Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1
Περίληψη
Η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους ο θόρυβος επιδρά
στη γραπτή επικοινωνία και τις διαδικασίες µε τις οποίες το γραπτό µήµυµα αναδοµείται µόνιµα ή
περιστασιακά ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη
παρουσία θορύβου. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιµη µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιας
«θόρυβος», καθώς: α) ο θόρυβος δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικό φαινόµενο της προφορικής,
αλλά και της γραπτής επικοινωνίας, β) δε θεωρείται αποκλειστικά ενδο-συστηµατικό φαινόµενο και
αναζητούνται οι εξω-συστηµατικές παράµετροι που καθορίζουν την παρουσία του, γ) η παρουσία
του δεν εντοπίζεται µόνο στο κανάλι, αλλά σε όλες τις συνιστώσες επικοινωνίας, δ) ανιχνεύονται
πιθανές θετικές χρήσεις του.
Η παρουσία θορύβου και οι τρόποι µε τους οποίους επιδρά στη γραπτή επικοινωνία
καθορίζονται ανάλογα µε φαινοµενικά εξω-συστηµατικές παραµέτρους και µε ενδο-συστηµατικές
παραµέτρους. Αντίστοιχα διαφοροποιούνται και οι διαδικασίες µε τις οποίες αυξάνεται η πληροφορία
του γραπτού µηνύµατος, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού.
Η παρουσίαση αποσκοπεί να συνεισφέρει στην αναζήτηση της πληροφορίας στο γραπτό
µήνυµα υπερβαίνοντας την παραδοσιακή αντίληψη της γραπτής γλώσσας ως απλής καταγραφής
της προφορικής, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση των ιδιαίτερων τρόπων δόµησης και
λειτουργίας της ως αυτονόµου συστήµατος επικοινωνίας µέσω οπτικών σηµείων. Επίσης, στοχεύει
στη διερεύνηση των τρόπων αναδόµησης του γραπτού µηνύµατος, ώστε να µειώνονται οι
πιθανότητες ελλιπούς ή εσφαλµένης κατανόησης εξαιτίας του θορύβου.

1. Εισαγωγή
Σε πρώτη προσέγγιση, η παρουσία θορύβου στην γραπτή επικοινωνία φαίνεται
αδιανόητη. Αυτό οφείλεται σε µια περιοριστική ερµηνεία του φαινοµένου θόρυβος, όπως
προκύπτει από τις επεξεργασίες της κλασικής θεωρίας της επικοινωνίας των E. Shannon
& W. Weaver, καθώς και σε µια εµπεδωµένη αντίληψη περιοριστικής ερµηνείας των
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της γραπτής γλώσσας. Με την παρούσα ανακοίνωση,
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επιχειρείται µια συνολική επαναπροσέγγιση του ζητήµατος µε στόχο την αξιολόγηση της
δράσης του θορύβου, καθόσον εκτιµούµε ότι η διερεύνηση των επιπτώσεων του θορύβου
στην γραπτή επικοινωνία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη:
- τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, επιτρέποντας τη συγκρότηση µιας σύγχρονης,
διευρυµένης θεωρίας για τη γραφή,
- όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο, ερµηνεύοντας τη µόνιµη ή περιστασιακή αναδόµηση του γραπτού µηνύµατος, µε τρόπο ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την τυχαία ή την αναµενόµενη παρουσία θορύβου.
2. Οριοθέτηση της έννοιας του θορύβου
Η πρώτη παρουσίαση της έννοιας του θορύβου γίνεται το 1949 από τους E.
Shannon & W. Weaver οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να ορίσουν ένα µαθηµατικό
µοντέλο µέτρησης της πληροφορίας, διατυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Οι Shannon & Weaver ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε την ακρίβεια της µετάδοσης των
συµβόλων επικοινωνίας µέσω της λειτουργίας του καναλιού και τις διαδικασίες κωδικοποίησης ενός µηνύµατος2. Σύµφωνα µε τη Μαθηµατική Θεωρία της Επικοινωνίας,
θόρυβος θεωρείται κάθε είδους παραµόρφωση του σήµατος που εκπέµπεται από έναν
ποµπό προς ένα δέκτη, εξαιτίας λάθους ή εξωτερικής παρεµβολής κατά την διάρκεια της
µετάδοσης και λήψης του, χωρίς την ανάλογη πρόθεση της πηγής, µε αποτέλεσµα την
ανεπιθύµητη αύξηση της αβεβαιότητας κατά την επιλογή του µηνύµατος3. O θόρυβος
αποτελεί ένα σηµαντικό επικοινωνιακό πρόβληµα, καθώς συνιστά έναν αστάθµητο παράγοντα της επικοινωνιακής διαδικασίας.
Οι Shannon & Weaver εντοπίζουν τον θόρυβο κυρίως στο κανάλι µετάδοσης της
πληροφορίας και µελετούν την επίδρασή του αποκλειστικά στην ακρίβεια µετάδοσης των
συµβόλων επικοινωνίας. Παρότι αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε η έννοια του θορύβου να
διευρυνθεί, ώστε να συµπεριλαµβάνει τις παραµορφώσεις όχι µόνο του σήµατος αλλά και
του νοήµατος που συµβαίνουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία, προτείνοντας µάλιστα
την διάκριση δύο ειδών θορύβου -τον µηχανικό (αναφορικά µε τις παραµορφώσεις του
σήµατος) και τον σηµασιακό (για τις παραµορφώσεις του νοήµατος)4-, πρωταρχικό µέλη-
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µά τους παραµένει η επίλυση προβληµάτων στο τεχνικό επίπεδο της µετάδοσης της επικοινωνίας.
Μετά την πρώτη παρουσίασή της στη Μαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η έννοια του θορύβου διευρύνεται, ώστε να συµπεριλάβει κάθε σήµα που λαµβάνεται χωρίς να
έχει µεταδοθεί από την πηγή, όπως και καθετί που κάνει δυσκολότερη την ακριβή αποκωδικοποίηση του µηνύµατος5. Αυτή η διευρυµένη θεώρηση, υπερβαίνει την αρχική οριοθέτησή του θορύβου από τους Shannon & Weaver, για να είναι όµως δυνατή η διερεύνηση
της παρουσίας και της επίδρασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία θα ήταν σκόπιµο να εισαγάγουµε συγκεκριµένες επιπρόσθετες διευκρινήσεις που καθιστούν τον θόρυβο ένα ιδιαίτερα λειτουργικό εργαλείο για την ανάλυση της γραπτής γλώσσας:
α) Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο θόρυβος αποτελεί ένα φαινόµενο που επηρεάζει,
µε διαφορετικό τρόπο, τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό κανάλι, άρα επηρεάζει εξίσου
την προφορική και την γραπτή επικοινωνία,
β) ο θόρυβος δεν αποτελεί έναν αποκλειστικά αστάθµητο, τυχαίο φαινόµενο (π.χ.
µια σκισµένη σελίδα βιβλίου), αλλά συνιστά προϊόν συγκεκριµένων ενδο-συστηµικών και
εξω-συστηµικών παραµέτρων,
γ) η παρουσία θορύβου στη γραπτή επικοινωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται a
priori αρνητική, καθώς µπορεί να αποτελεί συνειδητή παράµετρο για την αύξηση της πρωτοτυπίας του µηνύµατος6 (π.χ στην περίπτωση διαφηµιστικών µηνυµάτων), ή να συνιστά
τµήµα εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ένας λεκές σε µια σελίδα επιτρέπει τους µαθητές
να εργασθούν για την αποκατάστασή του κειµένου διαµορφώνοντας µε βάση το συγκείµενο υποθέσεις για το τµήµα που δεν αναγνωρίζεται),
δ) ο θόρυβος δεν επηρεάζει µε όµοιο τρόπο και σε κάθε χρονική στιγµή όλους τους
αποδέκτες ενός µηνύµατος. Αυτό που για κάποιον είναι θόρυβος για έναν άλλον δεν είναι
π.χ. ένα γκράφιτι στον τοίχο µπορεί να αποτελεί θόρυβο για κάποιον (κυρίως για τον
ιδιοκτήτη του τοίχου) ενώ να συνιστά πληροφορία για έναν άλλο αναγνώστη. Με αυτή την
έννοια δεν µας απασχολεί τόσο η φυσική παρουσία θορύβου, όσο ο τρόπος µε τον οποίο
επιδρά στη στάση των αποδεκτών ενός µηνύµατος,
ε) τέλος, ο θόρυβος δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο κανάλι, αλλά ανιχνεύεται σε
όλες τις παραµέτρους επικοινωνίας, δηλαδή στον δέκτη, στον ποµπό, στο µήνυµα, ακόµα
και στις πολιτιστικές νόρµες που διέπουν την επικοινωνία.
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3. Η παρουσία θορύβου
Λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παρατηρήσεις θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τι συνιστά "θόρυβο" στη γραπτή επικοινωνία και ειδικότερα στη γραπτή γλώσσα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε τους τρόπους εµφάνισης του
θορύβου στις διάφορες παραµέτρους επικοινωνίας. Αρχικά, µπορούµε να αναγάγουµε τα
προβλήµατα θορύβου (δηλαδή των παρεµβάσεων που διαφοροποιούν το γραπτό µήνυµα
ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη ή που δυσχεραίνουν την πλήρη αποκωδικοποίησηανάγνωση του µηνύµατος) :
α) στο χώρο που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ενός γραπτού µηνύµατος. Σε
αυτήν την περίπτωση θόρυβος µπορεί να είναι ένας λεκές στην επιφάνεια µιας σελίδας, η
σκισµένη αφίσα στο δρόµο, το ίχνος που αφήνει ένα χαλασµένο στυλό ή ένα µισοξυµένο
µολύβι, µια κατεστραµµένη πινακίδα ή ότι αποµένει από ένα σχέδιο στην άµµο όταν περάσει η θάλασσα,
β) στο χρόνο της επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι ο ελλιπής φωτισµός που αποτρέπει την πλήρη ανάγνωση ενός µηνύµατος, το ταχύ πέρασµα ενός µηνύµατος στην οθόνη ενός υπολογιστή ή των υποτίτλων µιας µεταφρασµένης ταινίας που
οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών, το διάστηµα στο οποίο αναβοσβήνουν οι φωτεινές πινακίδες, ή ακόµα το σύντοµο κενό που µεσολαβεί κατά την αλλαγή µηνύµατος στις κινούµενες διαφηµιστικές πινακίδες, όπου το µήνυµα αποσυντίθεται στα ελάχιστα µησηµαίνοντα (µη-φέροντα σηµασία) όρια του7,
γ) στους συµµετέχοντες, δηλαδή στον ποµπό, το δέκτη και στους παρευρισκοµένους στην επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, ο θόρυβος στον αποστολέα-γράφοντα
µπορεί να συνίσταται σε εκποµπή λανθασµένου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος που δεν
λαµβάνει υπόψιν το προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα ενός συγκεκριµένου ή
πιθανού παραλήπτη-αναγνώστη.

Αντίστοιχα, ο θόρυβος στον παραλήπτη συναρτάται

από το βαθµό προσοχής, προσήλωσης στο µήνυµα, φαινόµενο που ανάγεται σε προσωπικές του επιλογές: ενδιαφέρον, σκοπιµότητα, υποχρέωση, ευχαρίστηση ακόµα και στο
τυχαίο π. χ κάποιος νεφροπαθής θα διάβαζε µε διαφορετικό τρόπο τις αντενδείξεις ενός
φαρµάκου από ότι µια αφίσα στο δρόµο, διαφορετικές πληροφορίες συγκρατεί ένας
άνεργος που αναζητεί στην εφηµερίδα µια θέση εργασίας από κάποιον που ενδιαφέρεται
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γενικά για τις ειδήσεις, συχνά οι µαθητές θεωρούν θόρυβο τις υποσηµειώσεις στα όρια
µιας σελίδας (δηλαδή µη-άξιο ανάγνωσης και ταυτόχρονα ενοχλητικό στη ροή του κειµένου). Επίσης, πηγή θορύβου µπορεί να αποτελούν οι συν-παριστάµενοι σε µια περίσταση
γραπτής επικοινωνίας καθώς η φυσική παρουσία τους µπορεί να δυσχεραίνει τη
συγγραφή ή ανάγνωση ενός γραπτού µηνύµατος,
δ) στον κώδικα επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι τα ορθογραφικά
λάθη που δυσχεραίνουν την αναγνώριση µιας λέξης ή την ανάγνωση ενός κειµένου,
χαρακτηριστικό

κυρίως

των

χειρόγραφων

κειµένων,

τα

λάθος

κτυπήµατα

της

γραφοµηχανής στα έντυπα, ή η λανθασµένη οργάνωση των παραγράφων σε ένα κείµενο,
η κακή σελιδοποίηση (ο δαίµων του τυπογραφείου), η δυσνόητη, συνεχής χειρόγραφη
γραφή, η χρήση γραφικών νεολογισµών και συντµήσεων, δηλαδή η ασυνήθιστη χρήση της
γραπτής γλώσσας που προσκρούει στις γραφικές συνήθειες των χρηστών, η παρεµβολή
λέξεων και προτάσεων ξενόγλωσσων που δεν γίνονται κατανοητές ή που δυσχεραίνουν
την ανάγνωση ενός κειµένου κλπ,
ε) τέλος, στο µήνυµα. Όπου θόρυβο µπορεί να αποτελεί η σκόπιµη ή τυχαία
εσφαλµένη ερµηνεία του. Σε αυτήν την περίπτωση, η λανθασµένη ερµηνεία µπορεί να
οφείλεται σε άγνοια των πολιτιστικών νορµών που διέπουν τη γραπτή επικοινωνία –και όχι
αποκλειστικά άγνοια του κώδικα- ή προγενέστερων γεγονότων και απόψεων που όµως
καθορίζουν το περιεχόµενο του κειµένου. Τέλος, ο θόρυβος στο µήνυµα µπορεί να
οφείλεται σε µερική ερµηνεία του κειµένου εξαιτίας της παραγνώρισης ορισµένων
παραµέτρων του.
Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι η παρουσία θορύβου στο
γραπτό µήνυµα είναι συχνότερη και πολυπλοκότερη από ότι είχε αρχικά θεωρηθεί –
ιδιαίτερα στην εποχή µας µε την αύξηση των µέσων γραπτής επικοινωνίας. Επηρεάζει την
ποσότητα και το είδος της πληροφορίας που εκπέµπεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή,
αποτελεί σηµαντική παράµετρο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν από τον συγγράφοντα
ένα κείµενο, καθορίζει τους τρόπους ανάγνωσης και προσέγγισης ενός κειµένου και τέλος,
συνιστά ένα εν-δυνάµει θετικό στοιχείο για όσους ενδιαφέρονται για την αύξηση της
πληροφορίας, της αποτελεσµατικότητας και της πρωτοτυπίας του µηνύµατος..
4. Προσέγγιση της γραπτής γλώσσας
Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τους τρόπους επίδρασης του θορύβου στο
γραπτό µήνυµα και τις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό αναδιοργανώνεται ώστε να

υπερβαίνει την παρουσία του θορύβου, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη διερεύνηση της
φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος
µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών σηµείων. Οι ποικίλες αναλύσεις και προσεγγίσεις
της γραπτής γλώσσας και της γραφής µπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικότερες
κατηγορίες: τη φωνοκεντρική8, τη φωνογραφική9 και την αυτόνοµη προσέγγιση 10.
Οι δύο πρώτες αντιµετωπίζουν τα σηµεία της γραπτής γλώσσας σε άµεση εξάρτηση από
τα σηµεία της προφορικής γλώσσας. Αν και συγκεκριµένα προβλήµατα γραφής και κυρίως
ορθογραφίας αντιµετωπίζονται µε σχετική αυτονοµία από τη φωνογραφική προσέγγιση,
τελικά δεν αµφισβητείται η υπεροχή του φωνήµατος έναντι του γραφήµατος και δεν
αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της γραπτής γλώσσας. Τα σηµεία της γραφής θεωρούνται
σηµεία άλλων σηµείων. Ο ρόλος τους περιορίζεται στη σηµείωση µιας άλλης γλώσσας, η
γραφή αποτελεί απλώς ένα µέσο (ανάµεσα σε άλλα) καταγραφής του προφορικού λόγου.
Η αυτόνοµη προσέγγιση11 επιχειρεί µια συνολική αναθεώρηση των αντιλήψεων
για τη γραπτή γλώσσα και τη γραφή. Αµφισβητεί την υποταγή της γραπτής στην
προφορική γλώσσα και αναζητεί τους ιδιαίτερους τρόπους δόµησης και λειτουργίας της.
Τονίζει τις διαφορές που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση διαφορετικού καναλιού για
την αναπαράσταση της πραγµατικότητας (το ακουστικό στην µία περίπτωση και το οπτικό
στην άλλη) και διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβάλλει στην ποσότητα και το
είδος της µεταδιδόµενης πληροφορίας12. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσότητα του
µηνύµατος που µπορεί να µεταδοθεί µέσω του οπτικού καναλιού είναι πολλαπλάσια από
αυτήν που µπορεί να µεταδώσει το ακουστικό κανάλι13, αλλά υπόκειται σε περισσότερες
δεσµεύσεις που απορρέουν από τη φύση του µέσου: δηλαδή την ανάγκη φωτισµού, την
ευθύγραµµη και ανεµπόδιστη διάδοση των οπτικών σηµείων, την απαιτούµενη ένταση της
προσοχής, κλπ.

8 Με κύριους εισηγητές τους εκπροσώπους του ευρωπαϊκύ και αµερικάνικου δοµισµού F. de
Saussure και L. Bloomfield, αντίστοιχα.
9 Όπως παρουσιάζεται από τους: CATACH N.[1979], GAK V.G. [1976] κ.α.
10 Αναλυτική παρουσίαση στο: ANIS J. [1988]
11 VACHEK J. [1973 &1976], ULDALL H.J. [1944], PULGRAM E. [1951], STETSON R.H. [1937],
BOLINGER D.L [1946] ANIS J. [1988], κ.α..
12 Εξειδικευµένες έρευνες της ψυχογλωσσολογίας ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση του αριθµού των
bits που µπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη αντίληψη, FRAISSE R. [1963], RICHAUDEAU F. [1971],
SMITH Fr. [1973],κ.α.
13 «Η χωρητικότητα του οπτικού καναλιού είναι πολύ µικρότερη από αυτήν του ακουστικού, άρα σε
δεδοµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να µεταδώσει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, σχεδόν 100
φορές» ESCARPIT R. [1973]

Η προσέγγιση της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών
µέσω οπτικών σηµείων, επιτρέπει

τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της καθώς και

την ανάδειξη των ιδιαίτερων λειτουργιών που επιτελεί και οι οποίες την αποµακρύνουν
σταδιακά από την προφορική γλώσσα. Η γραπτή γλώσσα, όπως σηµειώνεται από τον
πρωτοπόρο, Τσέχο γλωσσολόγο J. Vachek (ο οποίος ασχολήθηκε µε το θέµα από τη
δεκαετία του 1930), συνιστά ένα σύστηµα σηµείων που µπορούν να παρουσιασθούν
γραφικά. Λειτουργικά, τα γραπτά σηµεία απαντούν σε ένα δεδοµένο ερέθισµα µε στατικό
τρόπο, δηλαδή η απόκριση είναι διατηρήσιµη και προϋποθέτει πλήρη κατανόηση και
επισκόπηση των µεταδιδόµενων πληροφοριών14. Η λειτουργική ιδιαιτερότητα της
γραφής15, όπως επισηµαίνει ο ανθρωπολόγος J. Goody, συνίσταται στη δυνατότητα
αποθήκευσης της πληροφορίας στο χώρο και το χρόνο που επιτρέπει την επανεξέταση,
επανατοποθέτηση και ανακατασκευή των φράσεων και των λέξεων, την αναδόµηση του
κειµένου σε ένα αφηρηµένο και διαφορετικό πλαίσιο καταργώντας την αναγκαστική
συνέχεια του προφορικού λόγου και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ασυνέχειας.
Τέλος, η αναγνώριση της αυτονοµίας της γραπτής από την προφορική γλώσσα
επέτρεψε τη διερεύνηση των σχέσεών της µε άλλα σηµειολογικά συστήµατα που
εξυπηρετούνται από το οπτικό κανάλι, όπως: το τυπογραφικό, το εικονικό και το
χρωµατικό, καθώς και την αναζήτηση πληροφοριών τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη
µορφή του κειµένου16. Η αυτόνοµη προσέγγιση της γραπτής γλώσσας επιτρέπει να
µελετήσουµε σφαιρικά τους τρόπους µε τους οποίους το γραπτό µήνυµα αναδοµείται
µόνιµα ή περιστασιακά, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν εξαιτίας του
θορύβου.

5. Παράµετροι θορύβου στη γραπτή γλώσσα
Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία καθορίζεται από εξω-συστηµικές και ενδοσυστηµικές παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν, αντίστοιχα, και τις διαδικασίες υπέρβασής
του.
Εξω-συστηµικές θεωρούµε εκείνες τις παραµέτρους που καθορίζουν άµεσα τη γραπτή
γλώσσα και το γραφικό σύστηµα και , συνεπώς, επιβάλλουν το πλαίσιο διερεύνησης των

14 VACHEK J. [1976], σελ. 121
15 Αναλυτικότερη παρουσίαση για τις λειτουργίες της γραφής: GOODY J. [1979] σελ. 145.
Ειδικότερα για τις λειτουργίες του γραπτού: BOURGAIN D. [1977] σελ. 63-68.
16 «Το κείµενο σηµαίνει όχι µόνο µέσα από το γλωσσικό του περιεχόµενο αλλά και µέσω της
µορφής του». ESCARPIT R. [1973], σελ. 36.

επιδράσεων του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία. Στις εξω-συστηµικές παραµέτρους
µπορούµε να εντάξουµε:
•

α) τις ανάγκες για γραφή και ανάγνωση και την αναλογία αναγνωστών και γραφέων
σε κάθε συγκεκριµένη κοινωνική οργάνωση,

•

β) το είδος των παραγόµενων και αναγνωσκόµενων κειµένων

•

γ) τα τεχνολογικά µέσα, και κυρίως

•

δ) τους τρόπους και τις διαδικασίες ανάγνωσης-αποκωδικοποίησης του γραπτού
µηνύµατος.

Οι κοινωνικές, φαινοµενικά εξω-συστηµικές, παράµετροι επηρεάζουν άµεσα στη µορφή και
τη δοµή της γραπτής γλώσσας17. Οι ανάγκες για γραφή ή για ανάγνωση (και άρα η σχέση
αναγνωστών-γραφέων) δεν είναι ίδιες σε κάθε κοινωνική οργάνωση. Στη σηµερινή εποχή
και στις δυτικές –σε υψηλό βαθµό αλφαβητισµένες- κοινωνίες, το κύριο βάρος
εναποτίθεται στην ανάγνωση. Έχει υπολογισθεί ότι η αναλογία είναι της τάξης 9: 1.
∆ηλαδή, κατά 90% στην καθηµερινή, γραπτή µας επικοινωνία είµαστε αναγνώστες, ενώ οι
ανάγκες για γραφή περιορίζονται οριακά στο 10% των δραστηριοτήτων µας. Αυτό το
γεγονός οδηγεί στην ανάδειξη της ανάγνωσης σε βάρος της γραφής και συνεπάγεται την
αναδιαµόρφωση της γραπτής γλώσσας, ώστε να προσαρµόζεται στις αυξηµένες
κοινωνικές ανάγκες ανάγνωσης. Επιπλέον, καθώς ο θόρυβος είναι ένα φαινόµενο που
επηρεάζει κυρίως τη διαδικασία ανάγνωσης, είναι φανερό ότι η παρουσία του πρέπει να
λαµβάνεται υπόψιν στη δοµή και τη µορφή του µηνύµατος, ώστε να διευκολύνεται η
αποκωδικοποίηση του µηνύµατος και να αποτρέπονται τα λάθη που θα προέκυπταν στη
γραπτή επικοινωνία εξαιτίας ενός θορυβώδους καναλιού.
Εξίσου σηµαντική παράµετρο αποτελεί το είδος των κειµένων και γραπτών µηνυµάτων µε
τα οποία ερχόµαστε σε καθηµερινή επαφή. Η ταχύτατη αύξηση της ποσότητας και της
ποικιλίας των µηνυµάτων ορίζει ένα νέο πλαίσιο για την προσέγγιση της γραπτής
γλώσσας. Στη θέση του παραδοσιακού έντυπου (βιβλίου ή εφηµερίδας), κατακλυζόµαστε
καθηµερινά από ένα πλήθος γραπτών (αφίσες, πινακίδες στους δρόµους, διαφηµιστικά
πανό και έντυπα κλπ) που επιβάλλουν διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης. Επιπλέον,
τα σύγχρονα µέσα δηµιουργούν ένα νέο χώρο για την παρουσία γραπτών κειµένων και
επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από το θόρυβο.

17 Αναλυτική διερεύνηση της αλληλόδρασης που αναπτύσσεται ανάµεσα στο εκάστοτε
σηµειολογικό σύστηµα σηµείωσης και σε κοινωνικής τάξης παραµέτρους: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ.
[1994]

Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφοροποίηση των στρατηγικών αποκωδικοποίησηςανάγνωσης ενός γραπτού κειµένου που προκύπτουν εξαιτίας της δράσης των υπόλοιπων
παραµέτρων. Την παραδοσιακή αντίληψη, ότι η ανάγνωση συνίσταται στη γράµµα προς
γράµµα αποκωδικοποίηση κάθε λέξης, έρχονται να αµφισβητήσουν σύγχρονες θεωρητικές
αντιλήψεις για τους τρόπους λειτουργίας της οπτικής εικόνας της λέξης, όπως των:
VACHEK J. [ήδη από το 1948], ESCARPIT R. [1973], SMITH Fr.[1973], SAMPSON G.
[1985] αλλά και εκτεταµένες πειραµατικές έρευνες όπως το Πείραµα της Φιλαδέλφειας των
ROZIN P. και GLEITMAN L. [1963], καθώς και οι πιο σύγχρονες εργασίες της FRITH Uta
[1979], των BRYANT & BRADLEY [1980] κ.α. Τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών
συγκλίνουν στην αντίληψη ότι για τον αλφαβητισµένο χρήστη µιας αλφαβητικής γραφής
υπάρχουν δύο στρατηγικές προσέγγισης ενός κειµένου: η φωνητική (ή φωνογραφική) και η
λογογραφική. Η φωνητική αποτελεί την τµηµατική ανάγνωση της λέξης, ενώ η
λογογραφική συνίσταται στην αναγνώριση µιας ή περισσοτέρων λέξεων χωρίς αναγωγή
στις ελάχιστες µονάδες που την αποτελούν. Το µεγαλύτερο τµήµα της ανάγνωσης γίνεται
µε τη λογογραφική στρατηγική , ενώ η φωνητική χρησιµοποιείται κυρίως για άγνωστες
λέξεις. Ακόµα όµως και σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο ρόλος της
φωνητικής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα περιορισµένος, καθώς ο εξοικειωµένος αναγνώστης
διαβάζει σχηµατίζοντας αναλογίες µε ήδη γνωστές λέξεις που µπορούν να διαβαστούν
λογογραφικά

(ELLIS A. [1984], HENDERSON L. [1982], BARON J. [1977] κ.α.). Οι

παραπάνω θεωρητικές επεξεργασίες έρχονται να τονίσουν τη σηµασία που έχει η µορφή
της λέξης και του κειµένου. Εφόσον ο αναγνώστης διαβάζει λογογραφικά, η παρουσία
θορύβου µπορεί να οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας, άρα το γραπτό κείµενο πρέπει να
διαθέτει αυξηµένη εντροπία και στοιχεία εικονικότητας, ώστε να εξυπηρετείται η γρήγορη
αποκωδικοποίησή του.
Στις ενδο-συστηµικές παραµέτρους µπορούµε να εντάξουµε:
α) το γραφικό σύστηµα που χρησιµοποιείται κάθε φορά,
β) τη σχέση της γραπτής γλώσσας µε τα συλλειτουργούντα σηµειολογικά
συστήµατα οπτικής µετάδοσης της πληροφορίας
Στα αλφαβητικά συστήµατα που παρουσιάζουν αµιγώς ή έντονο φωνητικό χαρακτήρα –
όπως το ελληνικό αλφάβητο στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του- η παρουσία και του
ελάχιστου θορύβου οδηγεί σε σηµαντική απώλεια πληροφορίας. Για να επεξηγήσουµε
αυτή τη θέση, θα χρησιµοποιήσουµε το οριακό παράδειγµα του διεθνούς συστήµατος
φωνητικής καταγραφής. Το ΙΡΑ συνιστά σύστηµα καταγραφής του προφορικού λόγου

χωρίς όµως να διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον προφορικό λόγο
να ξεπερνά τα προβλήµατα θορύβου: τον τονισµό, τη δυνατότητα απόκρισης-ανάδρασης,
την κίνηση, τις χειρονοµίες κλπ. Η παρουσία θορύβου οδηγεί στην αδυναµία σύλληψης της
πληροφορίας µε άµεσο τρόπο και υποχρεώνει τον αναγνώστη να αναζητήσει στο
συγκείµενο τις πληροφορίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αποκαταστήσει το νόηµα.
Η ιδιαιτερότητα της γραφής ως συστήµατος οπτικών σηµείων, συνίσταται στη γρήγορη και
απευθείας σύλληψη της πληροφορίας και δεν προϋποθέτει τον τεµαχισµό της λέξης στα
ελάχιστα τµήµατά της.
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των συλλειτουργούντων µε τη γραφή
σηµειολογικών συστηµάτων τα οποία διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος
και, µέσω της αύξησης της εικονικότητάς του, βοηθούν τον αναγνώστη να υπερβαίνει τις
δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού.
6. Η υπέρβαση του θορύβου
Η λειτουργία του θορύβου, σε όποιους λόγους και αν οφείλεται, αυξάνει τις
πιθανότητες ελλιπούς, εσφαλµένης ή καθυστερηµένης κατανόησης του µηνύµατος/ Η
προβλεπόµενη παρουσία θορύβου επιβάλλει διαφοροποιήσεις στο µεταδιδόµενο µήνυµα
που αφορούν τόσο τη µορφή (εικόνα) όσο και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά (τη δοµή) του.
Είναι σκόπιµο να αναφέρουµε επιγραµµατικά τους τρόπους υπέρβασης του θορύβου στη
γραπτή επικοινωνία. Σύµφωνα µε τη µαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η υπέρβαση
του θορύβου γίνεται µέσω της αύξησης της εντροπίας του µηνύµατος18, δηλαδή µε την
επανάληψη της πληροφορίας µε άλλα µέσα. Η εντροπία βοηθάει στην ακρίβεια της
αποκωδικοποίησης και λειτουργεί ως έλεγχος που επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τα λάθη.
Ειδικότερα στην περίπτωση της γραπτής επικοινωνίας, η χωρο-χρονική απόσταση που
χωρίζει το γράφοντα από τον αναγνώστη υποχρεώνει σε µεγαλύτερη επεξήγηση και άρα
σε αύξηση της εντροπίας. Αυτό γίνεται εµφανές εάν αναλογιστούµε την αναλογία των
διακριτών µονάδων του προφορικού λόγου, δηλαδή τη σχέση των γραφηµάτων προς τα
φωνήµατα, τη µαζική παρουσία γραµµατικών σηµείων στη γραπτή γλώσσα (π.χ. διάκριση
γένους ή αριθµού) καθώς και τη δοµή του γραπτού λόγου19.

18 «Όταν υπάρχει θόρυβος στο κανάλι, υπάρχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα για τη µη-χρήση
µιας διαδικασίας κωδικοποίησης που αποκλείει εντελώς την εντροπία, καθώς η εναποµένουσα
εντροπία βοηθάει στην καταπολέµηση του θορύβουSHANNON E. & WEAVER W. [1949], σελ. 22.
19 Για αναλυτικότερη παρουσίαση της εντροπίας στην προφορική και γραπτή γλώσσα: ANIS J.
[1988], σελ 146

Πέρα όµως από την εντροπία, εντοπίζουµε άλλες τρεις διαδικασίες υπέρβασης του
θορύβου στο γραπτό µήνυµα: την ιστορική ορθογραφία, την αύξηση της εικονικότητάς του
και τη διαφοροποίηση των στρατηγικών ανάγνωσης. Η ιστορική ορθογραφία εγκαθιστά
στοιχεία λογογραφίας που εξυπηρετούν τη γρήγορη αποκωδικοποίηση ενός κειµένου
διευκολύνοντας την υπέρβαση του θορύβου, π.χ. στο φώνηµα /ι/ αντιστοιχούν τα
γραφήµατα: ι, η, υ, οι, ει, υι, που γίνονται αντιληπτά ως λογογραφικά σύνολα και
ερµηνεύονται ως τέτοια, ενώ συχνά αποτελούν πηγή πληροφορίας στο γραµµατικό και στο
ετυµολογικό επίπεδο και διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση των λέξεων µέσω της
οπτικοποίησης της διαφοράς τους20 .
Η αύξηση της εικονικότητας του κειµένου, στην οποία συµβάλλουν κατά κύριο λόγο
οι συλλειτουργούντες προς τη γραφή σηµειολογικοί κώδικες, εξυπηρετεί τη γρήγορη
σύλληψη της γραπτής πληροφορίας ακόµα και στην περίπτωση του θορύβου. Η ασυνέχεια
του γραπτού που δηµιουργείται µε την παρουσία κενών διαστηµάτων, η χωροθέτηση του
κειµένου σε παραγράφους, τα σηµεία στίξης, οι τίτλοι, υπότιτλοι, τα πεζά και τα κεφαλαία
γράµµατα, το χρώµα και τα σχέδια κλπ εξυπηρετούν την αναγνωσιµότητα του κειµένου και
ταυτόχρονα λειτουργούν ως βοηθήµατα αποκατάστασής του στην περίπτωση θορύβου.
Τέλος είναι σκόπιµο να τονιστούν οι διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης του
γραπτού µηνύµατος που χρησιµοποιεί ο αναγνώστης για να υπερκεράσει την παρουσία
θορύβου, όπως: µετατροπή σε προφορικό, διατύπωση υποθέσεων, αδιαφορία, απόρριψη
ενός τµήµατος του κειµένου κ.α.
Με την παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζεται το θέµα του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία
και των διαδικασιών µε τις οποίες το γραπτό µήνυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά
ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη
παρουσία του. ∆ιατυπώθηκε µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιά τους, αναλύθηκαν και
αξιολογήθηκαν οι παράµετροι που καθορίζουν την επίδραση του θορύβου στη γραπτή
γλώσσα και παρουσιάστηκαν, µε συντοµία, τρόποι αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του θορύβου στη γραφή.

20 Όπως προτείνει ο G. Sampson, η ιδανική ορθογραφία συνιστά ένα συγκερασµό των απαιτήσεων
του αναγνώστη που εξυπηρετείται από πλήρως λογογραφικά συστήµατα και των απαιτήσεων του
γράφοντος, που εξυπηρετείται από καθαρά φωνητικά συστήµατα. SAMPSON G. [1985], σελ. 211
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