπορεί να γενικευτεί στην 

περίπτωση κάποιων χαρακτηριστικών στοιχείων ως προς τον σχεδιασμό, την 

ιστορικότητα και την απεικόνισή τους. 

Χάρη στη μίξη των παραπάνω στοιχείων, ο άνθρωπος έχει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να 

αναπαραστήσει νοητικά την εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο δρα και με το οποίο 

αλληλεπιδρά.  



  Νοητική Χαρτογράφηση 

 

Καρκασίνα Δάφνη   σελ 47 από 117 

3.5 Τα ορόσημα 

Εξετάζοντας την χωρική αντίληψη και το συλλογισμό του ανθρώπου ως προς τη διαχείριση της 

χωρικής πληροφορίας, προκύπτει ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε τρεις μορφές χωρικής γνώσης 

προκειμένου να απεικονίσουν νοητικά με πληρότητα το περιβάλλον γύρω τους (Siegel & White, 

1975): 

1. Η γνώση των οροσήμων (Landmark knowledge) 

2. Η γνώση των διαδρομών (Route knowledge) 

3. Η γνώση της τοπογραφίας (Survey knowledge) 

Αυτές οι τρεις μορφές γνώσης είναι στενά συνδεδεμένες καθώς για να γίνει η μετάβαση από τη 

γνώση των οροσήμων στη γνώση της τοπογραφίας πρέπει να έχει ήδη αποκτηθεί γνώση των 

διαδρομών. Σύμφωνα με τον Passini (1994), κατά τη διάρκεια εξερεύνησης ενός νέου 

περιβάλλοντος, το άτομο αρχικά εντοπίζει τα χαρακτηριστικά και σημαντικά αντικείμενα σε 

αυτό, δηλαδή τα ορόσημα. Στη συνέχεια δομεί ένα μοντέλο με βάση τις πληροφορίες που 

διαθέτει προκειμένου να δημιουργήσει και να εντοπίσει σχέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά 

αντικείμενα που συνθέτουν αυτό το περιβάλλον. Τελικά, κατά τη διάρκεια της κίνησης του 

ατόμου, νέες χωρικές πληροφορίες θα προστεθούν στην προηγουμένως αποκτημένη γνώση 

προκειμένου να συμπληρωθεί μια συνολική πλήρης εικόνα του περιβάλλοντος. 

Το πρώτο σύνολο οντοτήτων, τα ορόσημα (landmarks), αναδείχθηκαν ως ο πιο άμεσος τρόπος 

μετάδοσης της χωρικής πληροφορίας. Όταν χρησιμοποιούνται σε οδηγίες πλοήγησης μπορούν 

να εξυπηρετήσουν ένα εύρος λειτουργιών. Η πρώτη και ίσως η πιο κρίσιμη λειτουργία τους είναι 

η σηματοδότηση περιοχών που πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις και κυρίως αλλαγές 

προσανατολισμού. Η δεύτερη λειτουργία των οροσήμων είναι να βοηθήσουν στον εντοπισμό 

άλλων οροσήμων τα οποία σηματοδοτούν μια συγκεκριμένη δράση. Η τρίτη λειτουργία είναι 

αυτή της επιβεβαίωσης. Ο πλοηγός αναφέρει ορόσημα τοποθετημένα κατά μήκος της διαδρομής 

προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κινούμενο πρόσωπο είναι πράγματι στο σωστό δρόμο. 

Τα ορόσημα (landmarks) διακρίνονται και αναγνωρίζονται από το άτομο λόγω του σχήματος, 

της δομής τους και της κοινωνικής, πολιτικής και ιστορικής τους σημασίας (Golledge, 1999). 

Συνήθως χρησιμεύουν ως ενδείξεις (cues) στην πλοήγηση και στη δόμηση μιας νοητής 

αναπαράστασης της περιοχής. Σύμφωνα με τον Lynch (1960), τα ορόσημα είναι εξωτερικά 

σημεία αναφοράς που δεν αποτελούν τμήμα της διαδρομής. 
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Ορόσημα μπορούν να αποτελούν οποιαδήποτε αντικείμενα ή μέρη που είναι σταθερά 

(stationary), διακριτά (distinct) και εμφανή (salient).  

Συγκεκριμένα, τα ορόσημα πρέπει να είναι σταθερά δηλαδή να χαρακτηρίζονται από 

μονιμότητα στο χώρο και στο χρόνο ώστε να είναι αξιόπιστα. Επίσης πρέπει να είναι διακριτά 

δηλαδή να είναι εμφανής η αντίθεση μεταξύ του αντικειμένου και του περιβάλλοντος γύρω του. 

Το ότι είναι εμφανή σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίζουν από το περιβάλλον τους, κάτι που 

κρίνεται με βάση οπτικές, σημασιολογικές και δομικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα 

που είναι εμφανή τόσο οπτικά όσο και σημασιολογικά, παρουσιάζουν καλή συμμόρφωση με 

γνωσιακά εμφανή αντικείμενα όπως για παράδειγμα η επιλογή διασταυρώσεων ως ορόσημα από 

τους ανθρώπους κατά την πλοήγηση. 

Ανάλογα με τη σχετική τους θέση, τα ορόσημα συναντώνται: 

1) Σε μεγάλη απόσταση από τη διαδρομή (distant landmarks) 

2) Κατά μήκος τμημάτων της διαδρομής (segment landmarks) 

3) Σε συγκεκριμένους κόμβους (σημεία λήψης αποφάσεων) της διαδρομής (node 

landmarks) 

Τα ορόσημα που βρίσκονται κατά μήκος τμημάτων της διαδρομής καθώς και αυτά που 

βρίσκονται στους κόμβους, μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τη θέση τους ως προς τον 

δρόμο (κοντά ή κατά μήκος του δρόμου). Αυτές οι κατηγορίες οροσήμων διαθέτουν 

διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας ως προς τη θέση τους. Ένα μακρινό ορόσημο (distant 

landmark) δεν καθορίζεται από την απόλυτη θέση του στις δύο διαστάσεις αλλά από την έκταση 

που καταλαμβάνει, την περιοχή στην οποία βρίσκεται και την γραμμή θέασης που το συνδέει με 

σημεία κατά μήκος διαδρομών. Η θέση ενός οροσήμου που είναι τοποθετημένο σε τμήμα 

διαδρομής (segment landmark) καθορίζεται από τον μονοδιάστατο χώρο μεταξύ δύο κόμβων 

της διαδρομής, ενώ δεν δίνεται έμφαση στην απόλυτη θέση του μέσα σε αυτό το χώρο. Αντίθετα, 

η θέση των οροσήμων που συναντώνται σε κόμβους (node landmarks) περιορίζεται από τον 

κόμβο του δικτύου των δρόμων. 

Τα μακρινά ορόσημα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό σε παγκόσμιο 

επίπεδο, στην επιβεβαίωση και διαβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης μιας διαδρομής. Η απόλυτη 

θέση τους λοιπόν είναι άνευ σημασίας, όπως και η ακριβής απόστασή τους από άλλα ορόσημα, 

εφ’ όσον μπορούν να ληφθούν ως σημεία αναφοράς η διεύθυνση και η ορατότητά τους. Τα 

ορόσημα κατά μήκος τμημάτων της διαδρομής χρησιμοποιούνται επίσης για διαβεβαίωση και 
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επιβεβαίωση ενώ αντίθετα τα ορόσημα που συναντώνται σε κόμβους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις εκτέλεσης ενεργειών όπως η αλλαγή προσανατολισμού και η 

στροφή. 

Εκτός από τα γενικά/γενικευμένα (generic) ορόσημα, δηλαδή κατηγορίες αντικειμένων και 

χαρακτηριστικών κοινές σε όλα τα περιβάλλοντα υπάρχει και η κατηγορία των ειδικών (other 

unique landmark) οροσήμων η οποία περιλαμβάνει συμβολικά ή εικονικά ορόσημα της πόλης ή 

γνωστές αλυσίδες καταστημάτων τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής όπως τα 

σημεία λήψης αποφάσεων. Η συγκεκριμένη κατηγορία οροσήμων διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 

στην πλοήγηση αλλά δεν μπορεί να γενικευτεί εξαιτίας της διαφορετικής μορφολογίας της κάθε 

περιοχής. Για παράδειγμα σε κάποιες πόλεις, η γενική κατηγορία των θρησκευτικών χώρων, 

περιλαμβάνει εκατοντάδες ορόσημα όπως ναοί στην Μπανγκόκ οι οποίοι είναι ορατοί από πολλά 

σημεία της πόλης και διακριτοί από το περιβάλλον τους και δικαιολογούν τη συχνή τους χρήση 

ως ορόσημα στην πλοήγηση. Αντίθετα άλλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, διαθέτουν εκατοντάδες 

τοπικές εκκλησίες που δεν είναι οπτικά ή δομικά εμφανείς (Klippel & Winter, 2005) και συνεπώς 

δεν επιλέγονται ως ορόσημα κατά την πλοήγηση σε αυτές τις πόλεις. Αντίστοιχα η αξία της κάθε 

κατηγορίας οροσήμων διαφέρει ανά περίσταση. Για παράδειγμα, τα τουριστικά αξιοθέατα 

προσφέρουν πολύ μικρή βοήθεια σε μία διαδρομή αναζήτησης ενώ αποτελούν τον κύριο – αν όχι 

το μόνο – στόχο μιας διαδρομής εξερεύνησης. Συνεπώς, το ίδιο ορόσημο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς πλοήγησης, αλλά να έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη 

αξία για κάθε έναν από αυτούς. 

Ο Golledge (1999) εστιάζει στο στρατηγικό χαρακτήρα των οροσήμων στην λήψη των χωρικών 

αποφάσεων, ενώ ο Allen (1999), χρησιμοποιεί τον όρο «άγκυρα» για να χαρακτηρίσει τα 

ορόσημα που συνεισφέρουν στη χωρική οργάνωση του περιβάλλοντος. Ο Darken (2000), τονίζει 

τον στατικό χαρακτήρα αυτού του είδους χωρικής γνώσης.  

Η Satalich (1995) βασιζόμενη στο έργο του Lynch (1960), υποστηρίζει ότι οι οντότητες του 

περιβάλλοντος χαρακτηρίζονται ορόσημα για δύο λόγους. Αρχικά λόγω της ιδιαιτερότητάς τους 

(distinctiveness) και δεύτερον λόγω της προσωπικής σημασίας (personal meaning) που έχουν 

για το κάθε άτομο, από όπου και εξάγεται ο ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας αυτού του τύπου της 

γνώσης (Golledge 1999). Τέλος, σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, ο Vinson (1999) υποστηρίζει ότι 

οποιοδήποτε αντικείμενο που παρέχει πληροφορίες, μπορεί να γίνει ένα σημαντικό ορόσημο. Να 

σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος γνώσης μπορεί να αποκτηθεί άμεσα παρατηρώντας τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα περιβάλλον αλλά και έμμεσα μέσω μιας 
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συμβολικής αναπαράστασης, όπως μιας φωτογραφίας ή ενός εικονικού περιβάλλοντος 

(Golledge 1999). Ο Gale (1990) παρατήρησε ότι η ικανότητα αναγνώρισης των οροσήμων ήταν 

παρόμοια ανεξαρτήτως του μέσου πλοήγησης και συγκεκριμένα της άμεσης εξερεύνησης και 

της εξερεύνησης μέσω μιας καταγραφής βίντεο που απεικόνιζε μια πεζή μετακίνηση μέσα στο 

ίδιο περιβάλλον.
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κεφάλαιο 4 

4 Πλοήγηση 

Η ικανότητα μετακίνησης σε ένα περιβάλλον, δηλαδή η εύρεση, η εκμάθηση και η επανάληψη 

μίας διαδρομής είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη εξέλιξη. Κατά τους Siegel και White 

(1975), ένα άτομο που μετακινείται μέσα σε ένα νέο περιβάλλον περνάει διαδοχικά από τρία 

νοητικά επίπεδα: τα ορόσημα, τη διαδρομή και τη τοπογραφία. Αυτή η θεωρητική αντίληψη έχει 

ακόμα και στις μέρες μας μία σχετική επιρροή, παρά το γεγονός ότι η ιεραρχία του παραπάνω 

δόγματος δεν έχει πρακτικά επικυρωθεί (Ishikawa & Montello, 2006). 

Αρχικά, είναι απαραίτητη η απόκτηση γνώσης σχετικά με τα ορόσημα, περιλαμβανομένου του 

εντοπισμού των στοιχείων εκείνων του περιβάλλοντος που μπορούν να χρησιμεύσουν σαν 

οδηγοί σε μία μετακίνηση (εκκλησία, κατάστημα, πάρκο κ.λπ.). Στη συνέχεια, αυτή η γνώση 

οργανώνεται με τη σειρά εντοπισμού των οροσήμων κατά μήκος της διαδρομής. Πρόκειται 

δηλαδή για μία γνώση των διαδρομών που επιτρέπει στον άνθρωπο να μετακινηθεί από το ένα 

ορόσημο στο άλλο (π.χ. από την εκκλησία, στο κατάστημα και μετά στο πάρκο). Τελικά η 

αποκτημένη γνώση της τοπογραφίας δομείται σε μία αλλοκεντρική (allocentric) απεικόνιση του 

περιβάλλοντος, γνωστή και ως νοητικός χάρτης, που ορίζει τη θέση των στοιχείων μέσα στο 

χώρο και την απόσταση μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την προοπτική του ατόμου. 

Η απόκτηση των παραπάνω χωρικών γνώσεων (για τα ορόσημα, τη διαδρομή και τη τοπογραφία) 

και κατά συνέπεια η δημιουργία ενός νοητικού χάρτη του δυνητικού χώρου, συνδέεται άμεσα 

με την έννοια της πλοήγησης. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι πλοηγούνται και πως αυτός μπορεί να ορίσει την έννοια του πραγματικού ή του 

δυνητικού περιβάλλοντος. Η πλοήγηση αναφέρεται εξ’ ίσου στη γνωσιακή διαδικασία της 

εύρεσης της πορείας (wayfinding) επιτρέποντας τη λήψη χωρικών αποφάσεων μέσω της 

εκτέλεσης ενός σχεδίου δράσης, το οποίο υλοποιείται με την μετακίνηση του ανθρώπου σε ένα 

περιβάλλον. Στον πραγματικό κόσμο, αυτή η διεργασία εκτελείται τόσο συχνά που γίνεται 

αυτόματα. 
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4.1 Η Διαδικασία της Πλοήγησης 

Η πλοήγηση είναι μια πράξη που εμπλέκει ταυτόχρονα άτομα, εργασίες και περιβάλλοντα. Αυτοί 

οι τρεις παράγοντες είναι απόλυτα σημαντικοί προκειμένου να αναπτυχθεί μια καλή χωρική 

αντίληψη. 

Σύμφωνα με τον Passini (1992) κατά την πλοήγηση λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες τρεις 

διεργασίες: 

 Διαχείριση της πληροφορίας: Αφορά στην αντίληψη και στη γνώση του περιβάλλοντος, 

από τη διαδικασία συλλογής χωρικών πληροφοριών, στην επεξεργασία και δόμησή τους 

σε νοητικούς χάρτες. Η «διαχείριση της πληροφορίας» στην ουσία θέτει τις βάσεις για 

τις δύο διεργασίες που ακολουθούν. 

 Λήψη απόφασης: Η συγκεκριμένη διεργασία δίνει το έναυσμα για δόμηση ενός σχεδίου 

δράσης ή μιας ακολουθίας αποφάσεων προκειμένου ο πλοηγούμενος να επιτύχει τον 

στόχο του. Όταν λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα σε κάποιο νέο περιβάλλον 

καλείται να αναζητήσει μία λύση, γεγονός που δρομολογεί ένα πλάνο δράσης. Αυτό θα 

πρέπει να απαντά σε τρία ερωτήματα: πού, πότε και πώς. Η απόφαση λαμβάνεται με 

βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις χωρικές και αντιληπτικές ικανότητες των 

ατόμων. Σύμφωνα με τον Passini (1992), η θεωρία της απόφασης περιλαμβάνει δύο 

υποδείγματα (μοντέλα). Το πρώτο είναι το «βελτιστοποιημένο υπόδειγμα» (optimized 

model) σύμφωνα με το οποίο, το υποκείμενο (subject) λαμβάνει υπόψιν διάφορες 

διαθέσιμες επιλογές και από αυτές επιλέγει με αντικειμενικά κριτήρια την βέλτιστη λύση. 

Το δεύτερο υπόδειγμα, το «πιο ικανοποιητικό υπόδειγμα» (satisfying model) είναι αυτό 

σύμφωνα με το οποίο το άτομο διαλέγει με υποκειμενικά κριτήρια σαν λύση αυτή που 

κρίνει πιο αποδεκτή. Συνήθως το δεύτερο υπόδειγμα χρησιμοποιείται για πιο σύνθετες 

αποφάσεις. Τελικά δομείται και ιεραρχείται ένα πλάνο δράσης, το οποίο ακολουθείται 

στην συνέχεια. 

 Εκτέλεση της απόφασης: Στη συγκεκριμένη διεργασία μετατρέπεται το σχέδιο δράσης 

στην βέλτιστη συμπεριφορά μέσα στο χώρο. Το σχέδιο δράσης αποτελεί μια νοητική 

λύση στο πρόβλημα της πλοήγησης. Οι αποφάσεις πρέπει λοιπόν να μετατρέπονται σε 

δράση και συμπεριφορά, ώστε ένα άτομο να μπορεί να φτάνει στον προορισμό του. 
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Ανάλογα με το στόχο της πλοήγησης (Allen, 1999), η ανθρώπινη πλοήγηση μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε τρία είδη:  

 Μετακίνηση προς έναν γνώριμο προορισμό (commuting – μετακίνηση) 

 Μετακίνηση προς έναν άγνωστο προορισμό (questing – αναζήτηση) 

 Εξερεύνηση της περιοχής, με επίσκεψη ή και μη των σημαντικών οροσήμων (exploring 

– εξερεύνηση) 

Κάθε ένα από τα παραπάνω είδη πλοήγησης διαθέτει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Η 

μετακίνηση (commuting) χαρακτηρίζεται από ρουτίνα καθώς επαναλαμβάνεται αν όχι σε 

καθημερινή, σε συστηματική βάση, ενώ περιλαμβάνει την μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας και την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της προσπάθειας. Η αναζήτηση 

(questing) είναι μια μετακίνηση προς έναν προορισμό για πρώτη φορά. Τέλος, η εξερεύνηση 

(exploring) περιλαμβάνει τη μετάβαση από το γνωστό στο άγνωστο προκειμένου να συλλεχθούν 

χωρικές πληροφορίες. 

Σύμφωνα με τον Redish (1999), η πλοήγηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ανάλογα με τις 

στρατηγικές που είναι δυνατό να εφαρμόσει ο άνθρωπος προκειμένου να φτάσει σε έναν 

επιθυμητό προορισμό: 

o Τυχαία πλοήγηση (random navigation) δηλαδή ο πλοηγούμενος δεν έχει καμία 

πληροφορία στη διάθεσή του και αναγκάζεται να ψάξει με τυχαίο τρόπο να βρει τον 

προορισμό του. 

o Ταξινομική πλοήγηση (taxon navigation) ο πλοηγούμενος ακολουθεί μια σειρά από 

διαδοχικά στοιχεία προκειμένου να τον οδηγήσουν στον τελικό προορισμό του. 

o Πρακτική/παθητική πλοήγηση (praxic navigation) το άτομο ακολουθεί μια συγκεκριμένη 

διαδρομή βάσει εντολών 

o Πλοήγηση διαδρομής (route navigation) ο πλοηγούμενος βασίζεται τόσο σε οδηγίες όσο 

και σε οπτικά στοιχεία κατά μήκος της διαδρομής προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 

o Τοποθεσιακή πλοήγηση (locale navigation) αποτελεί το πιο ενδεικτικό παράδειγμα 

γεωχωρικής αντίληψης. Προϋποθέτει πως το άτομο έχει ήδη διαμορφώσει έναν νοητικό 

χάρτη του περιβάλλοντος στο οποίο πλοηγείται, γεγονός που του επιτρέπει να επιλέξει 

ένα σύνολο πιθανών διαδρομών μεταξύ διαφορετικών σημείων αφετηρίας και 

προορισμού σε αυτό το περιβάλλον. 
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Προχωρώντας σε έναν δρόμο, οι άνθρωποι συλλέγουν άμεσες αντιλήψεις του περιβάλλοντός 

τους, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να είναι σε θέση να συσχετίσουν την πορεία τους 

και γενικά τις κινήσεις τους με το συγκεκριμένο περιβάλλον. Η πλοήγηση ουσιαστικά 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι κατά την κίνησή τους μέσα σε ένα περιβάλλον είναι 

επίσης ικανοί να αντιλαμβάνονται (perceptive agents), κάτι που αποδεικνύεται από την 

δυνατότητά τους να περιγράψουν το περιβάλλον, ειδικά σε σημεία της διαδρομής που είναι 

απαραίτητη η αλλαγή προσανατολισμού. 

Η παραπάνω άποψη, που υιοθετείται στην παρούσα εργασία, βασίζεται στη θεώρηση πως οι 

έννοιες της πλοήγησης (navigation) και της εύρεσης της πορείας (wayfinding) είναι 

συνώνυμες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφία συναντάται και η 

αντίληψη πως οι γνωσιακές διεργασίες που συμμετέχουν στην πλοήγηση και στην διαδικασία 

εύρεσης της πορείας είναι διακριτές και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 

4.1.1 Wayfinding  

Η διαδικασία εύρεσης μιας διαδρομής είναι μία γνωσιακά και αντιληπτικά σύνθετη ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Η δυσκολία εκτέλεσης τέτοιων καθημερινών εργασιών συχνά προκαλεί άγχος 

και απογοήτευση στο άτομο καθώς και αναποτελεσματικότητα στη διάσχιση δικτύων 

μετακίνησης. Για μέσα μετακίνησης όπως είναι το αυτοκίνητο, η πλοηγητική αβεβαιότητα που 

προκαλείται από ορισμένες μεθόδους όπως για παράδειγμα από χειρόγραφες σημειώσεις και 

αναλογικούς χάρτες, μπορεί να επηρεάσει την οδηγητική συμπεριφορά των ανθρώπων με ένα 

πλήθος ανεπιθύμητων τρόπων. Για παράδειγμα μία λανθασμένη εκτίμηση των ενδείξεων μπορεί 

να οδηγήσει σε απότομες αλλαγές λωρίδων και φρεναρίσματα. Αντίθετα, μπορεί να επιλέγουν 

λάθος διαδρομές ή να αποφεύγουν συστηματικά την πλοήγηση σε άγνωστα περιβάλλοντα. 

Ο όρος «Wayfinding» αποδίδεται στον Lynch (1960) ως «η σταθερή χρήση και οργάνωση 

καθορισμένων αισθητήριων ερεθισμάτων από το περιβάλλον» (a consistent use and organization 

of definite sensory cues from the external environment). Σύμφωνα με τον Gluck (1991) πρόκειται 

για την χρησιμοποιούμενη διαδικασία για προσανατολισμό και πλοήγηση ενώ ο έσχατος ρόλος 

του wayfinding είναι η παθητική μετακίνηση με απόλυτη ακρίβεια από το ένα σημείο στο άλλο 

μέσα σ’ ένα περιβάλλον, δηλαδή η πλοήγηση. 

Στηρίζεται σε μια προ υπάρχουσα κατανόηση των χωρικών χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος, η οποία δομήθηκε από προηγούμενες εμπειρίες πλοήγησης, χάρτες ή λεκτικές 
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περιγραφές. Οι γνωσιακοί μηχανισμοί (cognitive mechanisms) που εμπλέκονται στην εύρεση 

της πορείας, στηρίζονται στην ανάκτηση και εφαρμογή ήδη δομημένων χωρικών απεικονίσεων.  

Η πλοήγηση είναι μία ειδική περίπτωση της εύρεσης της πορείας, και συγκεκριμένα όταν κατά 

το wayfinding χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα βοηθήματα πλοήγησης ή αλληλουχίες 

μονολεκτικών οδηγιών.  

Κάθε διαδικασία εύρεσης της πορείας βασίζεται σε πληροφορίες, τις οποίες αντλεί με φυσικό 

τρόπο από την δυναμική σχέση μεταξύ της συνολικής χωρικής γνώσης του ατόμου και της θέσης 

του μέσα στο περιβάλλον. Αντίθετα, η πλοήγηση δεν απαιτεί τόσο την δόμηση χωρικών 

αναπαραστάσεων όσο την κατανόηση της αλληλουχίας των οδηγιών ή του συγκεκριμένου 

βοηθήματος πλοήγησης (χάρτης, σύστημα GPS) (O’Keefe & Nadel, 1978). Συγκριτικά με την 

εύρεση της πορείας, η πλοήγηση είναι πιο παθητική καθώς το άτομο ακολουθεί (follows) και 

δεν αντλεί/παράγει (derives) μια συγκεκριμένη ακολουθία στροφών και αποστάσεων. Συνεπώς, 

σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η πλοήγηση είναι λιγότερο γνωσιακά σύνθετη (cognitively 

complex) και συνεπώς δεν απαιτεί την απόκτηση ή εφαρμογή σύνθετων χωρικών απεικονίσεων. 

4.1.2 Απόκτηση χωρικής γνώσης 

Η χωρική συμπεριφορά του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αλληλεπίδρασή του με το 

περιβάλλον. Κατά την πλοήγησή του λοιπόν επιστρατεύει ποικίλες χωρικές και γνωστικές 

ικανότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό της πλοήγησης και περιλαμβάνουν την 

συλλογή χωρικών πληροφοριών, την επεξεργασία τους και την ανάκτηση ήδη αποκτημένων 

γνώσεων. 

Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους Thorndyke & Hayes-Roth (1982), ερευνήθηκε εκτενώς η 

ακρίβεια της χωρικής γνώσης που μπορεί να αποκτηθεί από εμπειρίες πλοήγησης (Acredelo, 

Pick, & Olsen, 1975; Hardwick, McIntyre, & Pick, 1976; Hart & Moore, 1973; Piaget & Inhelder, 

1967; Piaget, Inhelder, & Szeminska, 1960; Shemyakin, 1962; Siegel & White, 1975; Siegel, 

Kirasic, & Kail, 1978; Thorndyke, 1981). Ωστόσο, οι άμεσες συγκρίσεις της απόδοσης ανάλογα 

με διαφορετικά είδη εμπειριών εκμάθησης, έλαβαν υπ’ όψη μόνο εργασίες πλοήγησης (route-

following) (Wetherell, 1979) ή σχεδίασης διαδρομής (route-planning) (Bartram, 1980). 

Σύμφωνα με τον Lawton (1994), οι έρευνες αυτές ανέδειξαν μία μεγάλη θεωρητική διάκριση 

μεταξύ των δύο ειδών γνώσης που έχουν προαναφερθεί και συμβάλλουν στην πλοήγηση: της 

γνώσης των διαδρομών (μέσω διαδικαστικών περιγραφών - procedural descriptions) και της 

γνώσης της τοπογραφίας (survey knowledge) (O’Keefe & Nadel, 1978; Russell & Ward, 1982; 
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Siegel & White, 1975; Zimring, 1981). Η γνώση της διαδρομής περιλαμβάνει την εκμάθηση μιας 

ακολουθίας οδηγιών σχετικά με τον τρόπο μετάβασης από μία τοποθεσία στην επόμενη. Η 

γνώση της τοπογραφίας αξιοποιεί έναν νοητικό χάρτη του περιβάλλοντος, που ενσωματώνει 

δρόμους σε ένα σχηματικό δίκτυο σχέσεων μεταξύ τοποθεσιών. Και τα δύο αυτά είδη γνώσης 

συντελούν στην ολοκλήρωση της πλοήγησης με επιτυχία. Ωστόσο, η γνώση της διαδρομής δεν 

θεωρείται ιδιαίτερα ευέλικτη ενώ εύκολα διαταράσσεται από μία αλλαγή σε οποιοδήποτε τμήμα 

της ακολουθίας των οδηγιών. Αντίθετα, η γνώση της τοπογραφίας εύκολα συμπεριλαμβάνει νέες 

πληροφορίες και επιτρέπει στο άτομο να αναζητά συντομεύσεις ή αποκλίσεις από τις τυπικές 

διαδρομές. 

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η τοπογραφική γνώση βελτιώνεται αυξάνοντας το χρόνο 

διαμονής σε μία κοινότητα (Thormdyke & Hayes-Roth, 1982), αν και αυτές οι έρευνες δεν 

κατάφεραν να ελέγξουν την πρόσβαση των υποκειμένων της έρευνας σε χάρτες ή σε άλλες 

άμεσες πηγές χαρτογραφικής γνώσης. Σε μελέτες που χρησιμοποίησαν ελεγχόμενη έκθεση στο 

περιβάλλον, οι συμμετέχοντες με περιορισμένη εμπειρία πλοήγησης παρουσίασαν ακριβή 

διαδικαστική γνώση (route knowledge). Ωστόσο, η γνώση της τοπογραφίας και η ικανότητα 

προσανατολισμού μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον γενικά βελτιώνονται καθώς αυξάνεται 

το πλήθος των διαδρομών που εκτελούν οι άνθρωποι σε αυτό το περιβάλλον. Τέλος, έχει 

επικρατήσει η άποψη ότι τόσο η γνώση των διαδρομών, όσο και η γνώση της τοπογραφίας, 

ενισχύονται σημαντικά κατά την ενεργητική πλοήγηση (active navigation) (Von Stülpnagel & 

Steffens, 2012). 

4.1.3 Γνώση των διαδρομών 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικαστικές περιγραφές αναφέρονται σε γνώση που αποκτήθηκε σχετικά 

με διαδρομές μεταξύ τοποθεσιών. Αυτού του είδους η γνώση συνήθως πηγάζει από άμεσες 

εμπειρίες πλοήγησης και παράγει διαδοχικές καταγραφές του χώρου μεταξύ των σημείων 

αφετηρίας, των μετέπειτα οροσήμων και των προορισμών για κάθε διαδρομή που ακολουθεί το 

άτομο. Μια διαδικαστική περιγραφή της διαδρομής μεταξύ δύο σημείων πρέπει καθ΄ ελάχιστον 

να προσδιορίζει, τόσο τα σημεία στα οποία ο πλοηγούμενος πρέπει να αλλάξει πορεία, όσο και 

τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει σε αυτά τα σημεία (π.χ. «στρίψτε δεξιά στη γωνία της 

Λεωφ. Πεντέλης και της 28ης Οκτωβρίου»). Αυτού του είδους η διαδοχή προδιαγεγραμμένων 

ενεργειών μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο ζευγών ερεθίσματος-αντίδρασης (stimulus-

response pair) ή κανόνων συνθήκης-δράσης (condition-action rules) (Thorndyke, 1981). 
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Ωστόσο, η διαδικαστική γνώση ενός ατόμου, έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως περιλαμβάνει πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή που διανύθηκε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί 

να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις σχετικά με την απόσταση που διανύθηκε κατά μήκος κάθε 

ευθύγραμμου τμήματος της διαδρομής, τη γωνία των στροφών μεταξύ των ευθύγραμμων 

τμημάτων και τη θέση στοιχείων του περιβάλλοντος που εμφανίζονται κατά μήκος της 

διαδρομής. Σαν αποτέλεσμα, η αναπαράσταση θα περιλαμβάνει διαδοχικώς οργανωμένη γνώση 

σε διαφορετικές τοποθεσίες στο χώρο. 

4.1.4 Γνώση της τοπογραφίας 

Αντίθετα, η γνώση της τοπογραφίας (survey knowledge) αφορά κυρίως σε γνώση των 

τοπογραφικών ιδιοτήτων ενός περιβάλλοντος. Τέτοιες ιδιότητες για παράδειγμα μπορούν να 

είναι:  

 η θέση αντικειμένων μέσα σε αυτό το περιβάλλον ως προς ένα ορισμένο και σταθερό 

σύστημα αναφοράς 

 η μορφή σημαντικών οντοτήτων του φυσικού χώρου (π.χ. δρόμοι, πάρκα, λίμνες κ.α.) 

 η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ αντικειμένων 

Καθώς αυξάνεται η εμπειρία και εξελίσσεται η γνώση της τοπογραφίας, αλλάζει η αντίληψη που 

έχει το άτομο για το περιβάλλον γύρω του ώστε να ενσωματώσει την νεοαποκτηθείσα 

τοπογραφική πληροφορία. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή αυτή η αλλαγή, η αναπαράσταση 

είναι σαν να αποκτά διαφάνεια. Το άτομο δηλαδή έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να 

«βλέπει» απομακρυσμένα αντικείμενα του περιβάλλοντος μέσα από άλλα αντικείμενα που 

παρεμβαίνουν κατά μήκος μιας γραμμής θέασης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να δει 

οποιοδήποτε αντικείμενο σε έναν χάρτη κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής. Ομοίως, το άτομο 

μπορεί να προσομοιώσει μια ευθεία διαδρομή μεταξύ δύο σημείων, χωρίς να χρειάζεται να 

παρακάμψει αντικείμενα που παρεμβάλλονται μεταξύ τους. 

Έρευνες στον τομέα της αναπτυξιακής ψυχολογίας (developmental psychology) διερεύνησαν 

την χωρική γνώση της τοπογραφίας (Herman & Siegel, 1977; Siegel & White, 1975). Αυτές οι 

μελέτες έδειξαν πως η γνώση της θέσης αντικειμένων στο περιβάλλον, γίνεται πιο ακριβής με 

την αύξηση της εμπειρίας. Συγκεκριμένα, η αύξηση της εμπειρίας επιφέρει ποιοτικές μεταβολές 

στις από μνήμης αναπαραστάσεις του χώρου, δηλαδή των διαδρομών που έχει διασχίσει στο 

παρελθόν, οδηγώντας σε πιο αφαιρετικές αναπαραστάσεις της θέσης αντικειμένων στο χώρο. 
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Ωστόσο δεν διερευνήθηκαν οι υποτιθέμενες ομοιότητες μεταξύ των αποφάσεων που 

λαμβάνονται βάσει γνώσης αποκτημένης από χάρτες και των αποφάσεων που λαμβάνονται 

βάσει γνώσης αποκτημένης από την καθημερινή πρακτική και εμπειρία. Για το μέλλον, η 

απόκτηση της γνώσης από καθημερινές χωρικές πρακτικές, φαίνεται να είναι ένας πολύ 

υποσχόμενος τομέας για τους ερευνητές στο πλαίσιο της δόμησης νοητικών χαρτών του άμεσου 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει και κινείται ο άνθρωπος. 

Προκειμένου λοιπόν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμες μέσω της εμπειρίας, συχνά απομνημονεύουν και χρησιμοποιούν χάρτες. Όταν οι 

άνθρωποι σκοπίμως απομνημονεύουν χάρτες, κωδικοποιούν τις χωρικές πληροφορίες που 

αντλούν από αυτούς, σε αναπαραστάσεις με τη μορφή εικόνων. Ωστόσο, τα στοιχεία 

προγενέστερων μελετών δείχνουν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν νοητικές εικόνες προκειμένου 

να κατανοήσουν χάρτες και να εντοπίσουν χωρικές σχέσεις (Thorndyke & Stasz, 1980). 

Αμερικανικές έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έμαθαν την πόλη τους από μια χαρτογραφική 

πηγή, συμπληρώνουν τους νοητικούς χάρτες με ακρίβεια και ταχύτητα, πολύ ανώτερη από 

αυτούς που έμαθαν την πόλη τους μέσα από την καθημερινή πρακτική και εμπειρία 

(MacEachren, 1992). Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των στοιχείων που οι άνθρωποι 

μαθαίνουν από τους χάρτες και των στοιχείων που μαθαίνουν από την πλοήγηση, ως προς πέντε 

χαρακτηριστικά: 

1) Το περιεχόμενο της αναπαράστασης στη μνήμη 

Μελετώντας έναν χάρτη, το άτομο αποκτά γνώση του χώρου που απεικονίζεται σε αυτόν 

μέσω της εξέτασής του. Αυτή η γνώση κωδικοποιεί τις τοπογραφικές ιδιότητες του 

χώρου όπως είναι η σχετική θέση αντικειμένων στο χώρο ως προς ένα σύστημα 

αναφοράς, η μορφή οντοτήτων που συναντώνται στο φυσικό χώρο και η ευκλείδεια 

απόσταση μεταξύ αντικειμένων.  

Κατά την πλοήγηση, το άτομο αποκτά διαδικαστική γνώση του περιβάλλοντος. Αυτή η 

γνώση κωδικοποιεί παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ακολουθίες 

δράσεων προς εκτέλεση προκειμένου το άτομο να πλοηγηθεί μεταξύ τοποθεσιών. Μια 

συνηθισμένη ακολουθία δράσεων, περιγράφει ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν σε 

μία συγκεκριμένη θέση (π.χ. στρίψτε δεξιά στη διασταύρωση) 

  



  Πλοήγηση 

 

Καρκασίνα Δάφνη   σελ 59 από 117 

2) Οι διαστάσεις της αναπαράστασης στη μνήμη 

Όπως ο χάρτης, έτσι και η αναπαράσταση στη μνήμη, είναι μία δισδιάστατη ερμηνεία 

του χώρου. Αυτή η διάσταση συνήθως αντιστοιχεί στις οριζόντιες διαστάσεις του 

περιβάλλοντος με τη μορφή πλακιδίων (tiles). 

Όπως η εμπειρία της πλοήγησης, έτσι και οι αναπαραστάσεις στη μνήμη που προέρχονται 

από πλοήγηση, είναι ερμηνείες του χώρου των τεσσάρων διαστάσεων. Αυτές οι 

διαστάσεις αντιστοιχούν στις δύο οριζόντιες και μία κατακόρυφη διάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος, στις οποίες προστίθεται η διάσταση του χρόνου. 

3) Η ιδιαίτερη προοπτική του ατόμου στην αναπαράσταση της μνήμης 

Η προοπτική υπό την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται τις αναπαραστάσεις στη μνήμη, 

αντιστοιχεί στην κατακόρυφη γωνία θέασης του χάρτη που μελετάται. Το άτομο 

«παρατηρεί» από ψηλά τις νοητικές αναπαραστάσεις δηλαδή από μία γωνία 

παρατήρησης εκτός του απεικονιζόμενου χώρου. Όπως ο χάρτης είναι ένα αντικείμενο 

που μελετάται οπτικά (visually), η νοητική αναπαράστασή του είναι ένα αντικείμενο που 

μελετάται γνωσιακά (cognitively). 

Αντίθετα, η προοπτική υπό την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται τις αναπαραστάσεις στη 

μνήμη, αντιστοιχεί στην οριζόντια γωνία θέασης του περιβάλλοντος κατά την πλοήγηση. 

Δηλαδή το άτομο είναι σαν να παρατηρεί αυτή την αναπαράσταση από ένα σημείο στο 

έδαφος. Αυτό συνεπάγεται ότι το άτομο βρίσκεται γνωσιακά στο εσωτερικό της 

αναπαράστασης. Όπως δηλαδή το περιβάλλον είναι ένας φυσικός χώρος μέσα στον οποίο 

πλοηγείται ο άνθρωπος, η νοητική του απεικόνιση είναι ένας γνωσιακός χώρος μέσα στον 

οποίο πλοηγείται νοητικά ο άνθρωπος. 

4) Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αναπαραστάσεις στη μνήμη 

Τα άτομα κρίνουν τις χωρικές σχέσεις με τη βοήθεια των αναπαραστάσεων στη μνήμη, 

χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τις ίδιες διαδικασίες με αυτές που χρησιμοποιούν κατά την 

εξέταση αναλογικών χαρτών. Η οπτική αναζήτηση για παράδειγμα, επιτρέπει στο άτομο 

να προσδιορίσει τις απόλυτες και σχετικές θέσεις συγκεκριμένων αντικειμένων στο 

χώρο, ενώ οι διαδικασίες μέτρησης του επιτρέπουν να αξιολογήσει τις ευκλείδειες 

αποστάσεις και τις γωνίες προσανατολισμού μεταξύ των αντικειμένων. 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το άτομο ανακαλεί τις ίδιες διαδικασίες με αυτές που 

επιστρατεύει προκειμένου να δομήσει νοητικές αναπαραστάσεις. Η νοητική 
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προσομοίωση της πλοήγησης σ’ ένα περιβάλλον, επιτρέπει στον άνθρωπο τον 

προσδιορισμό των αποστάσεων μεταξύ αντικειμένων, της ακολουθίας των οντοτήτων 

που συναντώνται κατά μήκος της διαδρομής και των ενεργειών που πρέπει να 

εκτελεστούν κατά την πλοήγηση. Υπολογιστικές διαδικασίες, επιτρέπουν επίσης στον 

άνθρωπο να εκτιμήσει ευκλείδειες αποστάσεις και προσανατολισμούς, βασιζόμενος σε 

δεδομένα που έχει συλλέξει από αυτή τη νοητική προσομοίωση. 

5) Οι επιπτώσεις της εξάσκησης στα πρώτα 4 χαρακτηριστικά 

Η αυξανόμενη μελέτη ενός χάρτη, προσθέτει νέες λεπτομέρειες στην αναπαράσταση. 

Όλα τα συστατικά στοιχεία της ενισχύονται νοητικά και συνεπώς μπορούν να 

ανακτηθούν ευκολότερα. 

Αυξάνοντας τις εμπειρίες πλοήγησης, επηρεάζονται τόσο το περιεχόμενο της 

αναπαράστασης στη μνήμη όσο και η προοπτική υπό την οποία το άτομο την 

αντιλαμβάνεται. Όπως στην περίπτωση της μελέτης χαρτών, έτσι κι εδώ, νέες 

λεπτομέρειες προστίθενται στην αναπαράσταση και όλα τα συστατικά της στοιχεία 

ενισχύονται. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο της νοητικής απεικόνισης γίνεται πιο 

οργανωμένο, το άτομο προσδιορίζει σημεία τομής για πληθώρα δρόμων και υιοθετεί ένα 

αυστηρό πλαίσιο αναφοράς. Το άτομο θα μπορούσε τότε, θεωρητικά, να υπολογίζει 

σχετικές θέσεις αντικειμένων και ευκλείδειες αποστάσεις μέσω της ήδη αποκτημένης 

γνώσης των αποστάσεων των διαδρομών και των προσανατολισμών τους. 
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4.2 Πλοήγηση και Νοητικοί Χάρτες 

Από τις πρώτες έρευνες σχετικά με την πλοήγηση των ανθρώπων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη 

σημασία της ακολουθίας δράσεων (action-based sequences) για την διασφάλιση την επιτυχούς 

πλοήγησης σε οικεία περιβάλλοντα. Ακολουθίες όπως «όταν δεις τη βιβλιοθήκη στρίψε 

αριστερά» διαθέτουν επίσης ένα αντιληπτικό συστατικό στο οποίο βασίζονται αποκλειστικά οι 

άνθρωποι προκειμένου να πλοηγηθούν και να λάβουν αποφάσεις μέσα σ’ ένα περιβάλλον. 

Συναντώντας ένα οικείο ορόσημο, όπως είναι η βιβλιοθήκη, ο πλοηγός ανακτά και εφαρμόζει 

μια απλή αλληλουχία ενεργειών (όπως η εντολή «στρίψε αριστερά») που ταιριάζει με βέλτιστο 

τρόπο σε έναν συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο, η παραπάνω θεωρία ερεθίσματος-απάντησης 

(stimulus-response theory) δεν μπορεί να εξηγήσει κοινές πρακτικές υπολογισμού και 

χρησιμοποίησης νέων διαδρομών από τους ανθρώπους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο 

τους σε λιγότερο χρόνο και διανύοντας μικρότερη απόσταση. 

Προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η συμπεριφορά του ανθρώπου, για αναζήτηση δηλαδή της 

συντομότερης διαδρομής, οι ερευνητές πρότειναν πως οι άνθρωποι κατασκευάζουν νοητικούς 

χάρτες (mental maps), από τους οποίους προκύπτουν δισδιάστατες αναπαραστάσεις, αντίστοιχες 

με τους αναλογικούς χάρτες (Tversky, 1993).  

Οι νοητικοί χάρτες γίνονται αντιληπτοί ως αλλοκεντρικές (allocentric) αναπαραστάσεις 

παρόμοιες με τους αναλογικούς χάρτες. Αυτές οι αναπαραστάσεις είναι χρήσιμες στην επίλυση 

προβλημάτων όπως ο υπολογισμός της ευκλείδειας απόστασης μεταξύ δύο αντικειμένων στο 

χώρο, η επιλογή της βέλτιστης διαδρομής, ο εντοπισμός μιας νέας διαδρομής και η σχεδίαση 

ενός χάρτη. Η εκτίμηση της ευκλείδειας απόστασης περιλαμβάνει τον υπολογισμό της 

ευθύγραμμης απόστασης μεταξύ δύο τοποθεσιών και σαν εργασία υποστηρίζεται από 

απεικονίσεις που διατηρούν την μετρητική πληροφορία, επιτρέπουν την αλλοκεντρική 

προοπτική και περιλαμβάνουν πλούσιες πληροφορίες ως προς τη σχετική θέση των οροσήμων 

(Taylor κ.α., 1999). Αυτοί οι χάρτες παρέχουν μία πανοραμική άποψη (bird’s-eye view) του 

περιβάλλοντος, την οποία ο άνθρωπος μπορεί να ανακτήσει για την αντιμετώπιση σύνθετων 

χωρικών προβλημάτων όπως είναι οι παρακάμψεις και οι συντομεύσεις. Συγκεκριμένα, η εύρεση 

της βέλτιστης διαδρομής περιλαμβάνει την επιλογή εκείνης της αλληλουχίας των δρόμων που 

είναι η πιο σύμφωνη με την ευθεία απόσταση και διεύθυνση μεταξύ των σημείων αφετηρίας και 

προορισμού, καθώς και τη σύγκριση εναλλακτικών δρόμων σε σχέση με την νοητή ευθύγραμμη 

διαδρομή. Συνεπώς, η επιλογή της διαδρομής γενικότερα υπερβαίνει τη γνώση των αλληλουχιών 

των δρόμων, δομώντας με αυτό τον τρόπο έναν νοητικό χάρτη. 
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Συγκριτικά με τις αλληλουχίες ενεργειών, οι νοητικοί χάρτες παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία 

στον προσανατολισμό και τη μεταβολή της προοπτικής θέασης του περιβάλλοντος καθώς δεν 

είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένοι με πραγματικές εμπειρίες μέσα σε αυτό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η χωρική εργασία εντοπισμού τριών οροσήμων σ’ ένα περιβάλλον χωρίς 

το άτομο να έχει βιώσει το ένα από τα τρία διανύσματα. Για παράδειγμα, όταν τα άτομα 

διασχίζουν δύο δρόμους, ξεκινώντας από μία κοινή αφετηρία προς δύο διαφορετικούς 

προορισμούς, συνήθως μπορούν να προσδιορίσουν τον νέο δρόμο που συνδέει τους δύο 

προορισμούς. Αντίστοιχα, ξεκινώντας από μία αφετηρία προς τον σταθμό 1 διασχίζοντας το 

δρόμο 1 και ακολούθως προς τον σταθμό 2, διασχίζοντας το δρόμο 2, συνήθως μπορούν να 

προσδιορίσουν τον δρόμο που συνδέει τον σταθμό 2 με την αφετηρία, όπως φαίνεται στο σχήμα 

που ακολουθεί (Kearns κ.α., 2002). Αυτό το χαρακτηριστικό αντιστοιχεί επίσης στην ικανότητα 

του ανθρώπου, έχοντας διασχίσει δύο ξεχωριστούς δρόμους, να εντοπίσει μία νέα διαδρομή 

ανάμεσά τους χωρίς τη χρήση χάρτη ή άλλων βοηθημάτων πλοήγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και οι νοητικοί χάρτες είναι ιδανικοί στην υποβοήθηση τέτοιων ειδών εργασιών, είναι επίσης 

ευάλωτοι σε σφάλματα αναπαράστασης λόγω μη χωρικών επιρροών (Tversky, 1991, 1993, 

2005). Τα άτομα τείνουν να δομούν τους νοητικούς χάρτες με τέτοιο τρόπο ώστε τα ορόσημα να 

είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους ή κατά μήκος οριζόντιων και κατακόρυφων αξόνων. Αυτοί 

οι χάρτες απεικονίζουν όρια, δρόμους, διασταυρώσεις και ορόσημα όπως περιστρέφονται σε 

θέσεις που αντιστοιχούν το ένα στο άλλο ή σε κανονικές συντεταγμένες. Επίσης οι κοντινές 
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αποστάσεις υπερεκτιμώνται σε σχέση με τις πιο μακρινές και τα παρόμοια ορόσημα 

ομαδοποιούνται χωρικά (Maddox κ.α., 2008). 

Οι νοητικοί χάρτες δεν αποτελούν ένα αναπόφευκτο δημιούργημα της εμπειρίας, ωστόσο 

έρευνες δείχνουν ότι μόνο με εκτεταμένη εμπειρία μπορούν τα άτομα να αναπτύξουν τέτοιου 

είδους αναπαραστάσεις (Brunyé & Taylor, 2008; Thorndyke & Hayes-Roth, 1982). Η πλοήγηση 

σε ένα άγνωστο ή σε ένα ιδιαίτερα απλό περιβάλλον, συχνά ενσωματώνει ακολουθίες δράσεων 

ενώ η κίνηση μέσα σε σύνθετα περιβάλλοντα φαίνεται να απαιτεί την ύπαρξη ενός νοητικού 

χάρτη. Αντίστοιχα, οι νοητικοί χάρτες που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής εμπειρίας μέσα σ’ 

ένα περιβάλλον, απέχουν σημαντικά από μία μορφή αναπαράστασης με 1:1 αναλογία αντίληψης 

και γνώσης. 

4.3 Οδηγίες Πλοήγησης 

Στο πλαίσιο των μελετών χωρικής αντίληψης, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις διεργασίες που 

συμμετέχουν στην παραγωγή και κατανόηση των οδηγιών πλοήγησης. Αυτή η τάση αντανακλά 

την αξία που αποδίδεται από τους ερευνητές στη διερεύνηση των δυναμικών πτυχών της χωρικής 

αντίληψης, αντί των προσεγγίσεων που περιορίζονται στην επεξεργασία στατικών σκηνών. 

Καταδεικνύει επίσης την ανάγκη για καταγραφή των γνωσιακών διαδικασιών στις οποίες 

βασίζονται τα περισσότερα βοηθήματα πλοήγησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο τόσο για την 

κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά την πλοήγηση στο αστικό περιβάλλον όσο και 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού συσκευών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή που 

αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών πλοήγησης σε πεζούς και οδηγούς (Michon & Denis, 2001). 

Συνήθως, οι άνθρωποι πλοηγούνται σε μία περιοχή με την οποία είναι εξοικειωμένοι χωρίς τη 

χρήση βοηθημάτων πλοήγησης, βασιζόμενοι στον νοητικό χάρτη που έχουν δομήσει μέσω των 

εμπειριών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μετακίνηση θα βασιστεί σε ένα εύρος μορφών 

αναπαράστασης και γνωσιακών διεργασιών. Οι μορφές αναπαράστασης, όπως είναι λογικό, 

είναι πολλές και διαφορετικές, περιλαμβάνοντας αναπαραστάσεις οπτικών οροσήμων και 

αφηρημένες πολυδιάστατες αναπαραστάσεις οι οποίες διατηρούν αμετάβλητες τις μετρητικές 

και ιεραρχικές πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία της περιοχής, τους δρόμους, τις 

περιφέρειες και τα ορόσημα. Οι θεωρίες ποικίλουν σχετικά με το πόσο ολοκληρωμένες είναι 

αυτές οι νοητικές αναπαραστάσεις, πότε και πώς αναπτύσσονται και ποιες χωρικές εργασίες 

υποστηρίζουν. 
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Οι οδηγίες πλοήγησης περιγράφουν την αλληλουχία των ενεργειών που πρέπει να εκτελέσει 

ένας άνθρωπος εν κινήσει προκειμένου να καταλήξει σε έναν προορισμό μέσα σε ένα 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Dixon (1987), οι οδηγίες πλοήγησης ανήκουν στην ευρεία 

κατηγορία της διαδικαστικής ομιλίας (procedural discourse) που αποσκοπεί στο να βοηθήσει ένα 

άτομο να προβεί σε ενέργειες ώστε να έχει ένα μετρήσιμο, ευπροσάρμοστο (adaptive) 

αποτέλεσμα (Glenberg & Robertson, 1999). Στην περίπτωση των οδηγιών πλοήγησης, το 

επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η επίτευξη μιας νέας θέσης στον τρισδιάστατο χώρο. Μόλις το 

άτομο φτάσει με επιτυχία στη νέα του θέση, ένας παρατηρητής μπορεί να καταγράψει την πορεία 

που ακολουθήθηκε.  

Οι οδηγίες πλοήγησης μπορούν να συνοψιστούν ως ένα σύνολο οδηγιών που καθορίζουν τις 

ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστεί αυτή η πορεία βήμα-βήμα και με τον 

βέλτιστο τρόπο (Allen, 1999; Denis κ.α., 1999; Lovelace, Hegarty, & Montello, 1999). 

Η βασική λειτουργία των οδηγιών πλοήγησης είναι να προδιαγράψουν ενέργειες. Αυτές οι 

ενέργειες καθορίζονται από ένα σύνολο οδηγιών και διαδέχονται η μία την άλλη με μια 

συγκεκριμένη σειρά. Προκειμένου αυτές οι κινήσεις να οδηγήσουν το πρόσωπο σε μια διαδοχή 

συγκεκριμένων τοποθεσιών κατά μήκος της διαδρομής, είναι απαραίτητες κάποιες ενέργειες 

αναπροσανατολισμού (reorientation procedures). Στην απουσία οποιασδήποτε ρητής εντολής, η 

προεπιλεγμένη κίνηση είναι ευθεία κατά τη διεύθυνση της πορείας δηλαδή κατά μήκος του 

διαμήκη άξονα του κινούμενου προσώπου. Εν τούτοις, δεν αρκεί μόνον η περιγραφή των 

ενεργειών αλλαγής προσανατολισμού, αλλά κυρίως είναι απαραίτητο να διευκρινίσει ακριβώς 

πού αυτοί λαμβάνουν χώρα. 

Προκειμένου να παράγει οδηγίες πλοήγησης και να προσδιορίσει με ακρίβεια τα σημεία αλλαγής 

προσανατολισμού, ο ομιλητής θα πρέπει να αναφερθεί σε τρία είδη οντοτήτων, στις οποίες 

βασίζονται οι άνθρωποι κατά την πλοήγηση:  

 Οι πρώτες οντότητες στις οποίες πρέπει να γίνει αναφορά είναι εκείνες πάνω στις οποίες 

εκτελούνται οι κινήσεις, όπως οι δρόμοι και συνήθως αναπαριστώνται με μία γραμμική 

οντότητα ή διάνυσμα. Οι συγκεκριμένες οντότητες έχουν δισδιάστατη προέκταση. Αυτό το 

διάνυσμα μπορεί να ορισθεί από το είδος του («δρόμος», «μονοπάτι», «λεωφόρος» κ.ο.κ.) 

και προαιρετικά από το όνομά του («Λεωφόρος Ακαδημίας»). Οι συγκεκριμένες οντότητες 

μπορούν να περιγραφούν ως λωρίδες που έχουν μήκος και πλάτος. Το πλάτος αγνοείται 

όταν παραμένει εντός συγκεκριμένων ορίων, αλλά μπορεί να ληφθεί υπόψη σε κάποιες 

περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί ποιο πεζοδρόμιο 
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(δεξί ή αριστερό) μιας λεωφόρου πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον πεζό ενώ κάτι τέτοιο 

δεν θα ήταν απαραίτητο σε έναν μικρό δρόμο. 

 Το δεύτερο σύνολο οντοτήτων στο οποίο γίνεται αναφορά είναι σημεία πάνω στα 

διανύσματα, που χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν τη θέση ενός οροσήμου ή το σημείο 

της διαδρομής όπου απαιτείται αλλαγή προσανατολισμού. Προκειμένου να επισημανθούν 

αυτά τα σημεία ή μικρές περιοχές, που είναι δυνατό να εξομοιωθούν με σημεία, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία γλωσσικών εκφράσεων όπως «στο τέλος του δρόμου», «στην 

κορυφή της σκάλας», «στη μέση του δρόμου», «στη μισή απόσταση», «στα 200 μέτρα», 

«στο νούμερο 28». Αυτά τα σημεία έχουν μια μετρική αξία σε ένα σύστημα συντεταγμένων 

και είναι εννοιολογικά διακριτά από αντικείμενα που μπορεί να βρίσκονται στα σημεία 

αυτά. 

 Το τρίτο σύνολο οντοτήτων που περιγράφεται είναι τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στα 

διανύσματα. Πρόκειται για οντότητες δύο ή τριών διαστάσεων που αντιστοιχούν σε σημεία 

ή περιοχές περιορισμένης έκτασης που εξομοιώνονται με σημεία όπως ένα χαρακτηριστικό 

κτήριο, μία στάση λεωφορείου, ένα κατάστημα κ.λπ. 

Ο στόχος της παραγωγής οδηγιών πλοήγησης είναι η παροχή ενός συνδυασμένου συνόλου 

διαδικασιών και περιγραφών που θα επιτρέψουν σε κάποιον που το χρησιμοποιεί να 

δημιουργήσει εκ των προτέρων ένα νοητικό μοντέλο του περιβάλλοντος το οποίο πρόκειται να 

διασχίσει. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών που καθιστούν 

δυνατή τη δημιουργία μιας τέτοιας εσωτερικής αναπαράστασης από τον χρήστη, προκειμένου οι 

οδηγίες πλοήγησης να επιτελέσουν το στόχο τους.  

Με βάση τα παραπάνω, μπορούν να διακριθούν τρεις παράγοντες ή διαφορετικά, τριών ειδών 

επιδράσεις, που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό των οδηγιών πλοήγησης: ο 

στόχος της πλοήγησης, η εμπειρία και το περιβάλλον. 

4.3.1 Ο στόχος της πλοήγησης 

Οι άνθρωποι πλοηγούνται στο περιβάλλον για διάφορους λόγους. Ένας αρχάριος οδηγός ταξί 

μπορεί να το κάνει προκειμένου να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ή αλλιώς νοητικό 

χάρτη της πόλη, ενώ αργότερα ο ίδιος οδηγός ταξί μπορεί να κινείται μέσα στο περιβάλλον με 

μοναδικό στόχο να μεταβεί από μία αφετηρία σε έναν προορισμό στο λιγότερο δυνατό χρόνο 

(Giraudo & Peruch, 1988). Ένας τουρίστας μπορεί να κινείται μέσα στο ίδιο περιβάλλον για να 

δει συγκεκριμένα ορόσημα της πόλης είτε πεζός είτε νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο. Στη δεύτερη 
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περίπτωση, αν συναντήσει κάποιο δρόμο κλειστό λόγω έργων θα χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με τη συνολική διαμόρφωση του περιβάλλοντος γύρω του προκειμένου να 

ακολουθήσει μια εναλλακτική διαδρομή. Σε ένα ακόμα παράδειγμα, τα γερμανικά 

βομβαρδιστικά κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναζητούσαν συγκεκριμένα ορόσημα του 

Λονδίνου σαν στρατηγικούς στόχους βομβαρδισμών αλλά ακολούθως έπρεπε να βρουν το δρόμο 

πίσω στη βάση τους αποφεύγοντας εχθρικές περιοχές. Οι οδηγοί ταξί, οι τουρίστες, ακόμα και 

οι πιλότοι, είναι δυνατό ενώ χρησιμοποιούν παρόμοιους χάρτες, να αναπτύσσουν εντελώς 

διαφορετικές νοητικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος εξαιτίας των διαφορετικών στόχων 

της πλοήγησής τους. 

Στην πράξη, άνθρωποι που τους δόθηκε η οδηγία να πλοηγηθούν σε ένα περιβάλλον με έναν 

μόνο στόχο, δηλαδή να μάθουν συγκεκριμένες διαδρομές (route goal) ή να μάθουν τη συνολική 

διάταξη του περιβάλλοντος (survey goal), τείνουν να θυμούνται διαφορετικές λεπτομέρειες 

(Taylor κ.α., 1999). Εκείνοι που τους ζητήθηκε να μάθουν μια συγκεκριμένη διαδρομή, 

αναπαριστούν καλύτερα τους δρόμους μεταξύ επιμέρους τοποθεσιών και έχουν καλή απόδοση 

σε εργασίες υπολογισμού του μήκους των διαδρομών. Αντίθετα, οι άνθρωποι που σαν στόχο 

είχαν την εκμάθηση της συνολικής διάταξης του περιβάλλοντος γύρω τους τείνουν να 

αντιλαμβάνονται τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και αποδίδουν καλά σε εργασίες 

υπολογισμού ευκλείδειων αποστάσεων. Αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στην οπτική 

αντίληψη που καθοδηγείται από τον σκοπό της πλοήγησης κατά την εκμάθηση της διαδρομής 

και στη δεύτερη περίπτωση οφείλονται στις νοητικές αναπαραστάσεις που είναι είτε κατάλληλες 

είτε ακατάλληλες για την εναλλαγή της προοπτικής (Brunyé & Taylor, 2008).  

Επίσης, η ύπαρξη οπτικών στόχων μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο και τη δομή των τελικά 

σχηματιζόμενων νοητικών αναπαραστάσεων. Η αναπόφευκτη διακύμανση στους στόχους των 

χρηστών, θέτει μία σημαντική πρόκληση για τους σχεδιαστές των συστημάτων πλοήγησης. Μία 

συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προβολής των πληροφοριών με τρόπο σύμφωνο ή 

προσαρμοσμένο στους ευρέως μεταβαλλόμενους στόχους των χρηστών. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα μπορεί να απαντηθεί μέσω της μελέτης του προσανατολισμού των στόχων (goal 

orientation) και την ανάπτυξη των χωρικών νοητικών μοντέλων.  

4.3.2 Η εμπειρία 

Επίσης, η ανάπτυξη του νοητικού μοντέλου επηρεάζεται και από τις προγενέστερες εμπειρίες 

πλοήγησης του χρήστη μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Οι οδηγοί ταξί, ανάλογα με το αν έχουν 

εμπειρία μίας εβδομάδας ή ενός χρόνου για παράδειγμα, διαθέτουν πολύ διαφορετικές νοητικές 
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αναπαραστάσεις της πόλης (Kalakoski & Saariluoma, 2001) και για κάποιες χωρικές εργασίες 

τους είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση βοηθημάτων πλοήγησης, ενώ για κάποιες άλλες όχι. 

Ομοίως, ένας τουρίστας που πλοηγείται στην ίδια πόλη για μία εβδομάδα σε αντίθεση με κάποιον 

άλλο που την επισκέπτεται για έναν χρόνο, θα διαθέτει διαφορετική αναπαράσταση της πόλης. 

Είναι γενικά αποδεκτό πως με αυξημένη εμπειρία, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν 

αφαιρετικά, περιεκτικά και χρήσιμα λειτουργικά νοητικά μοντέλα ενός περιβάλλοντος, τα οποία 

μπορούν να ανακληθούν αργότερα όταν χρειάζεται να επιλυθούν σύνθετες εργασίες εύρεσης της 

πορείας (wayfinding). 

Κάποιοι έμπειροι οδηγοί ταξί παρουσίασαν εντυπωσιακές ικανότητες εύρεσης πορείας χωρίς τη 

χρήση βοηθημάτων πλοήγησης, αντλώντας τις ενδεχομένως από ένα εκτενές νοητικό χωρικό 

μοντέλο βασιζόμενο στην εμπειρία. Σύμφωνα με τον Chase (1983), οι έμπειροι οδηγοί ταξί 

παράγουν νέες διαδρομές και θυμούνται ονόματα οδών καλύτερα σε σύγκριση με τους 

αρχάριους. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται και από έρευνα στους οδηγούς ταξί του Λονδίνου, που 

δείχνει ανώτερες δεξιότητες εύρεσης διαδρομής σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς και τους 

οδηγούς λεωφορείων (Giraudo & Peruch, 1988). Οι πιο έμπειροι οδηγοί έχει αποδειχθεί ότι 

προσαρμόζουν συνειδητά τις συνήθειες οδήγησής τους στις απαιτήσεις της εκάστοτε πλοήγησης 

(May κ.α., 2003). 

Η επίδραση της εμπειρίας έχει ευρείες επιπτώσεις στον σχεδιασμό των συστημάτων πλοήγησης, 

περιλαμβανομένης της εξάλειψης εξωγενών πληροφοριών, της μείωσης του γνωσιακού φορτίου 

και την ταυτόχρονη αύξηση της εξειδίκευσης. 

4.3.3 Το περιβάλλον 

Η τελευταία επίδραση, που συμπληρώνει τους στόχους και την εμπειρία των χρηστών, σχετίζεται 

περισσότερο με τον χώρο στον οποίο πλοηγείται το άτομο παρά με τον πλοηγό και είναι η 

περιπλοκότητα του περιβάλλοντος.  

Τα περιβάλλοντα ποικίλουν ως προς την εγγενή τους πολυπλοκότητα με διάφορους τρόπους 

όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα και η πυκνότητα των οροσήμων, η δομή του δικτύου 

διαδρομών, η τοπογραφία και η σταθερότητα στο χρόνο. Όσο πιο σύνθετο είναι το περιβάλλον 

σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω διαστάσεις, τόσο πιο πιθανό είναι ο χρήστης να 

χρειαστεί κάποια υποβοήθηση της πλοήγησης.  

Επίσης το επίπεδο λεπτομέρειας που χρειάζεται ένας χρήστης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα 

του περιβάλλοντος πλοήγησης. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο πολύπλοκο είναι το περιβάλλον, 
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τόσο περισσότερες λεπτομέρειες είναι αναγκαίες προκειμένου να είναι διακριτά τα δομικά 

στοιχεία του και να υλοποιηθεί επιτυχώς η πλοήγηση σε αυτό. Ωστόσο, η περισσότερη 

λεπτομέρεια οδηγεί και σε μεγαλύτερο γνωσιακό φορτίο (Schneider & Taylor, 1999), γεγονός 

που τονίζει τη σημασία εφαρμογής των εμπειρικών αρχών σχεδίασης σε κάθε σύστημα 

πλοήγησης. 

Οι παραπάνω επιδράσεις, δηλαδή οι στόχοι των χρηστών, η εμπειρία τους και η πολυπλοκότητα 

του περιβάλλοντος, είναι μετρήσιμες, δυναμικές και διαδραστικές. Οι στόχοι των χρηστών 

αλλάζουν, η γνώση τους αναπόφευκτα αυξάνεται με την εμπειρία και τα περιβάλλοντα είναι 

απείρως λεπτομερή και διαρκώς μεταβαλλόμενα. Επίσης, τα άτομα σαφώς ποικίλλουν ως προς 

την προοπτική και την εξάρτηση στα ορόσημα ως βοηθήματα πλοήγησης σε αντίθεση με τη 

δόμηση νοητικών χαρτών, την αίσθηση προσανατολισμού και τις γεωχωρικές ικανότητες 

(Hegarty κ.α., 2006; Hegarty & Waller, 2005). 

4.3.4 Ανάπτυξη βοηθημάτων πλοήγησης 

Οι μέθοδοι με τις οποίες αναπτύσσουν οι άνθρωποι χωρικές νοητικές αναπαραστάσεις είναι 

σύνθετες και ποικίλες, όπως και οι εμπειρίες που τις γεννούν. Οι πηγές χωρικών πληροφοριών 

μπορούν να είναι φυσικοί χώροι που έχουν βιωθεί μέσω της πλοήγησης καθώς και αφηρημένες 

μορφές που μελετώνται από τον άνθρωπο, όπως χάρτες, άτλαντες, γεωγραφικά συστήματα 

πλοήγησης, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, ακόμα και εικονική πραγματικότητα. 

Αυτές οι μορφές μπορούν να είναι στενά συνδεδεμένες ή και πολύ απομακρυσμένες από την 

πραγματική εμπειρία.  

Η επιτυχημένη ανάπτυξη βοηθημάτων πλοήγησης στηρίζεται στον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών εκείνων που οδηγούν με αξιοπιστία στη δόμηση νοητικών χαρτών τους 

οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πλοηγούμενοι όταν δεν έχουν βοηθήματα στη διάθεσή 

τους. Τα χαρακτηριστικά που αποδείχθηκαν σημαντικά στη δόμηση νοητικών χαρτών είναι τα 

ακόλουθα: 

1) Συμβολική παρέκταση (Symbolic extrapolation). Πρόκειται για τη διαδικασία 

εξαγωγής σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος σε συμβολική μορφή. Κάθε άτομο 

συλλέγει, ερμηνεύει, συνάγει και αποθηκεύει αυτά τα σύμβολα στη χωρική του μνήμη. 

Όλοι οι χάρτες διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας συμβολισμού (symbolic 

detail), διαφέρουν σε ακρίβεια και σαν συνέπεια είναι περισσότερο ή λιγότερο δύσκολο 

να ερμηνευτούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξέταση ενός χάρτη εμπορικού 
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κέντρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος είναι ο εντοπισμός της θέσης ενός 

προορισμού (π.χ. τουαλέτα), στη συνέχεια το άτομο πρέπει να προσδιορίσει την 

τρέχουσα θέση του και τη σχέση της με το σημείο προορισμού και τέλος να υπολογίσει 

τη βέλτιστη διαδρομή μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό του συμβόλου που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τις τουαλέτες και την 

προσωρινή αποθήκευση της θέσης του στη μνήμη του ατόμου. Το επόμενο βήμα είναι ο 

προσδιορισμός της τρέχουσας θέσης του ατόμου, συχνά χρησιμοποιώντας το 

«ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ» σύμβολο, το οποίο περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό του 

προσανατολισμού του χάρτη σε σχέση με το πραγματικό περιβάλλον. Στη συνέχεια το 

άτομο συγκρίνει την τρέχουσα θέση του με αυτή της τουαλέτας και σχεδιάζει μία 

διαδρομή. Τέλος πρέπει να παρατηρήσει το περιβάλλον, να αξιολογήσει τη θέση του σε 

σχέση με την επιλεγμένη διαδρομή και διαρκώς να αξιολογεί εκ νέου τη μεταβαλλόμενη 

θέση του ως προς τη διαδρομή και τον τελικό του στόχο. Συνεπώς, η ανάπτυξη νοητικών 

χαρτών μπορεί να επηρεαστεί από τη σχετική ευκολία με την οποία εξάγονται οι 

πληροφορίες από τα βοηθήματα πλοήγησης. 

2) Ορόσημα (Landmarks). Η αναπαράσταση των οροσήμων σε μία πηγή πληροφοριών 

μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στην υποβοήθηση της πλοήγησης. Σύμφωνα με πρόσφατες 

μελέτες, οι άνθρωποι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά ορόσημα (visual 

landmarks), ειδικά αν δεν είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον στο οποίο πλοηγούνται. 

Αξιόπιστα και εμφανή οπτικά ορόσημα καθοδηγούν τη μετακίνηση και παρέχουν την 

προκαταρκτική δομή για την ανάπτυξη νοητικών χαρτών (Klippel & Winter, 2005). 

Αντίθετα, αναξιόπιστα ή οπτικά μη εμφανή ορόσημα οδηγούν σε πλήρη εξάρτηση από 

την προκαθορισμένη διαδρομή και σε τυφλή πλοήγηση, περιορίζοντας την αναγνώριση 

του περιβάλλοντος. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας ορόσημα αντί για 

ονόματα οδών κατά την πλοήγηση, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες και 

αποκτούν καλύτερη αντίληψη και αναγνώριση της διαδρομής (Tom & Denis, 2003). 

Γενικά, τα ορόσημα διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην καθοδήγηση των 

πλοηγούμενων προς τους προορισμούς τους και στην υποβοήθηση της χωρικής μνήμης 

(Daniel & Denis, 2004), ενώ διάφοροι ερευνητές κατέληξαν στο ότι θα μπορούσε να 

βελτιωθεί η αξία ενός συστήματος πλοήγησης παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες για 

ορόσημα (Burnett, Smith & May, 2001; Klippel & Winter, 2005; Raubal & Winter, 

2002). 
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3) Η προοπτική θέασης του περιβάλλοντος (Perspective on environment). Η προοπτική 

υπό την οποία παρατηρείται ένα περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη φύση της παραγόμενης χωρικής πληροφορίας καθώς σχετίζεται με το πλαίσιο 

αναφοράς, το οποίο δομεί νοητικά τις χωρικές σχέσεις. Συνεπώς, η ποικιλία των πλαισίων 

αναφοράς σε ένα περιβάλλον επηρεάζει την δόμηση των νοητικών χαρτών. 

Συγκεκριμένα, ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χωρικοί μετασχηματισμοί, 

όπως η εναλλαγή από το ένα πλαίσιο αναφοράς στο άλλο μπορεί να είναι 

αποπροσανατολιστικοί (Olmos κ.α., 2000). 

4) Ο προσανατολισμός (Orientation). Όπως προαναφέρθηκε, οι διάφοροι 

προσανατολισμοί που βιώνονται μέσα σε ένα περιβάλλον, επηρεάζουν τους 

παραγόμενους νοητικούς χάρτες. Ο προσανατολισμός αφορά στα πιθανά σημεία θέασης 

που μπορεί να λάβει κανείς από μία δεδομένη προοπτική, από την προοπτική του δρόμου 

για παράδειγμα. Γενικά, η βίωση πολλών προσανατολισμών από τον άνθρωπο είναι 

επωφελής στην ανάπτυξη των νοητικών χαρτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, 

περιορίζεται η ευελιξία και το πεδίο εφαρμογής αυτών των νοητικών αναπαραστάσεων. 

Συνεπώς, οι πολλαπλοί προσανατολισμοί δίνουν ευελιξία στην μορφή αναπαράστασης 

και επιτρέπουν στο άτομο να ενσωματώσει αυτές τις πληροφορίες σε έναν ενιαίο και 

περιεκτικό χάρτη.  

Ο βέλτιστος τρόπος κατανόησης από τον άνθρωπο της θέσης του σ’ ένα περιβάλλον είναι μέσω 

της επίτευξης του εικονιζόμενου, στο σύστημα πλοήγησης, προσανατολισμού (εγωκεντρικού - 

egocentric ή αλλοκεντρικού - allocentric). Με αυτό τον τρόπο εκτελεί τους λιγότερους δυνατούς 

μετασχηματισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδήγηση με τη βοήθεια ενός GPS 

δηλαδή ενός δυναμικού δείκτη της θέσης πάνω σ’ έναν χάρτη ο οποίος είτε διατηρεί τον 

προσανατολισμό σταθερό προς τον βορρά (north-up orientation) ή ο προσανατολισμός του 

χάρτη μεταβάλλεται ανάλογα με την τροχιά της διαδρομής (track-up orientation) (Taylor κ.α., 

2008).  

Στην πρώτη περίπτωση (north-up orientation), ο πλοηγούμενος έχει στη διάθεσή του έναν χάρτη 

με σταθερό προσανατολισμό, ωστόσο είναι απαραίτητο να μετασχηματίζει τον προσανατολισμό 

του ιδίου ή του οχήματος με το οποίο κινείται. Για παράδειγμα αν ο προορισμός είναι νότια στον 

χάρτη και ο πλοηγούμενος κινείται προς την ανατολή, θα πρέπει να μετασχηματίσει την εικόνα 

του συστήματος πλοήγησης σε δεξιά στροφή (Εικόνα 1). Ο σταθερός προσανατολισμός του 

χάρτη σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες διαδικασίες μετασχηματισμού, μπορούν να 
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διευκολύνουν τη χωρική μνήμη με δύο τρόπους. Πρώτον, η σταθερή εικόνα του χάρτη μπορεί 

να διευκολύνει τη μετάβαση από την οπτική αντίληψη στη νοητική αναπαράσταση και δεύτερον, 

η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την περιστροφή του χάρτη προκειμένου 

να αντληθεί η διεύθυνση της στροφής, μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία πιο ευέλικτων 

αναπαραστάσεων. 

 

Εικόνα 1 - Προσανατολισμός στο Βορρά (Taylor κ.α., 2008) 

Στην περίπτωση του προσανατολισμού σύμφωνα με την τροχιά της κίνησης (track-up 

orientation), ο χάρτης περιστρέφεται ώστε η κατεύθυνση κίνησης να απεικονίζεται πάντα προς 

τα πάνω. Με αυτό τον τρόπο, η οδηγία για στροφή δεξιά είναι προφανής από την απεικόνιση 

(Εικόνα 2). Η ψηφιακή αναπαράσταση δημιουργείται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να 

αντικατοπτρίζει μετωπικές όψεις (frontal views) του περιβάλλοντος, όπως δηλαδή θα φαίνεται 

κατά μήκος της διαδρομής, αντί για χαρτογραφικές όψεις (Taylor & Tversky, 1992). Συνεπώς, 

είναι αναμενόμενο οι περισσότερες οδηγίες πλοήγησης να περιλαμβάνουν ένα πλούσιο σύνολο 

περιγραφικών στοιχείων όπως περιγραφή τοπίων, αντικειμένων, τοπολογικών σχέσεων μεταξύ 

αντικειμένων καθώς και σχέσεων μεταξύ αντικειμένων και του πλοηγούμενου. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη στην πλοήγηση, όχι όμως και στην ανάπτυξη των νοητικών χαρτών. 

Προγενέστερες έρευνες υποστηρίζουν την παραπάνω διάκριση, καταλήγοντας ότι οι επιδόσεις 
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πλοήγησης γενικά διευκολύνονται με τη χρήση track-up χαρτών ενώ η ανάπτυξη νοητικών 

χαρτών ενισχύεται με τη χρήση north-up χαρτών στην πλοήγηση (Taylor κ.α., 2008).  

 

Εικόνα 2 - Προσανατολισμός στην τροχιά (Taylor κ.α., 2008) 

Ανάλογα με του στόχους της πλοήγησης, οι πολλαπλοί προσανατολισμοί της track-up μεθόδου, 

μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πλοήγηση προς έναν συγκεκριμένο προορισμό, ενώ 

έχουν μικρότερη χρησιμότητα όταν στόχος είναι η εκμάθηση της διάταξης τους περιβάλλοντος 

για μεταγενέστερη πλοήγηση. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χωρική κλίμακα, καθώς 

οι north-up χάρτες δίνουν αξία στην χωρική πληροφορία σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ οι track-up 

χάρτες δίνουν έμφαση στις πληροφορίες τοπικού επιπέδου. Τέλος οι track-up χάρτες μπορούν 

να είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιπτώσεις οδήγησης με υψηλό γνωσιακό φορτίο, όπως 

οδήγηση σε δρόμους με έντονες στροφές και γενικά υψηλή επικινδυνότητα, στις οποίες η 

παρακολούθηση της οθόνης και οι εργασίες νοητικής περιστροφής θα αποσπούν την προσοχή 

από την λειτουργία της οδήγησης.  
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4.4 Τα Ορόσημα στην Πλοήγηση 

Όταν παράγουν πιθανές κατευθύνσεις, τα συστήματα πλοήγησης, δεν προσδιορίζουν μόνο τι 

πρέπει να κάνουμε, αλλά αναφέρονται και σε ορόσημα τοποθετημένα κατά μήκος της 

διαδρομής. Ορόσημα όπως καταστήματα, φανάρια, πάρκα και μνημεία μπορούν να 

διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους κατά την εκτέλεση εργασιών πλοήγησης. 

Σύμφωνα με τους Klippel και Winter (2005): 

 Τα ορόσημα μαθαίνονται από τις μικρές ηλικίες 

 Τα ορόσημα δομούν την περιβαλλοντική γνώση 

 Τα ορόσημα είναι χρήσιμα στην εύρεση διαδρομών 

 Τα ορόσημα χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση της γνώσης διαδρομών τόσο λεκτικά 

όσο και γραφικά 

 Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης των οροσήμων στις οδηγίες πλοήγησης, σε 

διάφορους βαθμούς, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να παρουσιάζονται στα σημεία 

αφετηρίας, προορισμού και στα ενδιάμεσα σημεία λήψης αποφάσεων 

 Τα ορόσημα λειτουργούν καλύτερα στις διασταυρώσεις σε σχέση με τη σήμανση των 

οδών όταν απαιτείται αλλαγή προσανατολισμού 

 Συνολικά τα ορόσημα λειτουργούν καλύτερα από τη σήμανση των οδών κατά την 

διαδικασία εύρεσης πορείας. 

Οι Michon και Denis στο «When and Why are Visual Landmarks Used in Giving Directions?» 

(2001) εξέτασαν τον ρόλο των οροσήμων ως συστατικά των βοηθημάτων πλοήγησης σε αστικά 

περιβάλλοντα με τη βοήθεια δύο μελετών. 

Στην πρώτη μελέτη, οι συμμετέχοντες έμαθαν δύο διαδρομές σε ένα αστικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα σε δύο συνοικίες του Παρισιού, μέσω της πλοήγησής τους σε αυτές. Οι διαδρομές 

δημιουργήθηκαν από κατοίκους των συγκεκριμένων συνοικιών, στα πλαίσια μιας πιλοτικής 

μελέτης, ως οι βέλτιστες διαδρομές μεταξύ των σημείων αφετηρίας και προορισμού. Στην 

συνέχεια δημιούργησαν οδηγίες πλοήγησης προκειμένου να βοηθήσουν πεζούς, οι οποίοι δεν 

ήσαν εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο περιβάλλον, για να βρουν το δρόμο τους.  

Προέκυψε πως τα ορόσημα αναφέρονταν πιο συχνά σε συγκεκριμένα σημεία της κάθε 

διαδρομής κυρίως όταν άλλαζε ο προσανατολισμός. Επίσης, οι συμμετέχοντες που ανέφεραν 
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περισσότερα ορόσημα στη μία διαδρομή ήταν πιθανό να αναφέρουν περισσότερα και στην άλλη, 

ενώ δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του πλήθους δισδιάστατων (δρόμοι, πλατείες, 

διασταυρώσεις κ.α.) και τρισδιάστατων οροσήμων (κτήρια, πάρκα, καταστήματα κ.α.) που 

αναφέρθηκαν και στις δύο διαδρομές. Αυτό στηρίζει τη θεώρηση ότι οι δύο αυτές κατηγορίες 

οροσήμων υποστηρίζουν διακριτές λειτουργίες στις οδηγίες πλοήγησης. Οι οδηγίες για τις δύο 

διαδρομές επίσης περιλάμβαναν ελαφρώς παρόμοιο πλήθος οροσήμων κάθε κατηγορίας, κάτι 

αναμενόμενο για τα ορόσημα δύο διαστάσεων καθώς οι διαδρομές διέφεραν μεν αλλά είχαν 

παρόμοιο πλήθος δρόμων και πλατειών δε. Αντίθετα, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα 

για τα ορόσημα τριών διαστάσεων καθώς η αλληλουχία κτηρίων, καταστημάτων και πάρκων 

ήταν μοναδική σε κάθε διαδρομή. Αυτά τα αποτελέσματα στηρίζουν τη θεώρηση ότι οι 

ομοιότητες στη δομή των δύο διαδρομών, προκάλεσαν στους συμμετέχοντες παρόμοια ανάγκη 

για λεπτομερείς διευκρινήσεις. 

Υπολογίστηκε επίσης το πλήθος των οροσήμων που αναφέρθηκαν ανάλογα με το φύλο. 

Συνολικά, οι γυναίκες φάνηκε να αναφέρουν περισσότερα ορόσημα δύο διαστάσεων σε 

σύγκριση με τους άνδρες, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά σε σχέση με τη συχνότητα 

αναφοράς οροσήμων τριών διαστάσεων. 

Σε κάθε διαδρομή, τα ορόσημα φαίνεται να είναι διασκορπισμένα στο σύνολό της. Αυτή η 

προφανώς τυχαία χωρική κατανομή είναι σύμφωνη με την υπόθεση ότι τα ορόσημα 

χρησιμοποιούνται απλά ως φάροι κατά μήκος της διαδρομής. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι 

πεζοί ακολουθούν μια διαδρομή κατευθυνόμενοι απλά προς τα ορόσημα κατά μήκος της 

διαδρομής. Όταν φτάσουν στο πρώτο ορόσημο συνεχίζουν προς το επόμενο κ.ο.κ. μέχρι να 

καταλήξουν στον προορισμό τους. Συνοπτικά, τα ορόσημα ουσιαστικά χρησιμοποιούνται 

στην πλοήγηση ως υπο-στόχοι κατά μήκος της διαδρομής. Όμως, η συχνότητα αναφοράς 

σε ορόσημα παρουσιάζει διακυμάνσεις που αναγκάζουν τους ερευνητές να εξετάσουν και 

διαφορετικές ερμηνείες του ρόλου τους στις οδηγίες πλοήγησης. 

Στη συνέχεια, αναπαριστώντας τα ορόσημα με το σημειακό σύμβολο του κύκλου, 

χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή «μέγεθος» προκειμένου να απεικονιστεί η τιμή της συχνότητας 

αναφοράς του κάθε οροσήμου (Michon & Denis, 2001). Παρατηρείται ότι έγινε αναφορά σε 

μεγάλο πλήθος οροσήμων κοντά στα σημεία αφετηρίας και προορισμού, ενώ ενδιάμεσά τους, 

πολλές αναφορές έγιναν στα σημεία της διαδρομής που ζητήθηκε αλλαγή κατεύθυνσης. Ομοίως 

η συχνότητα αναφοράς ήταν αυξημένη κατά μήκος μεγάλων τμημάτων όπου δημιουργούνταν 

ανοιχτοί χώροι από διασταυρώσεις δρόμων και πλατειών και προσδιορίζονταν από τους 
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συμμετέχοντες ως σημεία που ήταν πιθανό να συμβούν λάθη, έστω κι αν δεν ζητήθηκε καμία 

αλλαγή κατεύθυνσης σε αυτές τις διασταυρώσεις. Σημεία που απαιτείται αλλαγή στην 

κατεύθυνση ή θα μπορούσε να συμβεί κατά λάθος, αντιμετωπίστηκαν επίσης ως κρίσιμοι κόμβοι 

από τους συμμετέχοντες, καλώντας για μια πιο εμπεριστατωμένη περιγραφή. 

Υπολογίστηκε η συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας αναφοράς οροσήμων και της απόστασης που 

τα χωρίζει από τον πλησιέστερο κόμβο, προκειμένου να εξετασθεί η σχέση μεταξύ της αναφοράς 

ενός οροσήμου και της σχετικής του θέσης ως προς τους κρίσιμους κόμβους. Προέκυψε ότι τα 

ορόσημα ήταν πιο πιθανό να αναφερθούν όταν αυτά ήταν κοντά σε κάποιο κόμβο. Αυτό σημαίνει 

ότι οι συμμετέχοντες που περιέγραφαν τις διαδρομές ήταν ευαίσθητοι ως προς την ανάγκη για 

πληροφορίες που βιώνουν οι άνθρωποι όταν πλησιάζουν κρίσιμους κόμβους κατά μήκος μιας 

διαδρομής.  

Επίσης προκύπτει ότι η χωρική κατανομή των οροσήμων και η συχνότητα αναφοράς τους είναι 

στενά συσχετισμένες με συγκεκριμένες περιοχές κατά μήκος της διαδρομής. Συγκεκριμένα, 

είναι πιο πιθανό να αναφερθούν ορόσημα όταν βρίσκονται κοντά σε κρίσιμους κόμβους. Αυτή 

η διαπίστωση στηρίζει την ιδέα ότι οι άνθρωποι δίνοντας οδηγίες, τονίζουν αυθόρμητα εκείνα 

τα σημεία της περιγραφής τους που σχετίζονται με τα τμήματα της διαδρομής που αναμένεται 

να αντιμετωπιστούν δυσκολίες. Προβλέπουν τις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι 

πεζοί, εισάγοντας τοπικές περιγραφές της διαδρομής, οι οποίες αναμένεται να τους βοηθήσουν 

να δομήσουν μια λεπτομερή αναπαράσταση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη 

μελέτη υποστηρίζει επίσης την υπόθεση ότι ο πεζός χρειάζεται πληροφορίες όχι μόνο σε σημεία 

που πρέπει να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης αλλά και σε σημεία όπου θα μπορούσαν να 

ακολουθηθούν διάφορες πιθανές κατευθύνσεις. 

Συμπερασματικά, η πρώτη μελέτη παρείχε ξεκάθαρα τεκμήρια του σημαντικού ρόλου των 

οροσήμων επισημαίνοντας τα μέρη της διαδρομής στα οποία οι άνθρωποι που την 

ακολουθούσαν έπρεπε να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Εν τούτοις, αυτά τα τεκμήρια είναι μάλλον 

έμμεσα, καθότι συνάγονται από την ανάλυση των προφορικών οδηγιών που παρήχθησαν. 

Στη δεύτερη μελέτη, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διανύσουν τις ίδιες διαδρομές με αυτές της 

1ης μελέτης με τη βοήθεια πολύ βασικών οδηγιών πλοήγησης που περιείχαν μόνο διαδικαστικές 

δηλώσεις που αναφερόντουσαν στα ονόματα των οδών και στην κατεύθυνση που έπρεπε να 

πάρουν. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ακολουθώντας τη 

διαδρομή. Επίσης κλήθηκαν να εντοπίσουν τα κενά που υπήρχαν στις οδηγίες που έλαβαν και 

να τις επαναδιατυπώσουν εισάγοντας τις δικές τους διορθώσεις ή αναθεωρήσεις.  
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Η δεύτερη μελέτη παρείχε πιο άμεσα τεκμήρια καθώς ενέπλεκε τη συλλογή σαφών δηλώσεων 

από τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τη διαδρομή, για το ποιες 

πληροφορίες έκριναν ότι τους ήταν πρωταρχικής σπουδαιότητας στις οδηγίες πλοήγησης. Έδειξε 

ότι οι πεζοί αντιλαμβάνονταν τα ορόσημα ως ένα χρήσιμο κομμάτι των οδηγιών. Η αρχή της 

διαδρομής φαίνεται να είναι το πιο προκλητικό κομμάτι καθώς αναφέρθηκε σαν πρόβλημα από 

όλους εκτός ενός συμμετεχόντων. Αυτό αναμενόταν καθόσον για να ξεκινήσεις πρέπει να 

συγκεκριμενοποιείται η πρώτη κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε 

σχέση με ένα προηγούμενο προσανατολισμό. Έτσι, το πρώτο τμήμα δεν μπορεί να εντοπίζεται 

με όρους «στα αριστερά/δεξιά σας», καθώς ο πεζός δεν κοιτάζει προς κάποια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Η λύση που θα προτιμούσε η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν η χρήση 

κάποιου ορόσημου τοποθετημένου κοντά στην οδό που θα ακολουθούσαν. Οι συμμετέχοντες 

διαφοροποιούνταν αρκετά όσον αφορά στο ορόσημο που προτιμούσαν, αλλά όλοι τους 

χρησιμοποίησαν ένα τρισδιάστατο ορόσημο που βρισκόταν σε μια γωνία της οδού, 

σημαδεύοντας έτσι καθαρά την αρχή του τμήματος. Κάποιες δισδιάστατες οντότητες (μια 

πλατεία ή ο Σηκουάνας) χρησιμοποιήθηκαν επίσης, από λιγότερους όμως συμμετέχοντας, για να 

βοηθήσουν στον εντοπισμό του πρώτου τμήματος. 

Τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης επιβεβαίωσαν τη σημαντικότητα ύπαρξης περιγραφικών 

συστατικών, δηλαδή οροσήμων, σε οδηγίες πλοήγησης προκειμένου να μπορεί ο πεζός να 

προβλέπει τοπικές δυσκολίες όταν βρίσκει τον δρόμο του. Αυτά τα περιγραφικά συστατικά 

εισάγονται για να επιτρέψουν τους χρήστες οδηγιών πλοήγησης να κατασκευάσουν εκ των 

προτέρων μια οπτική απεικόνιση – αν και πολύ στοιχειώδη – των περιοχών όπου πιθανόν να 

υπάρξουν δυσκολίες. Το οπτικό περιεχόμενο αυτής της απεικόνισης δομείται γύρω από τα 

αναφερόμενα ορόσημα, κτίρια και μνημεία, που είναι άμεσα αντιληπτά σε έναν πεζό που 

παρατηρεί το περιβάλλον γύρω του. Στις περιγραφικές οδηγίες αναφέρονται καμιά φορά και 

οδοί, οι οποίες όμως είναι λιγότερο διακριτές και τα ονόματά τους μπορούν να ιδωθούν μόνο με 

μετακίνηση και αναζήτηση πινακίδων. Κατά συνέπεια, οι οδοί συχνά αναφέρονται σαν δρόμοι 

που πρέπει να διασταυρωθούν ή να προσπεραστούν, δίδοντας μια σειρά κατάταξης σε σχέση με 

την οδό που πρέπει τελικά να ακολουθηθεί. Αυτή η μορφή περιγραφής απαιτεί από τον 

πλοηγούμενο τη διατήρηση μιας νοητής απεικόνισης του συνόλου της διαδρομής και συνεχή 

προσοχή στο τι προσπεράστηκε και τι αναμένεται να προσπεραστεί. Τέτοια στρατηγική μπορεί 

να μην ταιριάζει ιδεατά σε παρατεταμένο και περίπλοκο τύπο κίνησης, όπως όταν ακολουθείται 

μια μεγάλη διαδρομή. 
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Συμπερασματικά, η αναφορά σε ορόσημα στοχεύει στην ευκολότερη εκ των προτέρων δόμηση 

μιας νοητής απεικόνισης ενός άγνωστου περιβάλλοντος και στην γνωσιακή προετοιμασία των 

πλοηγούμενων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολα και αβέβαια κομμάτια 

αυτού του περιβάλλοντος. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι τα ορόσημα διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στις οδηγίες πλοήγησης. Αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό αν και παρατηρούνται 

συστηματικά ορισμένες ατομικές διαφορές. Για παράδειγμα έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες 

αναφέρονται πιο συχνά σε ορόσημα και γενικά κάνουν χρήση σημείων ενδιαφέροντος πιο 

εύκολα σε σύγκριση με τους άνδρες (Denis, 1997; Galea & Kimura, 1993). Ωστόσο, παρά τις 

διαφορές αυτές, τα ορόσημα εν γένει θεωρούνται βασικά συστατικά για την δόμηση των 

αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση. 

Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος πλοήγησης. Η συμβολή στην αναγνώριση 

οροσήμων, τόσο της ενεργητικής πλοήγησης (active navigation) όσο και της παθητικής 

πλοήγησης (είτε από τη θέση του οδηγού είτε από τη θέση του συνοδηγού), έχει απασχολήσει 

εκτενώς τους ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παθητική πλοήγηση, οδηγεί σε καλύτερη 

αναγνώριση οροσήμων συγκριτικά με την ενεργητική, όταν οι συμμετέχοντες δεν είναι 

εξοικειωμένοι με το περιβάλλον. Αντίθετα, όταν το επίπεδο εξοικείωσης με την περιοχή είναι 

υψηλό, η ενεργητική πλοήγηση δίνει καλύτερη απόδοση στην αναγνώριση οροήμων. Τέλος, η 

ενεργή καθοδήγηση της πλοήγησης, ακόμα και από τη θέση του συνοδηγού, οδηγεί σε καλύτερη 

γνώση της διαδρομής ενώ η παθητική οδήγηση σε καλύτερη αναγνώριση των οροσήμων (Von 

Stülpnagel & Steffens, 2012). 
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κεφάλαιο 5 

5 Πείραμα 

Ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας γύρω από την ανθρώπινη πλοήγηση έχει επικεντρωθεί στην 

αξιολόγηση των ικανοτήτων πλοήγησης και προσανατολισμού των ανθρώπων ανάλογα με το 

μέσο μετακίνησης, τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά της διαδρομής, τις οδηγίες (μονολεκτικές, 

περιγραφικές, με αναφορά σε ορόσημα ή χωρίς) και τα συστήματα πλοήγησης (μέθοδοι και 

τεχνικές απεικόνισης).  

Στόχος του παρόντος πειράματος είναι η αξιολόγηση των γεωχωρικών ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων καθώς και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών ενός αγνώστου 

περιβάλλοντος ανάλογα με τη μορφή των οδηγιών πλοήγησης που τους παρέχονται. Γίνεται χρήση 

μιας σειράς γεωχωρικών εργασιών που έχουν σαν στόχο την εκτίμηση της γεωχωρικής ικανότητας 

των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιείται η σχεδίαση χάρτη προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική 

αντίληψη της περιοχής και της διαδρομής που απέκτησαν οι συμμετέχοντες και κατ’ επέκταση η 

πληρότητα και ακρίβεια των νοητικών χαρτών που σχηματίστηκαν. Επίσης εξετάζεται ο βαθμός 

στον οποίο υποβοηθάται ή περιορίζεται η δόμησή τους με χρήση οροσήμων και περιγραφικών 

οδηγιών. Ακόμα ζητείται να γίνει εκτίμηση διευθύνσεων και αποστάσεων, γεωχωρικές εργασίες 

που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν δείκτες του επιπέδου της γεωχωρικής αντίληψης των 

ανθρώπων (Allen κ.α., 1996; Hegarty κ.α., 2006). Συμπληρωματικά ελέγχεται ο βαθμός στον 

οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιολογήσει επιτυχώς το επίπεδο των γεωχωρικών του 

ικανοτήτων και συνεπώς να προβλέψει την απόδοσή του σε συγκεκριμένες χωρικές εργασίες. 

5.1 Σχεδιασμός του πειράματος 

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων του συγκεκριμένου πειράματος έγινε αναλύοντας τον σκοπό 

της υλοποίησής του. Στόχος είναι η αξιολόγηση των γεωχωρικών ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών ως προς το είδος των 

διαθέσιμων οδηγιών πλοήγησης και όχι η αξιολόγηση της ικανότητας επιτυχούς εκτέλεσης μιας 

διαδρομής, συνεπώς η πλοήγηση χρησιμοποιήθηκε ως το μοναδικό μέσο εκμάθησης της 

διαδρομής. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να αξιολογηθούν οι γεωχωρικές ικανότητες και η ικανότητα δόμησης 

νοητικών χαρτών, επιλέχθηκε μία σειρά χωρικών εργασιών και συγκεκριμένα η εκτίμηση 

αποστάσεων, ο σχετικός προσανατολισμός και η σχεδίαση χάρτη. Επίσης, οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς (self-report questionnaire) σχετικά με τις 
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γεωχωρικές τους ικανότητες και ικανότητες πλοήγησης. Το πείραμα σχεδιάστηκε με βάση 

υφιστάμενη βιβλιογραφία πάνω στην αξιολόγηση των χωρικών ικανοτήτων σε μεγάλη 

(περιβαλλοντική) κλίμακα (Hegarty κ.α., 2006; Sas & Mohd Noor, 2009). 

5.1.1 Συμμετέχοντες 

Στο πείραμα συμμετείχαν συνολικά 25 άτομα (12 άνδρες και 13 γυναίκες), οι ηλικίες των οποίων 

κυμαίνονταν από 25 έως 71 ετών. Η επιλογή των συμμετεχόντων ήταν τυχαία, με μοναδικά 

κριτήρια τα ακόλουθα: 

1) να μην έχουν ιδιαίτερη γνώση της περιοχής στην οποία το πείραμα έλαβε χώρα, 

προκειμένου να αποφευχθούν τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων 

και να είναι ελεγχόμενες οι πηγές απόκτησης πληροφοριών 

2) να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και ιδιόκτητο αυτοκίνητο 

3) να διαθέτουν μια σχετική εμπειρία στην οδήγηση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του 

μέσου μετακίνησης και του παράγοντα του άγχους στα αποτελέσματα 

Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να εκτελέσουν μία διαδρομή από τη θέση του οδηγού, 

λαμβάνοντας οδηγίες πλοήγησης από τον συνοδηγό. Το πείραμα υλοποιήθηκε ξεχωριστά για το 

κάθε άτομο, ενώ ο χρόνος υλοποίησης κυμαινόταν από 45 έως 60 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου απάντησης στο ερωτηματολόγιο. Η μεγάλη διάρκεια υλοποίησης για κάθε άτομο, 

περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων συμμετεχόντων. Επίσης, η διαδρομή 

εκτελέστηκε μία μόνο φορά από το κάθε άτομο. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες οι οποίες και εξετάστηκαν στην ίδια διαδρομή. Στη 

πρώτη ομάδα, που συμμετείχαν 12 άτομα, από τα οποία 6 ήταν γυναίκες και 6 άνδρες, δόθηκαν 

οδηγίες πλοήγησης που αναφέρονταν σε ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής. Η δεύτερη ομάδα 

αποτελούνταν από 13 άτομα, συγκεκριμένα 6 άνδρες και 7 γυναίκες, στους οποίους δόθηκαν 

περιγραφικές οδηγίες πλοήγησης. Συγκεκριμένα: 

 Στην πρώτη ομάδα δόθηκαν οδηγίες με αναφορές σε ορόσημα. Προκειμένου αυτά να 

επιτύχουν το στόχο τους, έπρεπε να είναι τοποθετημένα κατά μήκος της διαδρομής, στα 

σημεία αλλαγής προσανατολισμού αλλά και κατά μήκος των ευθύγραμμων τμημάτων, για 

να διασφαλίσουν ότι ο πλοηγούμενος βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Η επιλογή των 

αντικειμένων που θα διαδραματίσουν το ρόλο των οροσήμων για της ανάγκες του 

συγκεκριμένου πειράματος έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πέντε κριτήρια του 

Burnett (2001), δηλαδή να είναι μόνιμα, μοναδικά ως προς το άμεσο περίγυρό τους, να 
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περιγράφονται με σύντομο τρόπο, να είναι ορατά και να είναι τοποθετημένα σε 

χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής. 

 Στην δεύτερη ομάδα δόθηκαν περιγραφικές οδηγίες, με αναφορές σε αποστάσεις και 

ονόματα οδών. Χρησιμοποιήθηκαν οδηγίες όπως αυτές παράγονται από την εφαρμογή 

πλοήγησης των χαρτών της Google. 

5.1.2 Σχεδιασμός της διαδρομής 

Και οι δύο ομάδες πλοηγήθηκαν στην ίδια διαδρομή, συνεπώς αυτή έπρεπε να ικανοποιεί τις 

ανάγκες και των δύο μεθόδων πλοήγησης. Συγκεκριμένα, βάσει μελετών που αναλύθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, η διαδρομή έπρεπε να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

1) Να είναι απλή δηλαδή να αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα και να διαθέτει 

περιορισμένο αριθμό κόμβων αλλαγής προσανατολισμού, καθώς, σύμφωνα με τους Sas & 

Mohd Noor (2009), απλοποιώντας το περιβάλλον μπορούν να ελεγχθούν πιο 

αποτελεσματικά οι γεωχωρικές εργασίες και να ερευνηθούν καλύτερα οι χωρικές 

ικανότητες. 

2) Να διαθέτει ορόσημα και εμφανή σήμανση των οδών και των αριθμών σε όλο το μήκος 

της, καθώς ο πλοηγούμενος χρειάζεται πληροφορίες τόσο σε σημεία που πρέπει να γίνει 

αλλαγή κατεύθυνσης, όσο και σε σημεία που υπάρχουν διάφορες πιθανές κατευθύνσεις 

που θα μπορούσε να ακολουθήσει (Allen, 2000). 

3) Να αποτελεί τη βέλτιστη διαδρομή που συνδέει τα σημεία αφετηρίας και προορισμού 

(Michon & Denis, 2001). 

5.1.3 Περιοχή μελέτης 

Το πείραμα διήρκησε δύο εβδομάδες και υλοποιήθηκε στα σύνορα των Δήμων Χαλανδρίου και 

Βριλησσίων. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε λόγω της ρυμοτομίας της και του ανεπτυγμένου 

τοπικού της κέντρου, που προσφέρει ένα μεγάλο εύρος πιθανών οροσήμων. Άξονας της περιοχής 

μελέτης αποτελεί η Λεωφόρος Πεντέλης, ένας σημαντικός οδικός άξονας, που εκτείνεται από το 

κέντρο του Χαλανδρίου μέχρι τις παρυφές του όρους Πεντέλη. Ανατολικά και Δυτικά της 

Λεωφόρου Πεντέλης έχουν αναπτυχθεί τοπικά κέντρα, με έντονη εμπορική και οικιστική 

ανάπτυξη. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει σχολεία, γυμναστήρια, πάρκα, πλατείες, 

ποδηλατοδρόμους και εμπορικά καταστήματα. 
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Η διαδρομή που σχεδιάστηκε εκτεινόταν κατά μήκος και νοτιοανατολικά της Λεωφόρου 

Πεντέλης. Αρχικά επιλέχθηκαν τα σημεία αφετηρίας και προορισμού έτσι ώστε να αποτελούν 

ευδιάκριτα ορόσημα και να διαθέτουν σήμανση της οδού και του αριθμού. Ως αφετηρία ορίστηκαν 

τα Everest επί της Λεωφόρου Πεντέλης 126 και ως προορισμός η τράπεζα Eurobank στη 

διασταύρωση της Λεωφόρου Πεντέλης και Κύπρου 2. Η διαδρομή στην οποία θα εκτελούνταν η 

πλοήγηση επιλέχθηκε ως η βέλτιστη διαδρομή μεταξύ των σημείων αφετηρίας και προορισμού 

σύμφωνα με τους χάρτες της Google (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3 - Χάρτης διαδρομής (GoogleMaps) 

Η τελική διαδρομή είχε συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα περίπου και αποτελούνταν από 4 

ευθύγραμμα τμήματα (α, β, γ και δ) μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν 3 κόμβοι αλλαγής 

προσανατολισμού (Β, Γ και Δ). Το πρώτο τμήμα (Α-Β) επί της Λεωφ. Πεντέλης είχε μήκος 650 

m, το δεύτερο επί της 28ης Οκτωβρίου (Β-Γ) 60 m, ακολουθούσε το τρίτο (Γ-Δ) επί της οδού 

Γράμμου μήκους 400 m και τέλος το τέταρτο ευθύγραμμο τμήμα (Δ-Ε) επί της οδού Κύπρου είχε 

μήκος 55 m. 
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Κάθε κόμβος αλλαγής προσανατολισμού προσδιοριζόταν και από ένα ορόσημο (Εικόνα 4): 

 Ο κόμβος Β επισημάνθηκε, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Πεντέλης και της 28ης 

Οκτωβρίου, από την αλυσίδα καταστημάτων «PetCity» 

 Ο κόμβος Γ προσδιορίστηκε ως προς την παιδική χαρά στον κυκλικό κόμβο μεταξύ των 

οδών 28ης Οκτωβρίου και Γράμμου 

 Ο κόμβος Δ επισημάνθηκε από τη δεξαμενή στον κυκλικό κόμβο μεταξύ των οδών 

Γράμμου και Κύπρου 

 

Εικόνα 4 - Ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής 

Τα ορόσημα που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι το κατάστημα «Everest» στον αριθμό 126 της 

Λεωφόρου Πεντέλης στο Δήμο Χαλανδρίου, που αποτελεί και την αφετηρία, η «Αττική Οδός» 

την οποία διασχίζει η Λεωφόρος Πεντέλης, το «Αθλητικό Κέντρο» – Γυμναστήριο του Δήμου 

Χαλανδρίου, το κατάστημα «Pet City» στη συμβολή της Λεωφόρου Πεντέλης με την οδό 28ης 

Οκτωβρίου του Δήμου Βριλησσίων, η «Παιδική Χαρά» που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 

κυκλικού κόμβου μεταξύ των οδών Γράμμου και 28ης Οκτωβρίου, οι «Καφετέριες» στον 

πεζόδρομο που έχει δημιουργηθεί στην πλατεία της Εκκλησίας της Αναλήψεως κάθετα στην οδό 

Γράμμου, η «Δεξαμενή» του Δήμου Βριλησσίων στο βόρειο τμήμα του κυκλικού κόμβου μεταξύ 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Ε 
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των οδών Γράμμου και Κύπρου και το υποκατάστημα της τράπεζας «Eurobank» στον αριθμό 2 

της οδού Κύπρου, που αποτελεί τον προορισμό. 

5.2 Υλοποίηση 

Πριν ξεκινήσουν την πλοήγηση, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με το αντικείμενο της 

έρευνας και συγκεκριμένα τους δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις: 

 Θα σας δοθούν οδηγίες προκειμένου να εκτελέσετε μία απλή διαδρομή 

 Στόχος είναι η κατανόηση της διαδρομής καθώς και η παρατήρηση όλων εκείνων των 

πτυχών της που θα σας επέτρεπαν να δώσετε επαρκείς οδηγίες πλοήγησης σε κάποιον 

άλλο, προκειμένου να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και να φτάσει στον ίδιο προορισμό 

 Η διαδρομή θα εκτελεστεί μία φορά 

Οι συμμετέχοντες δεν ενημερώθηκαν για τις χωρικές εργασίες που θα καλούνταν να υλοποιήσουν 

στη συνέχεια, όπως επίσης δεν ενημερώθηκαν σχετικά με το είδος των οδηγιών που θα τους 

παρέχονταν. Δεν τέθηκε κανένας χρονικός περιορισμός ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης της 

διαδρομής ούτε ως προς τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

5.2.1 Διαμόρφωση οδηγιών 

Οι οδηγίες διέφεραν ανάλογα με την ομάδα στην οποία συμμετείχε το κάθε άτομο. Και για τα δύο 

σύνολα οδηγιών εφαρμόστηκαν οι ίδιοι κανόνες. Συγκεκριμένα, κάθε οδηγία δίνεται αμέσως μετά 

την εκτέλεση της προηγούμενης και όχι όταν πλησιάζει το σημείο που απαιτείται αλλαγή πορείας. 

Επίσης, δόθηκαν καθαρά λεκτικές οδηγίες, χωρίς την υποβοήθηση με οπτικά μέσα, ενώ τμήμα 

του πειράματος αποτελούσε και η διαδικασία εύρεσης της αφετηρίας. Αφού έφτασαν στον 

προορισμό τους, οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στην αφετηρία μέσω διαφορετικού δρόμου, χωρίς 

να περάσουν ξανά από οποιοδήποτε τμήμα της αρχικής διαδρομής. Ακολουθούν αναλυτικά οι 

οδηγίες πλοήγησης που δόθηκαν σε κάθε ομάδα. 

 Οδηγίες με βάση τα ορόσημα 

 Αφετηρία είναι τα EVEREST επί της Λεωφόρου Πεντέλης 

 Κατευθυνθείτε προς την Αττική Οδό 

 Προσπεράστε το Γυμναστήριο και στο PETCITY στρίψτε δεξιά 

 Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την 2η έξοδο μετά την παιδική χαρά 

 Προσπεράστε την πλατεία με τις καφετέριες 

 Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την έξοδο μετά τη δεξαμενή 

 Προορισμός σας είναι η Τράπεζα.  
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 Περιγραφικές οδηγίες 

 Αφετηρία είναι η Λεωφόρος Πεντέλης 126 

 Κατευθυνθείτε Βορειοανατολικά στη Λεωφόρο Πεντέλης 

 Προσπερνάτε την 25ης Μαρτίου και στον επόμενο δρόμο, δηλαδή στην 28ης Οκτωβρίου, 

στρίβετε δεξιά 

 Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την έξοδο προς την οδό Γράμμου 

 Συνεχίστε ευθεία για 400 μέτρα 

 Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την έξοδο προς την οδό Κύπρου 

 Προορισμός σας είναι το νούμερο 2 στην οδό Κύπρου 

5.2.2 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε το ερωτηματολόγιο, από το οποίο συμπλήρωσαν τα προσωπικά τους 

στοιχεία και τις ερωτήσεις αυτοαναφοράς για την εκτίμηση των χωρικών τους ικανοτήτων σε 

περιβαλλοντική κλίμακα πριν την έναρξη της πλοήγησης. Η σειρά απάντησης των ερωτημάτων 

αυτοαναφοράς σε σχέση με τις εργασίες προσανατολισμού μελετήθηκε από την Hegarty κ.α. 

(2006), καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά αν απαντηθούν τα ερωτήματα πριν τις 

εργασίες προσανατολισμού και το αντίστροφο. Συνεπώς επιλέχθηκε να απαντηθούν από όλους 

τους συμμετέχοντες τα ερωτήματα της SBSOD (Santa Barbara Sense of Direction) κλίμακας πριν 

την έναρξη της πλοήγησης. 

Πιο αναλυτικά, τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους συμμετέχοντες αποτελούνταν από 6 

σκέλη (συνολικά 9 σελίδες) από τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, τα 2 πρώτα συμπληρώθηκαν 

προγενέστερα και τα υπόλοιπα 4 μεταγενέστερα της εκτέλεσης της διαδρομής. Επίσης το 

περιεχόμενο των σκελών 1, 2, 3 και 6 ήταν κοινό και για τις δύο ομάδες, ενώ τα 4 και 5 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μέθοδο πλοήγησης. Συγκεκριμένα: 

1) Προσωπικά στοιχεία: Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το φύλο, την ηλικία, 

τις σπουδές και την επαγγελματική τους απασχόληση. Επίσης έπρεπε να προσδιορίσουν 

το βαθμό εξοικείωσής τους με την εν λόγω περιοχή σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου 

1 καθόλου εξοικειωμένοι και 5 πολύ εξοικειωμένοι 

2) SBSOD κλίμακα: Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 δηλώσεις που 

έχουν σχεδιαστεί για να μετράνε την κρίση του ατόμου σχετικά με τις πλοηγητικές 

ικανότητες, προτιμήσεις και εμπειρίες του και αποτελεί τη Santa Barbara Sense of 

Direction κλίμακα αυτοαναφοράς. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κυκλώσουν τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο βαθμό 

συμφωνίας τους με την κάθε δήλωση σε κλίμακα από 1 έως 7, με το 1 να δηλώνει ότι 
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συμφωνούν απόλυτα και το 7 ότι διαφωνούν απόλυτα. Αναλυτικά, οι 15 δηλώσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Είμαι πολύ καλός/ή στο να δίνω οδηγίες 

2. Ξεχνάω που αφήνω αντικείμενα 

3. Είμαι πολύ καλός/ή στην εκτίμηση αποστάσεων 

4. Η αίσθηση προσανατολισμού μου είναι πολύ καλή 

5. Έχω την τάση να προσανατολίζομαι με τα σημεία του ορίζοντα (Β, Ν, Α, Δ) 

6. Χάνομαι πολύ εύκολα σε ένα νέο περιβάλλον 

7. Μου αρέσει να διαβάζω χάρτες 

8. Δυσκολεύομαι στην κατανόηση οδηγιών 

9. Είμαι πολύ καλός/ή στην ανάγνωση χαρτών 

10. Δεν θυμάμαι πολύ καλά τους δρόμους όταν είμαι στη θέση του συνοδηγού 

11. Δεν μου αρέσει να δίνω οδηγίες 

12. Δεν είναι για μένα σημαντικό να γνωρίζω τη θέση που βρίσκομαι 

13. Συνήθως αφήνω σε κάποιον άλλο τις πρωτοβουλίες πλοήγησης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 

14. Συνήθως μπορώ να θυμηθώ έναν νέο δρόμο αφού τον έχω διασχίσει μόνο μία φορά 

15. Δεν έχω πολύ καλό «νοητικό χάρτη» του περιβάλλοντός μου 

 

3) Σχεδίαση νοητικού χάρτη: Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να σχεδιάσουν το χάρτη της 

διαδρομής που ακολουθήθηκε μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο (16x20cm). Σε αυτό το 

σημείο τους δόθηκε η διευκρίνιση «Καλείστε επίσης να επισημάνετε οποιαδήποτε 

λεπτομέρεια που παρατηρήσατε κατά μήκος της διαδρομής και που θα μπορούσε μελλοντικά 

να βοηθήσει κάποιον άλλο να φτάσει στον ίδιο προορισμό ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή 

(π.χ. χαρακτηριστικά κτίρια, καταστήματα, φανάρια κ.λπ.)». 

4) Εκτίμηση διευθύνσεων: Οι συμμετέχοντες απάντησαν 4 ερωτήσεις της μορφής 

«Φανταστείτε ότι στέκεστε στο ____, κοιτώντας προς ____. Σχεδιάστε ένα βέλος από το 

κέντρο του κύκλου που να δείχνει προς το ____.». Προκειμένου να προσδιορίσουν τις 

ζητούμενες διευθύνσεις, τους δόθηκε ένας κύκλος, με σχεδιασμένο ένα βέλος. Το κέντρο 

του κύκλου αποτελεί το σημείο της διαδρομής που νοητικά στέκεται ο συμμετέχων και το 

βέλος δείχνει το σημείο της διαδρομής προς το οποίο «κοιτάει». Έχοντας λοιπόν δεδομένη 

τη θέση και σταθερό τον προσανατολισμό του, του ζητείται να σχεδιάσει από το σημείο 

που στέκεται μία ακτίνα προς ένα τρίτο σημείο της διαδρομής, προσδιορίζοντας με αυτό 

τον τρόπο τη διεύθυνση προς την οποία βρίσκεται το ζητούμενο σημείο. 
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Στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου, η διατύπωση διαφέρει ανάλογα με το 

είδος των οδηγιών πλοήγησης που δόθηκαν στη κάθε ομάδα συμμετεχόντων. Ωστόσο, 

στην πράξη ζητούνται οι ίδιες 4 διευθύνσεις και από τις δύο ομάδες. 

 Οδηγίες με βάση τα ορόσημα 

Στην ομάδα 1, τα ερωτήματα διατυπώθηκαν ως προς τα ορόσημα στα οποία είχε γίνει 

αναφορά κατά την πλοήγηση. Συγκεκριμένα παρατίθεται το απόσπασμα του 

ερωτηματολογίου που δόθηκε στην ομάδα 1 και που αφορά στον προσδιορισμό των 

διευθύνσεων: 

 

Εικόνα 5 - 1η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο οροσήμων) 
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Εικόνα 6 - 2η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο οροσήμων) 

 

Εικόνα 7 - 3η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο οροσήμων) 
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Εικόνα 8 - 4η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο οροσήμων) 

 Περιγραφικές οδηγίες 

Στην ομάδα 2, τα ερωτήματα διατυπώθηκαν ως προς τα σημεία αλλαγής 

προσανατολισμού στα οποία είχε γίνει αναφορά κατά την πλοήγηση. Συγκεκριμένα 

παρατίθεται το απόσπασμα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στην ομάδα 2 και που 

αφορά στον προσδιορισμό των διευθύνσεων: 
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Εικόνα 9 - 1η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο περιγραφικών οδηγιών) 

 

Εικόνα 10 - 2η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο περιγραφικών οδηγιών) 
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Εικόνα 11 - 3η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο περιγραφικών οδηγιών) 

 

Εικόνα 12 - 4η ερώτηση διεύθυνσης (Ερωτηματολόγιο περιγραφικών οδηγιών) 



  Πείραμα 

 

Καρκασίνα Δάφνη   σελ 92 από 117 

5) Εκτίμηση αποστάσεων: Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν τις αποστάσεις 

μεταξύ των σημείων αλλαγής πορείας, δηλαδή το μήκος των ευθύγραμμων τμημάτων της 

διαδρομής. Στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου, η διατύπωση διαφέρει 

ανάλογα με το είδος των οδηγιών πλοήγησης που δόθηκαν στη κάθε ομάδα 

συμμετεχόντων. Ωστόσο, στην πράξη ζητείται να εκτιμηθούν οι ίδιες 4 αποστάσεις και 

από τις δύο ομάδες. 

 Οδηγίες με βάση τα ορόσημα 

Στην ομάδα 1, τα ευθύγραμμα τμήματα των οποίων ζητήθηκε η εκτίμηση του μήκους 

τους, ορίστηκαν ως προς τα ορόσημα στα οποία είχε γίνει αναφορά κατά την πλοήγηση. 

Συγκεκριμένα ζητήθηκε να εκτιμηθούν οι ακόλουθες αποστάσεις: 

 Τμήμα Α-Β (Everest – Pet City) 

 Τμήμα Β-Γ (Pet City – Παιδική χαρά) 

 Τμήμα Γ-Δ (Παιδική χαρά – Δεξαμενή) 

 Τμήμα Δ-Ε (Δεξαμενή – Τράπεζα) 

 Περιγραφικές οδηγίες 

Στην ομάδα 1, τα ευθύγραμμα τμήματα των οποίων ζητήθηκε η εκτίμηση του μήκους 

τους, ορίστηκαν ως προς τα ορόσημα στα οποία είχε γίνει αναφορά κατά την πλοήγηση. 

Συγκεκριμένα ζητήθηκε να εκτιμηθούν οι ακόλουθες αποστάσεις: 

 Τμήμα Α-Β (Λεωφ. Πεντέλης) 

 Τμήμα Β-Γ (28ης Οκτωβρίου) 

 Τμήμα Γ-Δ (Γράμμου) 

 Τμήμα Δ-Ε (Κύπρου) 

6) Τέλος οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν (αν 

αντιμετώπισαν) κατά την εκτέλεση της διαδρομής. Επίσης κλήθηκαν να εντοπίσουν τα 

κενά που υπήρχαν, αν υπήρχαν, στις οδηγίες που έλαβαν και να προτείνουν διορθώσεις. 
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5.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Με το πέρας των εργασιών πλοήγησης, συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια προς ανάλυση. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος καταχωρήθηκαν σε πίνακες ξεχωριστά για κάθε ομάδα και 

κατηγορία ερωτήσεων. 

Εξετάζοντας αρχικά τις απαντήσεις σχετικά με το βαθμό εξοικείωσης των συμμετεχόντων με την 

περιοχή του πειράματος διαπιστώθηκε ότι 3 συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ εξοικειωμένοι. 

Ωστόσο, με την εκτέλεση αυτής καθαυτής της διαδρομής, προσδιορίστηκε ότι αναφερόντουσαν 

στην Λεωφόρο Πεντέλης, που είναι εμπορικός δρόμος στο ύψος των Βριλησσίων και όχι στους 

παράδρομους που τους ήταν σχεδόν άγνωστοι. Συνεπώς, δεν εξαιρέθηκαν από το προς 

αξιολόγηση δείγμα. 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της γεωχωρικής αντίληψης 

κατά την πλοήγηση με αυτοκίνητο σε ένα αστικό περιβάλλον. Συνεπώς τα εργαλεία αξιολόγησης 

που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν στόχο τον προσδιορισμό και μέτρηση των ικανοτήτων 

προσανατολισμού, εκτίμησης αποστάσεων και σχηματισμού νοητικών χαρτών της περιοχής 

ανάλογα με τη χρήση ή μη οροσήμων στις οδηγίες πλοήγησης. 

5.3.1 Αξιολόγηση της σχεδίασης χαρτών 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της σχεδίασης χαρτών, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, ποικίλουν, με 

ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον εντοπισμό οροσήμων, τη σχετική τους θέση και την ακρίβεια 

της θέσης (quadrant accuracy). 

Στη συγκεκριμένη εργασία, λόγω του μικρού μεγέθους και της ανομοιογένειας του δείγματος θα 

γίνει αρχικά ποσοτική ανάλυση της ακρίβειας των σκαριφηματικών χαρτών, υπολογίζοντας μία 

βαθμολογία για τον χάρτη του κάθε συμμετέχοντα και στη συνέχεια ποιοτική εκτίμηση της 

απόδοσης στη συγκεκριμένη εργασία σε σύγκριση με την απόδοση στις υπόλοιπες γεωχωρικές 

εργασίες και τις απαντήσεις στο τεστ αυτοαναφοράς. 

Προκειμένου να βαθμολογηθεί η απόδοση του κάθε συμμετέχοντα στην εργασία σχεδίασης χάρτη 

μετρήθηκαν τα ποιοτικά λάθη με βάση τη μεθοδολογία των Hegarty κ.α. (2006) και συγκεκριμένα: 

1) Το πλήθος των οροσήμων που παραλείφθηκαν, σε σχέση με τα ορόσημα που 

υποδείχθηκαν 

2) Το πλήθος των τμημάτων δρόμων που λείπουν από τον χάρτη ή είναι πρόσθετα 

3) Το πλήθος των στροφών που ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση, όχι μετρητικά αλλά 

ποιοτικά, δηλαδή δεξιά στροφή αντί αριστερής 
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Τα σφάλματα αθροίζονται και προκύπτει μία μέτρηση της απόδοσης για τον κάθε συμμετέχοντα. 

Όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι η βαθμολογία, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση, με το μηδέν (0) 

να αντιστοιχεί σε τέλεια απόδοση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σκαριφηματικών χαρτών 

και για τις δύο ομάδες πλοήγησης, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1 - Βαθμολόγηση σχεδίασης χαρτών 

Για την ομάδα των οροσήμων (Ομάδα 1) προκύπτει μέση βαθμολογία απόδοσης 5, ενώ για την 

ομάδα που πλοηγήθηκε με περιγραφικές οδηγίες (Ομάδα 2) προκύπτει μέση βαθμολογία 5.6, 

διαφορά η οποία δεν θεωρείται σημαντική προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε μία από τις ομάδες έκανε 5 συνολικά λάθη στη σχεδίαση του 

χάρτη, συνεπώς δεν μπορεί να γίνει διάκριση ως προς το ποια ομάδα είχε καλύτερη απόδοση στη 

συγκεκριμένη γεωχωρική εργασία. Ωστόσο, εξετάζοντας το πλήθος των σφαλμάτων ως προς τις 

επιμέρους κατηγορίες ποιοτικών λαθών, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 κατά μέσο όρο παραλείφθηκαν 2 από τα 9 προσδιορισμένα ορόσημα από τους 

συμμετέχοντες στην ομάδα 1, ενώ 4 στα 9 από τους συμμετέχοντες στην ομάδα 2. Σαν 

αποτέλεσμα είναι λογικό καθώς η ομάδα 1 πλοηγήθηκε με βάση αναφορές σε αυτά τα 

ορόσημα και συνεπώς είχε ένα πλεονέκτημα ως προς τον προσδιορισμό τους και της 

ακριβούς θέσης τους. 

         λάθη 

συμμ.

ορόσημα που 

παραλείφθηκαν

πρόσθετα / 

υπολειπόμενα 

τμήματα δρόμων

ποιοτικά 

λάθος 

στροφές

map errors
(ΣΥΝΟΛΟ)

1 1 5 0 6

2 4 5 0 9

3 3 3 1 7

4 1 0 0 1

5 3 7 0 10

6 2 5 0 7

7 2 1 0 3

8 3 1 0 4

9 2 2 0 4

10 2 3 0 5

11 0 1 0 1

12 1 2 0 3

13 4 4 0 8

14 5 0 0 5

15 7 1 0 8

16 6 1 0 7

17 2 2 0 4

18 5 3 0 8

19 4 1 0 5

20 3 3 0 6

21 3 2 0 5

22 4 3 0 7

23 4 2 0 6

24 1 1 0 2

25 2 0 0 2
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 η ομάδα 2 φαίνεται να είχε καλύτερη απόδοση όσον αφορά στη σχεδίαση του σωστού 

πλήθους οδών κατά μήκος της διαδρομής. Κατά μέσο όρο έκανε 2 λάθη σχεδίασης ενώ η 

ομάδα 1 είχε περίπου 3 σφάλματα κατά μέσο όρο. 

 μόνο ένας συμμετέχων από τους 25 έκανε ποιοτικό λάθος στροφής, επομένως στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, το ποσοστό επιτυχίας τείνει στο 100%. 

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκαν αναλογικά λάθη στις αποστάσεις και μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών 

τεχνικών, παράγοντες που δεν λήφθηκαν υπ’ όψη στην τελική βαθμολογία καθώς σε μεγάλο 

βαθμό οφείλονται στον σκαριφηματικό χαρακτήρα αυτών των χαρτών. 

Συνολικά παρατηρείται καλή απόδοση στη σχεδίαση των χαρτών, δεδομένου ότι τα ποιοτικά λάθη 

στις στροφές ήταν αμελητέα. Αυτό δείχνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες δόμησαν έναν εν γένει ορθό 

νοητικό χάρτη της διαδρομής. 

 

Εικόνα 13 - Παραδείγματα σκαριφηματικών χαρτών που σχεδιάστηκαν 
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5.3.2 Αξιολόγηση του προσδιορισμού διευθύνσεων 

Συνολικά από τον κάθε συμμετέχοντα εκτιμήθηκαν 4 διευθύνσεις, απαντώντας σε 4 ερωτήματα. 

Αυτές οι ζητούμενες διευθύνσεις ήταν κοινές και για τις δύο ομάδες, με τις μοναδικές διαφορές 

να εντοπίζονται στον τρόπο διατύπωσης των ερωτημάτων. Για παράδειγμα, οι 4 ερωτήσεις όπως 

διατυπώθηκαν στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στην ομάδα 2 είναι οι ακόλουθες: 

1) Φανταστείτε ότι στέκεστε στην αφετηρία, κοιτώντας προς την άνοδο της Πεντέλης. 

Σχεδιάστε ένα βέλος από το κέντρο του κύκλου που να δείχνει προς τον προορισμό. 

2) Φανταστείτε ότι στέκεστε στην αφετηρία, κοιτώντας προς την άνοδο της Πεντέλης. 

Σχεδιάστε ένα βέλος από το κέντρο του κύκλου που να δείχνει προς τον 1ο κυκλικό κόμβο. 

3) Φανταστείτε ότι στέκεστε στον 2ο κυκλικό κόμβο, κοιτώντας προς τον προορισμό. 

Σχεδιάστε ένα βέλος από το κέντρο του κύκλου που να δείχνει προς την αφετηρία. 

4) Φανταστείτε ότι στέκεστε στον 1ο κυκλικό κόμβο, κοιτώντας προς την οδό Γράμμου. 

Σχεδιάστε ένα βέλος από το κέντρο του κύκλου που να δείχνει προς τον 2ο κυκλικό κόμβο. 

Οι σωστές απαντήσεις στις παραπάνω τέσσερις ερωτήσεις προσδιορισμού της διεύθυνσης 

απεικονίζονται στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 13) και είναι 0°, 10°, 270° και 0° 

αντίστοιχα. 
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Εικόνα 14 - Ορθές απαντήσεις διεύθυνσης 

Προκειμένου να αξιολογηθούν αυτές οι εκτιμήσεις διευθύνσεων, υπολογίστηκε η απόλυτη 

διαφορά ανάμεσα στην εκτίμηση και την ορθή διεύθυνση σε μοίρες για κάθε μία από αυτές. Αυτή 

η διαφορά αποτέλεσε τη βαθμολογία της κάθε εκτίμησης. Η συνολική βαθμολογία του κάθε 

συμμετέχοντα στην εργασία εκτίμησης διευθύνσεων υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών του στις επιμέρους εκτιμήσεις (Πίνακας 2). Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μικρή είναι 

η βαθμολογία τόσο καλύτερη είναι η επίδοση. 

10° 0° 

0° 

270° 
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Πίνακας 2 - Βαθμολόγηση εκτίμησης διευθύνσεων 

Στον παραπάνω πίνακα έχει σημειωθεί μία ακραία τιμή που παρατηρήθηκε η οποία και εξαιρέθηκε 

από τον υπολογισμό των τελικών βαθμολογιών. 

Τέλος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, υπολογίστηκε το μέσο απόλυτο σφάλμα των εκτιμήσεων 

ανά διεύθυνση, τόσο ανά ομάδα όσο και στο σύνολο του δείγματος. 

Επίσης υπολογίστηκε το ποσοστό απόκλισης από την ορθή διεύθυνση για κάθε εκτίμηση, 

προκειμένου να είναι δυνατή η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τα ποσοστά απόκλισης 

από την ορθή διεύθυνση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3). 

Α/Α ΣΥΜΜ.

ικανότητα 

προσανα-

τολισμού

προσανα-

τολισμός                          

1

SCORE 1

προσανα-

τολισμός                          

2

SCORE 2

προσανα-

τολισμός                          

3

SCORE 3

προσανα-

τολισμός                          

4

SCORE 4
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

SCORE

SBSOD 0.00
ABS 

(MEASURE-

TRUE)

10.00
ABS 

(MEASURE-

TRUE)

270.00
ABS 

(MEASURE-

TRUE)

0.00
ABS 

(MEASURE-

TRUE)

Μέση 

απόκλιση σε 

μοίρες

1 2 0.00 0.00 70.00 60.00 270.00 0.00 0.00 0.00 15.00

2 5 0.00 0.00 80.00 70.00 270.00 0.00 0.00 0.00 17.50

3 6 0.00 0.00 45.00 35.00 295.00 25.00 15.00 15.00 18.75

4 1 0.00 0.00 65.00 55.00 300.00 30.00 0.00 0.00 21.25

5 2 0.00 0.00 25.00 15.00 320.00 50.00 0.00 0.00 16.25

6 2 0.00 0.00 30.00 20.00 320.00 50.00 0.00 0.00 17.50

7 3 0.00 0.00 30.00 20.00 330.00 60.00 0.00 0.00 20.00

8 1 0.00 0.00 30.00 20.00 300.00 30.00 0.00 0.00 12.50

9 3 0.00 0.00 35.00 25.00 310.00 40.00 0.00 0.00 16.25

10 3 0.00 0.00 35.00 25.00 300.00 30.00 0.00 0.00 13.75

11 5 0.00 0.00 35.00 25.00 300.00 30.00 0.00 0.00 13.75

12 1 0.00 0.00 40.00 30.00 305.00 35.00 0.00 0.00 16.25

Mean Abs. 

Error
0.00 33.33 31.67 1.25

13 1 0.00 0.00 50.00 40.00 290.00 20.00 0.00 0.00 15.00

14 1 5.00 5.00 15.00 5.00 270.00 0.00 0.00 0.00 2.50

15 1 0.00 0.00 40.00 30.00 270.00 0.00 0.00 0.00 7.50

16 7 0.00 0.00 25.00 15.00 315.00 45.00 0.00 0.00 15.00

17 2 0.00 0.00 20.00 10.00 320.00 50.00 0.00 0.00 15.00

18 2 0.00 0.00 25.00 15.00 320.00 50.00 15.00 15.00 20.00

19 1 0.00 0.00 330.00 320.00 290.00 20.00 10.00 10.00 87.50

20 1 0.00 0.00 30.00 20.00 320.00 50.00 0.00 0.00 17.50

21 2 0.00 0.00 30.00 20.00 300.00 30.00 0.00 0.00 12.50

22 2 0.00 0.00 40.00 30.00 320.00 50.00 0.00 0.00 20.00

23 2 0.00 0.00 35.00 25.00 320.00 50.00 0.00 0.00 18.75

24 2 0.00 0.00 40.00 30.00 305.00 35.00 0.00 0.00 16.25

25 1 0.00 0.00 45.00 35.00 305.00 35.00 0.00 0.00 17.50

Mean Abs. 

Error
0.38 45.77 33.46 1.92

TOTAL 

Mean Abs. 

Error

0.20 39.80 32.60 1.60
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Πίνακας 3 - Αποκλίσεις στην εκτίμηση διευθύνσεων (%) 

  

Α/Α ΣΥΜΜ.

ικανότητα 

προσανα-

τολισμού

προσανα-

τολισμός                          

1

προσανα-

τολισμός                          

2

προσανα-

τολισμός                          

3

προσανα-

τολισμός                          

4

Συνολική 

απόκλιση

SBSOD 0° % 10° % 270° % 0° %
Μέση 

απόκλιση %

1 2 0° 0% 70° 17% 270° 0% 0° 0% 4.17%

2 5 0° 0% 80° 19% 270° 0% 0° 0% 4.86%

3 6 0° 0% 45° 10% 295° 7% 15° 4% 5.21%

4 1 0° 0% 65° 15% 300° 8% 0° 0% 5.90%

5 2 0° 0% 25° 4% 320° 14% 0° 0% 4.51%

6 2 0° 0% 30° 6% 320° 14% 0° 0% 4.86%

7 3 0° 0% 30° 6% 330° 17% 0° 0% 5.56%

8 1 0° 0% 30° 6% 300° 8% 0° 0% 3.47%

9 3 0° 0% 35° 7% 310° 11% 0° 0% 4.51%

10 3 0° 0% 35° 7% 300° 8% 0° 0% 3.82%

11 5 0° 0% 35° 7% 300° 8% 0° 0% 3.82%

12 1 0° 0% 40° 8% 305° 10% 0° 0% 4.51%

Mean Abs. 

Error (%) 0.0% 9.3% 8.8% 0.3%

13 1 0° 0% 50° 11% 290° 6% 0° 0% 4.17%

14 1 5° 1% 15° 1% 270° 0% 0° 0% 0.69%

15 1 0° 0% 40° 8% 270° 0% 0° 0% 2.08%

16 7 0° 0% 25° 4% 315° 13% 0° 0% 4.17%

17 2 0° 0% 20° 3% 320° 14% 0° 0% 4.17%

18 2 0° 0% 25° 4% 320° 14% 15° 4% 5.56%

19 1 0° 0% 330° 89% 290° 6% 10° 3% 24.31%

20 1 0° 0% 30° 6% 320° 14% 0° 0% 4.86%

21 2 0° 0% 30° 6% 300° 8% 0° 0% 3.47%

22 2 0° 0% 40° 8% 320° 14% 0° 0% 5.56%

23 2 0° 0% 35° 7% 320° 14% 0° 0% 5.21%

24 2 0° 0% 40° 8% 305° 10% 0° 0% 4.51%

25 1 0° 0% 45° 10% 305° 10% 0° 0% 4.86%

Mean Abs. 

Error (%) 0.1% 12.8% 9.6% 0.6%
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Από την καταγραφή των μετρήσεων και τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογιών 

παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 Η αίσθηση προσανατολισμού και από τις 2 ομάδες στα 2 ευθύγραμμα τμήματα κατά τη φορά 

της διαδρομής (προσανατολισμός 1 και προσανατολισμός 4) είναι εξαιρετικά καλή – μια 

παρέκκλιση 15° σε ένα συμμετέχοντα θεωρείται μέσα στα πλαίσια του σκίτσου και δεν 

αξιολογείται. 

 Για την ομάδα που πλοηγήθηκε με οδηγίες εμπλουτισμένες με ορόσημα (ομάδα 1) 

παρατηρείται ότι η εκτίμηση της διεύθυνσης προς την παιδική χαρά είχε μέση βαθμολογία 

33.33, δηλαδή τη χειρότερη συγκριτικά μεταξύ των 4 εκτιμήσεων, με την εκτίμηση της 

διεύθυνσης προς την αφετηρία να ακολουθεί με 31.67.  

 Για την ομάδα 2 (περιγραφικών οδηγιών), η εκτίμηση της διεύθυνσης προς τον 1ο κόμβο 

(παιδική χαρά) είχε μέση βαθμολογία 45.77 (διεύθυνση 2), ενώ της διεύθυνσης προς την 

αφετηρία (διεύθυνση 3) 33.46, παρουσιάζοντας χειρότερη απόδοση στην εκτίμηση αυτών των 

διευθύνσεων συγκριτικά με την ομάδα 1. 

Παρατηρείται συνεπώς χειρότερη απόδοση της ομάδας 2 στον προσδιορισμό διευθύνσεων 

συγκριτικά με την ομάδα 1.  

Αυτή η διαφορά μπορεί να αποδοθεί στην αποτελεσματικότητα των οροσήμων ως «σταθμών» 

κατά μήκος της διαδρομής, των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εντυπώνονται 

αποτελεσματικά στη μνήμη των ανθρώπων και συνεπώς καθιστούν ευκολότερη την ανάκληση της 

μορφής και της θέσης τους. 

5.3.3 Αξιολόγηση της εκτίμησης αποστάσεων 

Συνολικά από τον κάθε συμμετέχοντα εκτιμήθηκαν 4 αποστάσεις. Οι ορθές αποστάσεις, βάσει 

των οποίων συγκρίθηκαν οι εκτιμήσεις, είναι Α-Β = 650 m, Β-Γ = 60 m, Γ-Δ = 400 m και Δ-Ε = 

55 m, με τη συνολική διαδρομή να ανέρχεται σε 1.165 m. Προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν, 

υπολογίστηκε η απόλυτη απόκλιση της εκτίμησης από την ορθή απόσταση, η οποία και 

χρησιμοποιήθηκε ως βαθμολογία για την κάθε εκτίμηση. 

Η συνολική βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντα στην εργασία εκτίμησης αποστάσεων 

υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών του στις επιμέρους εκτιμήσεις (Πίνακας 4). Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο μικρή είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερη είναι η επίδοση. 
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Πίνακας 4 - Βαθμολόγηση εκτίμησης αποστάσεων 

Στον παραπάνω πίνακα έχει παρατηρηθεί και σημειωθεί μία εξωπραγματικά ακραία τιμή η οποία 

και εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό των τελικών βαθμολογιών, συγκεκριμένα ο συμμετέχων 3, 

που υπερεκτίμησε υπερβολικά όλες τις αποστάσεις (από 650% έως 2.400%). 

Επίσης υπολογίστηκε το ποσοστό απόκλισης από την ορθή απόσταση για κάθε εκτίμηση, 

διατηρώντας τα πρόσημα προκειμένου να είναι δυνατή η ποιοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

Τα ποσοστά απόκλισης από την ορθή απόσταση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 5). 

Α/Α ΣΥΜΜ.

ικανότητα 

εκτίμησης 

απόστασης 

SBSOD

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

SBSOD

εκτίμηση 

απόστ.   

Α-Β

SCORE 1

εκτίμηση 

απόστ.     

Β-Γ

SCORE 2

εκτίμησ 

απόστ.     

Γ-Δ

SCORE 3

εκτίμηση 

απόστ.    

Δ-Ε

SCORE 4
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

SCORE

SBSOD (7+1-SBSOD) 650 m

ABS 

(MEASURE-

TRUE)

60 m

ABS 

(MEASURE-

TRUE)

400 m

ABS 

(MEASURE-

TRUE)

55 m

ABS 

(MEASURE-

TRUE)

Μέση 

απόκλιση 

σε μ.τ.

1 1.00 7.00 220 m 430.00 30 m 30.00 120 m 280.00 20 m 35.00 193.75

2 4.00 4.00 500 m 150.00 100 m 40.00 100 m 300.00 100 m 45.00 133.75

3 6.00 2.00 4000 m 3350.00 1500 m 1440.00 3000 m 2600.00 900 m 845.00 2058.75

4 4.00 4.00 550 m 100.00 50 m 10.00 400 m 0.00 50 m 5.00 28.75

5 4.00 4.00 1000 m 350.00 100 m 40.00 800 m 400.00 80 m 25.00 203.75

6 6.00 2.00 400 m 250.00 80 m 20.00 150 m 250.00 20 m 35.00 138.75

7 5.00 3.00 900 m 250.00 100 m 40.00 800 m 400.00 80 m 25.00 178.75

8 2.00 6.00 550 m 100.00 70 m 10.00 300 m 100.00 50 m 5.00 53.75

9 4.00 4.00 600 m 50.00 60 m 0.00 400 m 0.00 40 m 15.00 16.25

10 5.00 3.00 600 m 50.00 80 m 20.00 500 m 100.00 40 m 15.00 46.25

11 4.00 4.00 800 m 150.00 100 m 40.00 600 m 200.00 60 m 5.00 98.75

12 3.00 5.00 600 m 50.00 40 m 20.00 300 m 100.00 30 m 25.00 48.75

μέση 

απόκλιση 

(μ.τ.)

175.45 24.55 193.64 21.36 103.75

13 2 6.00 1000 m 350.00 100 m 40.00 400 m 0.00 80 m 25.00 103.75

14 2 6.00 800 m 150.00 100 m 40.00 400 m 0.00 80 m 25.00 53.75

15 1 7.00 400 m 250.00 100 m 40.00 400 m 0.00 100 m 45.00 83.75

16 6 2.00 700 m 50.00 100 m 40.00 300 m 100.00 60 m 5.00 48.75

17 5 3.00 400 m 250.00 80 m 20.00 400 m 0.00 40 m 15.00 71.25

18 2 6.00 400 m 250.00 80 m 20.00 400 m 0.00 20 m 35.00 76.25

19 1 7.00 700 m 50.00 100 m 40.00 500 m 100.00 60 m 5.00 48.75

20 1 7.00 500 m 150.00 60 m 0.00 400 m 0.00 40 m 15.00 41.25

21 2 6.00 400 m 250.00 60 m 0.00 300 m 100.00 40 m 15.00 91.25

22 4 4.00 500 m 150.00 60 m 0.00 400 m 0.00 40 m 15.00 41.25

23 2 6.00 600 m 50.00 40 m 20.00 400 m 0.00 30 m 25.00 23.75

24 2 6.00 800 m 150.00 40 m 20.00 600 m 200.00 40 m 15.00 96.25

25 1 7.00 650 m 0.00 40 m 20.00 400 m 0.00 50 m 5.00 6.25

μέση 

απόκλιση 

(μ.τ.)
145.83 21.67 41.67 18.33 56.88
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Πίνακας 5 - Αποκλίσεις στην εκτίμηση αποστάσεων 

  

Α/Α ΣΥΜΜ.

εκτίμηση 

απόστ.   

Α-Β

εκτίμηση 

απόστ.   

Β-Γ

εκτίμησ 

απόστ.   

Γ-Δ

εκτίμηση 

απόστ.   

Δ-Ε

Συνολική 

απόκλιση

650 m % 60 m % 400 m % 55 m %

Μέση 

απόκλιση 

%

1 220 m -66% 30 m -50% 120 m -70% 20 m -64% -62.45%

2 500 m -23% 100 m 67% 100 m -75% 100 m 82% 12.60%

3 4000 m 515% 1500 m 2400% 3000 m 650% 900 m 1536% 1275.44%

4 550 m -15% 50 m -17% 400 m 0% 50 m -9% -10.29%

5 1000 m 54% 100 m 67% 800 m 100% 80 m 45% 66.49%

6 400 m -38% 80 m 33% 150 m -63% 20 m -64% -32.82%

7 900 m 38% 100 m 67% 800 m 100% 80 m 45% 62.65%

8 550 m -15% 70 m 17% 300 m -25% 50 m -9% -8.20%

9 600 m -8% 60 m 0% 400 m 0% 40 m -27% -8.74%

10 600 m -8% 80 m 33% 500 m 25% 40 m -27% 5.84%

11 800 m 23% 100 m 67% 600 m 50% 60 m 9% 37.21%

12 600 m -8% 40 m -33% 300 m -25% 30 m -45% -27.87%

μέση 

απόκλιση 

(%)

-6.01% 22.73% 1.59% -5.79%

13 1000 m 54% 100 m 67% 400 m 0% 80 m 45% 41.49%

14 800 m 23% 100 m 67% 400 m 0% 80 m 45% 33.80%

15 400 m -38% 100 m 67% 400 m 0% 100 m 82% 27.51%

16 700 m 8% 100 m 67% 300 m -25% 60 m 9% 14.61%

17 400 m -38% 80 m 33% 400 m 0% 40 m -27% -8.10%

18 400 m -38% 80 m 33% 400 m 0% 20 m -64% -17.19%

19 700 m 8% 100 m 67% 500 m 25% 60 m 9% 27.11%

20 500 m -23% 60 m 0% 400 m 0% 40 m -27% -12.59%

21 400 m -38% 60 m 0% 300 m -25% 40 m -27% -22.68%

22 500 m -23% 60 m 0% 400 m 0% 40 m -27% -12.59%

23 600 m -8% 40 m -33% 400 m 0% 30 m -45% -21.62%

24 800 m 23% 40 m -33% 600 m 50% 40 m -27% 3.12%

25 650 m 0% 40 m -33% 400 m 0% 50 m -9% -10.61%

μέση 

απόκλιση 

(%)
-7.10% 23.08% 1.92% -4.90%
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Από την καταγραφή των μετρήσεων και τον υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογιών 

παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 Στην εκτίμηση αποστάσεων τα σφάλματα ήταν σημαντικά, με την ομάδα 2 να αποδίδει πολύ 

καλύτερα συγκριτικά με την ομάδα 1. Συγκεκριμένα οι εκτιμήσεις της ομάδας 2 παρουσιάζουν 

κατά μέσο όρο απόκλιση 19.46% ενώ αντίθετα της ομάδας 1 η μέση απόκλιση ανέρχεται στο 

30.47%. 

 Παρατηρείται ότι ενώ η ομάδα 2 είχε γνώση της ακριβούς απόστασης Γ-Δ, καθώς 

αναφερόταν ξεκάθαρα στις οδηγίες που τους δόθηκαν, υπήρξαν 4 συμμετέχοντες που την 

εκτίμησαν λανθασμένα. Συνεπώς αναμενόταν πολύ καλύτερη απόδοση από την ομάδα 2, 

που όμως δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα. 

 Οι αποστάσεις Α-Β και Δ-Ε, κατά μέσο όρο, υποεκτιμήθηκαν και από τις δύο ομάδες. 

 Οι αποστάσεις Β-Γ και Γ-Δ, κατά μέσο όρο, υπερεκτιμήθηκαν και από τις δύο ομάδες. 

 Υπερεκτιμήσεις πάνω από 100% βρέθηκαν 6 στην ομάδα 1 (από τις οποίες και εξαιρέθηκαν 

οι 4) ενώ δεν βρέθηκε καμία στην ομάδα 2. 

 Η επιτυχία στην εκτίμηση αποστάσεων είναι μεγαλύτερη στην ομάδα 2, που πλοηγήθηκε με 

περιγραφικές οδηγίες, στο σύνολο των ευθυγράμμων τμημάτων, ακόμα και αν εξαιρεθεί ως 

ακραία (εξωπραγματική) τιμή η προαναφερθείσα δυσανάλογη υπερεκτίμηση σε όλες τις 

αποστάσεις της διαδρομής (συμμετέχων 3 – ομάδα οροσήμων).  

Συνολικά προκύπτει ότι η ομάδα 2 παρουσίασε ξεκάθαρα καλύτερη απόδοση στη συγκεκριμένη 

γεωχωρική εργασία. 
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5.3.4 SBSOD κλίμακα 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς αρχικά συγκεντρώθηκαν 

και καταγράφηκαν (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6 - Απαντήσεις ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς ανά συμμετέχοντα και ερώτηση 

Εξετάζοντας τον τρόπο διατύπωσης των δηλώσεων του ερωτηματολογίου, προκύπτει ότι περίπου 

οι μισές από αυτές διατυπώθηκαν με θετικό τρόπο και οι άλλες μισές με αρνητικό (σημειώνονται 

με πράσινο και με κόκκινο αντίστοιχα στον Πίνακα 6). Για παράδειγμα, μία δήλωση με θετική 

διατύπωση είναι η «είμαι πολύ καλός/ή στην εκτίμηση αποστάσεων». Αντίθετα, παράδειγμα 

αρνητικής διατύπωσης αποτελεί η «Χάνομαι πολύ εύκολα σε ένα νέο περιβάλλον». Προκειμένου 

να επεξεργαστούν λοιπόν και να αναλυθούν οι 15 δηλώσεις με έναν ενιαίο τρόπο, η βαθμολόγηση 

των «αρνητικών» δηλώσεων ανεστράφη ώστε η χαμηλότερη βαθμολογία να σημαίνει μεγαλύτερη 

ικανότητα (Πίνακας 7). 

      ερωτ 

συμμ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 2 1 2 3 6 4 6 2 2 4 6 2 1 3

2 4 6 4 5 6 4 2 6 5 3 2 4 6 5 2

3 2 6 6 6 7 5 2 6 4 6 6 6 6 7 2

4 1 5 4 1 6 6 2 7 2 6 7 7 7 3 6

5 4 1 4 2 6 3 2 6 5 3 3 4 5 5 3

6 6 2 6 2 2 3 5 3 5 3 6 6 6 5 3

7 4 6 5 3 1 6 3 6 2 6 6 7 7 2 6

8 1 2 2 1 2 6 3 7 2 5 6 6 5 2 5

9 3 2 4 3 2 6 2 6 1 6 5 6 7 2 7

10 1 5 5 3 2 6 2 6 2 5 3 3 4 5 5

11 5 3 4 5 4 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5

12 1 2 3 1 1 6 1 6 1 5 6 7 6 4 7

13 1 3 2 1 1 6 2 6 2 3 4 1 6 5 2

14 2 4 2 1 1 7 1 7 1 7 6 2 7 1 7

15 3 2 1 1 1 4 1 6 1 2 2 7 7 2 6

16 1 2 6 7 2 1 1 2 2 1 5 3 2 6 6

17 6 7 5 2 2 4 3 6 1 6 3 7 6 2 7

18 6 1 2 2 2 7 1 7 1 2 6 7 7 3 6

19 1 3 1 1 1 5 3 4 2 5 6 6 6 4 6

20 1 3 1 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 2 7

21 1 5 2 2 1 4 2 7 2 3 6 6 3 3 6

22 1 1 4 2 2 6 2 6 2 3 6 6 6 2 7

23 1 2 2 2 1 5 1 6 1 6 4 7 6 2 7

24 2 6 2 2 1 6 1 7 1 2 6 7 7 2 7

25 1 5 1 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SBSOD
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Πίνακας 7 - Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς 

Τέλος υπολογίστηκαν ανά ομάδα οι συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας σε κάθε 

γεωχωρική εργασία του κάθε συμμετέχοντα και του μέσου όρου των αντίστοιχων απαντήσεων 

στο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς (Πίνακας 8). Δόθηκε προσοχή τόσο στις τιμές των 

βαθμολογιών όσο και στις τιμές των απαντήσεων του ερωτηματολογίου ώστε σε όλες τις 

περιπτώσεις μικρότερη βαθμολογία να καταδεικνύει μεγαλύτερη ικανότητα. 

 

Πίνακας 8 - Συσχετίσεις μεταξύ της απόδοσης στις γεωχωρικές εργασίες και στο ερωτηματολόγιο 

      ερωτ 

συμμ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 6 1 2 3 2 4 2 2 6 4 2 6 1 5

2 4 2 4 5 6 4 2 2 5 5 6 4 2 5 6

3 2 2 6 6 7 3 2 2 4 2 2 2 2 7 6

4 1 3 4 1 6 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2

5 4 7 4 2 6 5 2 2 5 5 5 4 3 5 5

6 6 6 6 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5

7 4 2 5 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2

8 1 6 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3

9 3 6 4 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1

10 1 3 5 3 2 2 2 2 2 3 5 5 4 5 3

11 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 5 3

12 1 6 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 4 1

13 1 5 2 1 1 2 2 2 2 5 4 7 2 5 6

14 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1

15 3 6 1 1 1 4 1 2 1 6 6 1 1 2 2

16 1 6 6 7 2 7 1 6 2 7 3 5 6 6 2

17 6 1 5 2 2 4 3 2 1 2 5 1 2 2 1

18 6 7 2 2 2 1 1 1 1 6 2 1 1 3 2

19 1 5 1 1 1 3 3 4 2 3 2 2 2 4 2

20 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

21 1 3 2 2 1 4 2 1 2 5 2 2 5 3 2

22 1 7 4 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1

23 1 6 2 2 1 3 1 2 1 2 4 1 2 2 1

24 2 2 2 2 1 2 1 1 1 6 2 1 1 2 1

25 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Π
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O_DIR -0.168

O_DIST 0.233

O_MAP 0.617

P_DIR 0.015

P_DIST 0.332

P_MAP 0.559
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Γενικά παρατηρείται ότι και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τις 

απαντήσεις στη κλίμακα αυτοαναφοράς παρουσιάζει η απόδοση στην εργασία σχεδίασης χάρτη. 

Ο προσδιορισμός των οροσήμων στην περιβαλλοντική κλίμακα του χώρου κατά τη σχεδίαση του 

χάρτη, περιλαμβάνει την ενημέρωση της θέσης σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης και συνεπώς 

προβλέφθηκε ότι θα παρουσίαζε υψηλό βαθμό συσχέτισης στην SBSOD κλίμακα. 

Επίσης παρατηρείται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που είπαν ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα 

πρόβλημα κατά την εκτέλεση της διαδρομής συμμετείχαν στην ομάδα 1 δηλαδή στην ομάδα που 

πλοηγήθηκε με βάση τα ορόσημα (Πίνακας 9). Αντίθετα οι συμμετέχοντες στην ομάδα 2 φαίνεται 

να αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα συγκριτικά με αυτούς της ομάδας 1, γεγονός που 

στηρίζει τη θεώρηση ότι η πλοήγηση διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό αν εμπλουτιστεί με 

αναφορές σε ορόσημα. 

 

Πίνακας 9 - Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πιθανές αλλαγές στις οδηγίες πλοήγησης που 

πρότειναν οι συμμετέχοντες (Πίνακας 10). Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που 

δεν πρότειναν καμία διόρθωση στις οδηγίες που τους δόθηκαν κατά την εκτέλεση της διαδρομής 

συμμετείχαν στην ομάδα 1 δηλαδή στην ομάδα που πλοηγήθηκε με βάση τα ορόσημα 

Παρατηρείται επίσης ότι 7 συμμετέχοντες στην ομάδα 2 πρότειναν οι οδηγίες να εμπλουτιστούν 

με ορόσημα ενώ μόνο ένας πρότεινε να προσδιορίζονται τα σημεία αλλαγής προσανατολισμού με 

βάση το πλήθος των στενών. Ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων που προτείνουν να δοθούν οδηγίες 

με βάση το πλήθος στενών μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι υπάρχει διακριτό ορόσημο 

στο σημείο αλλαγής προσανατολισμού. 

 
Πίνακας 10 - Προτάσεις διορθώσεων σε οδηγίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΜΜΙΑ 9 5

ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1 1

ΕΥΡΕΣΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ - 4

ΚΙΝΗΣΗ 2 4

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΩΝ 1 -

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΜΜΙΑ 11 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΝΩΝ - 1

ΦΑΝΑΡΙΑ - 1

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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κεφάλαιο 6 

6 Συμπεράσματα 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιδιώκει την εξέταση της σχέσης μεταξύ της γεωχωρικής 

αντίληψης και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών, χρησιμοποιώντας την πλοήγηση ως 

μέσο απόκτησης των γεωχωρικών πληροφοριών. 

Η γεωχωρική αντίληψη διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση εσωτερικών απεικονίσεων 

όπως είναι τα χωρικά νοητικά μοντέλα και οι νοητικοί χάρτες Με τη βοήθεια των νοητικών 

χωρικών μοντέλων οι άνθρωποι είναι σε θέση να εκτελούν μια πληθώρα χωρικών εργασιών. 

Παράδειγμα τέτοιου είδους χωρικών εργασιών αποτελεί η σχεδίαση χάρτη μετά την εκμάθηση 

μιας διαδρομής η οποία αποτελεί μία ακόμα ικανότητα που παρέχεται από τις γνωσιακές 

αναπαραστάσεις χαρτών. Επίσης η σχεδίαση σκαριφηματικών χαρτών αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη ποσοτική μέθοδο ανάλυσης των νοητικών χαρτών. Οι άνθρωποι σχεδιάζουν χάρτες 

για να απεικονίσουν μία διαδρομή ή τη συνολική διάταξη ενός περιβάλλοντος, όπως αυτοί την 

έχουν αντιληφθεί. 

Τα αποτελέσματα της σχεδίασης χαρτών από τους συμμετέχοντες στηρίζουν τη θεώρηση ότι τα 

χωρικά νοητικά μοντέλα και κατ’ επέκταση οι νοητικοί χάρτες αναπτύσσονται μόνο από εκτενή 

εμπειρία και είναι ευάλωτα σε επιρροές μη χωρικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Η 

ακρίβεια των σχεδίων ποικίλει ανάλογα με την ικανότητα των ατόμων να θυμούνται τον χώρο σε 

συνδυασμό με ένα πλήθος παραγόντων όπως οι συνθήκες πλοήγησης, ο αριθμός των επισκέψεων 

και το επίπεδο των γεωχωρικών τους ικανοτήτων. 

Προβλήματα όπως η αυξημένη κίνηση και τα σταθμευμένα οχήματα, δυσκόλεψαν τους 

συμμετέχοντες και απέσπασαν την προσοχή τους από το ευρύτερο περιβάλλον. Επίσης, ο 

αυξημένος αριθμός σφαλμάτων, ανεξαρτήτως της γενικής καλής εικόνας που μπορεί να 

παρουσίαζαν οι σκαριφηματικοί χάρτες, δείχνει μεν ότι έγινε ένα πρώτο, σημαντικό βήμα στην 

κατανόηση των γεωχωρικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και ότι η μία φορά 

προσπέλασης δεν είναι αρκετή προκειμένου να δομηθεί ένας περιεκτικός νοητικός χάρτης. 

Ένας παράγοντας που συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην καλή εικόνα που παρουσίασαν οι 

σχεδιαζόμενοι χάρτες ήταν η απλή δομή της διαδρομής. Όλοι οι συμμετέχοντες, πλην ενός, ήταν 

σε θέση να προσδιορίσουν την ορθή διαδρομή που ακολουθήθηκε. Ωστόσο παρατηρήθηκε 

αδυναμία στον προσδιορισμό των ευρύτερων στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως το πλήθος των 
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στενών που προσπεράστηκαν και των οροσήμων κατά μήκος της διαδρομής καθώς αυτά τα 

στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον παράγοντα της εμπειρίας. 

Τέλος, όσον αφορά τη σχεδίαση των χαρτών, η έλλειψη εμπειρίας των συμμετεχόντων στη χρήση 

του σχεδίου σαν εργαλείο απεικόνισης, περιόρισε σημαντικά τη ποιότητα των παραγόμενων 

χαρτών. Σαν αποτέλεσμα, υπήρξαν χάρτες που ενώ είχαν πολύ καλή ποσοτική βαθμολογία, 

δηλαδή η θέση των οροσήμων είχε προσδιοριστεί με ακρίβεια και το πλήθος των στενών 

αντιδιαμετρικά της διαδρομής ήταν σωστό, ποιοτικά και σχεδιαστικά είχαν ελλείψεις. Για 

παράδειγμα οι δρόμοι σχεδιάζονταν σαν γραμμικές οντότητες, στο σχετικό μήκος των οποίων δεν 

δινόταν σημασία, ευθύγραμμα τμήματα αποδίδονταν σχεδιαστικά με καμπές ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις σχεδιαζόταν η διαδρομή και παραλειπόταν το περιβάλλον γύρω της. 

Οι γεωχωρικές εργασίες του προσδιορισμού διευθύνσεων και της εκτίμησης αποστάσεων δίνουν 

την πιο έγκυρη εκτίμηση του επιπέδου γεωχωρικής αντίληψης. Με τον πιο σημαντικό παράγοντα, 

αυτόν της εμπειρίας, να έχει απαλειφθεί, αναδύονται οι υπόλοιποι παράγοντες που καθορίζουν 

τον τρόπο άντλησης της γεωχωρικής πληροφορίας κατά την πρώτη επαφή του ανθρώπου με ένα 

νέο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, ο προσδιορισμός των διευθύνσεων είχε 

μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας όταν οι συμμετέχοντες πλοηγήθηκαν, για πρώτη φορά στη 

περιοχή, με τη βοήθεια οδηγιών πλοήγησης εμπλουτισμένων με ορόσημα. Η καλή απόδοση στην 

εργασία προσδιορισμού των διευθύνσεων μπορεί να δικαιολογηθεί από την αποτελεσματικότητα 

των οροσήμων ως «σταθμών» κατά μήκος της διαδρομής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

διευκολύνουν την αναγνώριση και ανάκληση της μορφής και της θέσης τους. 

Επίσης η μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίστηκε στον ορθό προσδιορισμό των διευθύνσεων που 

αποκλίνουν από την ευθεία (10° και 270°), ενώ στις δύο περιπτώσεις που η ζητούμενη διεύθυνση 

εντοπιζόταν στις 0°, το ποσοστό επιτυχίας προσέγγιζε το 100%. Εξαιρώντας τις εμφανώς 

λανθασμένες εκτιμήσεις, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εκτιμήσεων εντοπιζόταν στο σωστό 

τεταρτημόριο γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξης σχεδιαστικών σφαλμάτων και δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Αντίθετα, η εκτίμηση αποστάσεων φαίνεται να διευκολύνεται όταν η πλοήγηση σε ένα νέο 

περιβάλλον γίνεται για πρώτη φορά με τη βοήθεια περιγραφικών οδηγιών, χωρίς ωστόσο οι 

εκτιμήσεις των συμμετεχόντων να παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Παρατηρείται 

δηλαδή συγκριτικά καλύτερη απόδοση στην εκτίμηση αποστάσεων όταν έχουν δοθεί 

περιγραφικές οδηγίες έναντι οδηγιών με ορόσημα, με την μέση απόκλιση όμως να αγγίζει το 20%. 
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Η αυτοαναφορά των περιβαλλοντικών ικανοτήτων και συγκεκριμένα η αξιολόγηση της 

ικανότητας προσανατολισμού (Sense Of Direction – SOD), αποδείχθηκε ότι μπορεί να προβλέψει 

σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση των γεωχωρικών ικανοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη θεώρηση ότι 

τα πιο έγκυρα εργαλεία εκτίμησης των περιβαλλοντικών χωρικών ικανοτήτων είναι τα 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (Sas & Mohd Noor, 2009). Συγκεκριμένα, συμμετέχοντες που 

δήλωσαν ότι έχουν πολύ καλή αίσθηση προσανατολισμού, παρουσίασαν στην εργασία 

προσδιορισμού διευθύνσεων απόδοση καλύτερη του μέσου όρου του δείγματος. Παρόμοια 

αποτελέσματα προκύπτουν και για την εκτιμώμενη ικανότητα δόμησης νοητικών χαρτών σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση στην εργασία σχεδίασης του χάρτη της διαδρομής. Ωστόσο 

η μέτρια απόδοση του συνόλου του δείγματος στην εκτίμηση αποστάσεων, δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τη σχέση της με την εκτιμώμενη ικανότητα. 

Τέλος, εξετάζοντας τα αποτελέσματα ανά άτομο, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες που σχεδίασαν 

τους καλύτερους χάρτες στο σύνολο του δείγματος, τόσο βαθμολογικά όσο και ποιοτικά, 

παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους πολύ καλή απόδοση και στις εργασίες προσδιορισμού 

διευθύνσεων και εκτίμησης αποστάσεων. Προκύπτει δηλαδή μια σύνδεση μεταξύ της καλής 

απόδοσης στις γεωχωρικές εργασίες και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών. 

Συνολικά παρατηρείται ότι το μικρό μέγεθος του δείγματος στο οποίο εφαρμόστηκε το 

συγκεκριμένο πείραμα, επέτρεψε μεν την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων, περιόρισε δε την 

περαιτέρω ανάλυσή τους. 

Μελλοντικές επεκτάσεις της συγκεκριμένης πειραματικής διερεύνησης θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιλογή μεγαλύτερου δείγματος συμμετεχόντων προκειμένου να 

είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση με στόχο την ποσοτική τεκμηρίωση της 

σχέσης μεταξύ των γεωχωρικών εργασιών και της ικανότητας δόμησης νοητικών χαρτών. Επίσης, 

η διαδρομή θα μπορούσε να καθοριστεί από τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής ώστε να 

αξιοποιηθούν οι παράγοντες της γνώσης και της εμπειρίας στον σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον η εφαρμογή του συγκεκριμένου πειράματος και με πλοήγηση σε εικονικό 

περιβάλλον, παρέχοντας δεδομένα σύγκρισης με την φυσική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο. 

Τέλος, με δεδομένο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη δόμηση των νοητικών 

χαρτών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός σε συμμετέχοντες πολύ 

εξοικειωμένους με το περιβάλλον της έρευνας ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο 

επηρεάζει ένας πλήρης και συνεκτικός νοητικός χάρτης την απόδοση σε γεωχωρικές εργασίες. 
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