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Πεξίιεςε
Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ
δηαθνξώλ κεηαμύ θνηηεηώλ ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ eClass. Απηό ην κνληέιν, δηεπξύλεη ην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (ΤΑΜ) πεξηιακβάλνληαο
ηελ πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία (personal innovativeness) ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ην
άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (computer anxiety). Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από δηαθόζηνπο ηξηάληα
δύν (n = 232) πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο, ειηθίαο 18-20 εηώλ ηνπ Τκήκαηνο Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ ζην Δ.Π.Θ.. Η εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Γηα
ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (PLS). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε αληηιακβαλόκελε ρξεζηκόηεηα (perceived usefulness) είρε άκεζε επίδξαζε ζηε ρξήζε ηνπ e-Class. Ελώ,
ε αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο (perceived ease of use) είρε κόλν έκκεζε επίδξαζε κέζσ ηεο
αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο. Η πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη
ην άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή είραλ άκεζεο επηδξάζεηο κόλν κε ηελ αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο. Σπκπεξαζκαηηθά, νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
πξέπεη όρη κόλν λα αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
δηαθνξώλ κεηαμύ ρξεζηώλ ηνπ e-Class.
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο, ζύζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ, ππεξεζίεο e-Class, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Δηζαγσγή
Τα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning systems) αξρίδνπλ λα γίλνληαη κε γξήγνξνπο
ξπζκνύο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
(Paechter, Maier & Macher, 2010). Έλαο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή
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ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ε απνδνρή ηνπο από ηνπο θνηηεηέο (Sun, Tsai, Finger,
Chen & Yeh, 2008). Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο εδώ θαη δύν δεθαεηίεο έρεη
απνδείμεη όηη ε αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο (perceived ease of use – PEOU) θαη ε αληηιακβαλόκελε ρξεζηκόηεηα (perceived usefulness – PU) είλαη θεληξηθνί παξάγνληεο ζηελ εξκελεία ηεο απνδνρήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Πξνγελέζηεξε έξεπλα ζηελ απνδνρή ησλ ειεθηξνληθώλ
ζπζηεκάησλ κάζεζεο έρεη επηβεβαηώζεη όηη απηνί νη παξάγνληεο είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθνί
πξνάγγεινη γηα ηελ απνδνρή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο (Liao & Lu, 2008; Liu, Chen,
Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai, Poon & Chan, 2007; Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh, 2008). Πξόζθαηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ην ξόιν ηεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο (Ngai, Poon & Chan, 2007), ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ (Pituch & Lee, 2006; Sanchez-Franco, 2010), ηελ εκπεηξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε
ρξήζε ππνινγηζηώλ (Liao & Lu, 2008), ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο (Paechter, Maier &
Macher, 2010), ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο
(Sanchez & Hueros, 2010) θαη ηελ ζεκαζία ηεο πξόζεζεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (Teo, Lee, Chai &
Wong, 2009). Σηελ παξνύζα εξγαζία εθαξκόζηεθε κηα εθηεηακέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ απνδνρήο
ηεο ηερλνινγίαο (TAM) ζε έλα ζρεδηαζκό ν νπνίνο ήηαλ θαηλνηόκνο ζε δύν ζεκεία: α) ηελ πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο (personal innovativeness in the domain of information technology – PIIT) θαη β) ην άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (computer anxiety – CA). Πηζαλά,
ε επίγλσζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζεκαζίαο απηώλ ησλ παξαγόλησλ λα βνεζήζεη ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ λα θαηαιάβνπλ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ζηελ απνδνρή θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Επνκέλσο, ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο
ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ θνηηεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο, ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ e-Class.
Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο
Μνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο
Ο Davis (1989) πξόηεηλε ην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο γηα λα εμεγήζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο
απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθδειώλνπλ ηα άηνκα. Σύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, ε PEOU θαη ε
PU από ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο είλαη νη δύν θαζνξηζηηθόηεξνη παξάγνληεο πηνζέηεζήο ηεο. Ο Davis (1989) όξηζε ηελ PU ζαλ ην βαζκό, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζα απμήζεη ηελ απόδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ PEOU
ζαλ ην βαζκό, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο
δελ ζα απαηηεί πξνζπάζεηα. Τν κνληέιν ζπκπιήξσλαλ ε Σηάζε πξνο ηε Χξήζε (Attitude Towards
Use) θαη ε Σπκπεξηθνξηθή Πξόζεζε γηα Χξήζε (Behavioural Intention to Use) (Lederer, Maupin,
Sena & Zhuang, 2000).
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Πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί ην TAM έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο: κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ από ηα ζρεηηθά κνληέια, κε ηε ζέζπηζε πξόζζεησλ ή ελαιιαθηηθώλ παξαγόλησλ πεπνίζεζεο, θαη εμεηάδνληαο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ PU θαη επθνιία ρξήζεο (Wixom θαη Todd,
2005). Ωζηόζν, κόλν ην TAM παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν κηα ηερλνινγία
έρεη πηνζεηεζεί από ηνπο ρξήζηεο (Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010). Τν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε απνηειέζκαηα από πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαζηζηνύλ ην ΤΑΜ κηα ηζρπξή ζεσξία θαη κηα
αζθαιή βάζε γηα ηελ αλαθνξά ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο (King & He, 2006; Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai, Poon & Chan, 2007). Γεληθά, ε
βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ε PEOU θαη ε PU απνηεινύλ κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ πξόζεζε ελόο
αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηερλνινγία ή έλα ζύζηεκα (Sanchez & Hueros, 2010; Schepers &
Wetzels, 2007; Teo, Lee, Chai & Wong, 2009). Ωζηόζν, ν κεζνιαβεηηθόο ξόινο ηεο ζηάζεο ακθηζβεηήζεθε από ηελ αξρή ηνπ ΤΑΜ θαη ζπλεπώο, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζε κεηαγελέζηεξεο αμηνινγήζεηο ηνπ κνληέινπ (Venkatesh & Davis, 2000). Όζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξηθή πξόζεζε γηα ρξήζε,
νη Schillewaert, Ahearne, Frambach & Moenaert (2005) αλαθέξνπλ όηη δελ ρξεηάδεηαη λα αμηνινγείηε,
όηαλ ε έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Αθνινπζώληαο ηελ ηάζε απηή
ε εξγαζία ππνζέηεη όηη:
Η1. Η PU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η2. Η PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ PU ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η3. Η PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή
Τν CA αλαθέξεηαη σο ε ηάζε ελόο αηόκνπ λα αηζζάλεηαη αλήζπρα, ηαξαγκέλα ή θαη θνβηθά ζηελ
πξννπηηθή ηξέρνπζαο ή κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή (Igbaria & Parasuraman, 1989). Οη Gilroy & Desai (1986), θαη Igbaria & Chakrabarti (1990) ππνζηήξημαλ όηη ν θόβνο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο
ρξήζεο ππνινγηζηή, όπσο ε απώιεηα ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ ή ν θόβνο γηα άιια ιάζε ζρεηίδνληαλ
κε ηε ζπκπεξηθνξά πηνζέηεζεο ελόο ζπζηήκαηνο. Οη Igbaria & Iivari (1995), Czaja, Charness, Fisk,
Hertzog, Nair, Rogers & Sharit (2006), θαη Kay (2008) αλέθεξαλ όηη ην CA είρε ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ απνθπγή ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. Ελώ, ζύκθσλα κε
ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Igbaria & Iivari (1995), Venkatesh (2000), θαη Hackbarth, Grover
& Yi (2003) ε ακεραλία ζηε ρξήζε ππνινγηζηή κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ αληίιεςε ελόο αηόκνπ γηα
ηελ πνιππινθόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία απηή ππνζέηεη
όηη:
Η4. Τν CA ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο
Η PIIT κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξνδηάζεζε ή ε ζηάζε ελόο αηόκνπ λα πεηξακαηηζηεί θαη λα πηνζεηήζεη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, αλεμάξηεηα από ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ
(Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert, 2005). Η έλλνηα ηεο PIIT δηαθνξνπνηείηε από απηή
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Rogers (1995) ζηε «Θεσξία ηεο Δηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο». Ο Rogers (1995)
νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο ζπκπεξηθνξά, ελώ ζηελ έξεπλα απηή, ζα δνύκε ηελ πξνζσπηθή ηάζε γηα
θαηλνηνκία σο κηα κνξθή δεθηηθόηεηαο ζηελ αιιαγή. Οη Robinson, Marshall & Stamps (2005) αλαθέξνπλ όηη ηα «θαηλνηόκα άηνκα» απνιακβάλνπλ ηε πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο, νπόηε
είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλα γηα ηηο δπλαηόηεηεο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. Ελώ νη Liu, Li &
Carlsson (2010) ζπκπιεξώλνπλ όηη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε παξόκνηεο ηερλνινγίεο ηνπο επηηξέπεη λα
πξνζαξκόδνληαη επθνιόηεξα ζηηο απαηηήζεηο ελόο ζπζηήκαηνο. Επνκέλσο, ε PIIT, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηελ PU, όζν θαη κε ηελ PEOU. Οη Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert, (2005)
θαη Serenko (2008) ππέζεζαλ ηελ ύπαξμε θαη ησλ δύν παξαπάλσ ζρέζεσλ, αιιά επηβεβαίσζαλ κόλν
ηε ζρέζε κε ηελ PEOU ζην ηνκέα ηεο πώιεζεο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ θαη ηεο κάζεζεο κέζσ
θηλεηώλ ζπζθεπώλ αληίζηνηρα. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία απηή ππνζέηεη όηη:
Η5. Η PIIT ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ PU ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η6. Η PIIT ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ PIIT αιιά κε αληίζεηε επίδξαζε είλαη ην CA. Όζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, νη Thatcher & Perrewe (2002) αλέδεημαλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο PIIT ζην άγρνο ρξήζεο ππνινγηζηή. Η ινγηθή πίζσ από απηή ηε ζρέζε είλαη όηη ηα πην «θαηλνηόκα άηνκα» ρξεζηκνπνηνύλ θαη πεηξακαηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ελζσκαηώλνληαο ηελ ππάξρνπζα γλώζε ζε δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. Επνκέλσο, αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη
όηη κπνξνύλ λα εθπιεξώζνπλ κηα εξγαζία κε έλαλ ππνινγηζηή, ή λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα ζύζηεκα
πιεξνθνξηώλ. Πξάγκαηη, ηα πην θαηλνηόκα άηνκα ηείλνπλ λα επηδείμνπλ πςειόηεξα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ ή θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Kegerreis,
Engel, & Blackwell, 1970). Δελ είλαη επνκέλσο θνβηζκέλνη όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε "εκπεηξίεο πνπ ηνπο
δηεγείξνπλ λνεηηθά", όπσο ε ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εξγαζία απηή ππνζέηεη
όηη:
Η7. Η PIIT ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην άγρνο ρξήζεο ππνινγηζηή.
Μεζνδνινγία
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Σπκκεηέρνληεο
Σηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ δηαθόζηνη ηξηάληα δύν (n=232) πξσηνεηείο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ
Τκήκαηνο Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
(Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.). Η ειηθία ηνπο θπκαηλόηαλ από 18 έσο 20 ρξόληα (M=19, S.D. =1.12), ελώ 120
από απηνύο ήηαλ αγόξηα (51.7%) θαη 112 ήηαλ θνξίηζηα (49.3%). Η επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο.
Όξγαλα κέηξεζεο
Χξεζηκνπνηήζεθε ν ηύπνο ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηέο απαληήζεηο, κε ηε κνξθή ηεο επηάβαζκεο θιίκαθαο Likert (1=Δηαθσλώ απόιπηα, 2=Δηαθσλώ, 3=Δηαθσλώ ειάρηζηα,
4=Ούηε δηαθσλώ νύηε ζπκθσλώ, 5=Σπκθσλώ ειάρηζηα, 6=Σπκθσλώ, 7=Σπκθσλώ απόιπηα). Απηή
ε θιίκαθα επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ κηα απάληεζε από ην «1» έσο ην «7» αληηπξνζσπεύνληαο ηε δηαθσλία ή ηε ζπκθσλία ηνπο ζε θάζε κία από ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Οη εξσηήζεηο δηακνξθώζεθαλ θαη επηιέρζεθαλ ζύκθσλα κε εξσηεκαηνιόγηα παιαηόηεξσλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ (βι. Πίλαθα 1). Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ PU ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο
από ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003). Η PEOU δεκηνπξγήζεθε από
ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003). Τν CA κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ ησλ Barbeite & Weiss (2004). Η PIIT αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ ησλ Agarwal and Prasad (1998). Τέινο, ε έληαζε ηεο ρξήζεο αμηνινγήζεθε κε
ηξεηο λέεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο κεηξνύζαλ ηε ζπρλόηεηα πξόζβαζεο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ
e-Class θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ πξώησλ κελώλ ηνπ καζήκαηνο. Σε αληίζεζε κε ηηο άιιεο θιίκαθεο, νη απαληήζεηο ζηελ επηάβαζκε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ρξήζεο θπκαίλνληαλ από ην «Πνηέ» (1) έσο ην «Πνιιέο θνξέο θάζε κέξα» (7).
Δηαδηθαζία
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2009 ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ
Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο «Νέεο Τερλνινγίεο ζηε Φπζηθή Αγσγή». Σηε δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 18 ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κάζε ππνινγηζηήο
είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζ’ έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα επηινγήο απαληήζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε
θαη ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ
30 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο αθνύ δηαβεβαηώζεθαλ γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ ηνπο, απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πεξηγξάθνληαο ηε εκπεηξία ηνπο από ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «e-Class». Με
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ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Απηέο νη απαληήζεηο θσδηθνπνηνύληαλ θαη απνζεθεύνληαλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ησλ εξεπλεηώλ θάζε θνξά πνπ ν θνηηεηήο επέιεγε ην θνπκπί επηβεβαίσζεο.
Απνηειέζκαηα
Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ θνηηεηώλ ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ e-Class, έγηλε
ρξήζε ηεο ηερληθήο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (Partial Least Squares – PLS) (Chin, 2001). Γηα
απηήλ ηελ αλάιπζε εθαξκόζηεθε ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία “ησλ δύν βεκάησλ (Hulland, 1999):
α) Τεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο (measurement model) θαη β) Αλάιπζε ηνπ δνκηθνύ κνληέινπ
(structural model).
Εγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δηακνξθσκέλνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ (Confirmatory factor analysis‐ CFA) ειέγρνληαο ην
δηάγξακα PLS (Chin, 2001). Η ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Convergent validity) απνηηκήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο 4 θξηηήξηα όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1: α) Φνξηίζεηο ησλ παξαγόλησλ (factor
loadings), β) Cronbach’s alpha, γ) Πνιπζύλζεηε αμηνπηζηία (composite reliability) θαη, δ) Μέζε εμαγνκέλε δηαζπνξά (Average Variance Extracted - AVE).
Ο πίλαθαο 1, δείρλεη όηη όινη νη δείθηεο ζπγθιίλνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπο (p< 0.05) κε θάζε παξάγνληα λα έρεη ηηκή “factor loading” κεγαιύηεξε από 0.6. Η ζύλζεηε αμηνπηζηία θαη ην άιθα ηνπ cronbach ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλεθηηθόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ παξαγόλησλ. Καη ηα δύν ηα θξηηήξηα είραλ ηηκέο πνπ βξίζθνληαη ζην
δηάζηεκα ησλ γεληθά απνδεθηώλ ηηκώλ (ηηκή κεγαιύηεξε από 0.7) (Green & Salkind, 2007). Τέινο ,
νη ηηκέο AVE ησλ παξαγόλησλ ήηαλ όιεο πάλσ από ην πξνηεηλόκελν θαηώθιη 0.5 (Green & Salkind,
2007), επηβεβαηώλνληαο όηη όινη νη παξάγνληεο έρνπλ επαξθή ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα.
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Αληηιακβαλόκελε τρεζηκόηεηα
Θεσξώ ην e-Class ρξήζηκν γηα ην κάζεκα

6,65 0,61

0,70

Η ρξήζε ηνπ e-Class ελίζρπζε ηελ απνηειεζκαηη-

5,87 0.95

0.75

5,85 1.01

0,83

5,72 1,40

0,88

0,86

0,61

0,90

0,71

0,81

0,52

0,82

0,55

θόηεηά κνπ
Η ρξήζε ηνπ e-Class αύμεζε ηελ παξαγσγηθόηεηά
κνπ
Η ρξήζε ηνπ e-Class βειηίσζε ηελ απόδνζή κνπ
Αληηιακβαλόκελε εσθοιία τρήζες
Η αιιειεπίδξαζε κε ην e-Class ήηαλ ζαθήο θαη

6,18 0,84

0,74

5,98 1,19

0,89

5,96 1,11

0,86

Ήηαλ εύθνιν γηα κέλα λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηώ ην 6,23 1,07

0,91

θαηαλνεηή
Ήηαλ εύθνιν λα γίλσ επηδέμηνο ζην λα ρξεζηκνπνηώ ην e-Class
Θεσξώ ην e-Class εύθνιν ζηε ρξήζε

e-Class
Άγτος ζηε τρήζε σποιογηζηή
Όηαλ ρξεζηκνπνηώ ππνινγηζηή ληώζσ λεπξηθόηεηα 2,21 1,69

0,69

Όηαλ ρξεζηκνπνηώ ή πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζσ

3,08 2,20

0,76

Οη ππνινγηζηέο κε θάλνπλ λα ληώζσ άβνια

1,61 1,00

0,66

Οη ππνινγηζηέο κνπ πξνθαινύλ ακεραλία θαη ζύγ-

3,03 1,87

0,74

ππνινγηζηή έρσ έλα αίζζεκα αλεζπρίαο

ρπζε
Προζωπηθή ηάζε γηα θαηλοηοκία ζηο ηοκέα ηες
ηετλοιογίας
Αλ αθνύζσ γηα κηα λέα ηερλνινγία, ζα αλαδεηήζσ
ηξόπνπο γηα λα πεηξακαηηζηώ κε απηή

4,53 1,59

0,76
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Μεηαμύ ησλ ζπκθνηηεηώλ κνπ, είκαη ζπλήζσο ν

4,21 1,66

0,81

5,03 1,74

0,51

Μνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη κε λέεο ηερλνινγίεο 5,23 1,64

0,84

πξώηνο πνπ δνθηκάδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο
Σε γεληθέο γξακκέο, δηζηάδσ λα δνθηκάζσ λέεο
ηερλνινγίεο

‘Έληαζε ηες τρήζες

0,83

Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, έρσ πξνζπειάζεη ην

5,03 0,98

0.76

4,88 1,00

0,84

5,21 0,99

0,72

0,63

εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο ζην e-Class
Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρσ πξνζπειάζεη ηηο
αλαθνηλώζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην e-Class
Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρσ πξνζπειάζεη ηε
γξακκή κάζεζεο ζην e-class
Πίνακαρ 1: Σύνοτη μεηπήζευν ηυν επυηημαηολογίυν
Σηελ ζπλέρεηα ην δηακνξθσκέλν κνληέιν ππνβιήζεθε ζε έιεγρν δηαθξίλνπζαο εγθπξόηεηαο
(discriminant validity). Η δηαθξίλνπζα εγθπξόηεηα (discriminant validity) ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν AVE πνπ πξόηεηλε ν Fornell θαη ν Larcker (1981). Σύκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ε
κέζε δηαζπνξά πνπ κνηξάδεηαη κηα ζύλζεηε δνκή (construct)/παξάγνληαο κε ηνπο δείθηεο ηνπ, ζα
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ δηαζπνξά πνπ κνηξάδεηαη απηή ε ζύλζεηε δνκή/παξάγνληαο κε
ηηο άιιεο ζύλζεηεο δνκέο/παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζην όξγαλν αμηνιόγεζεο. Η δηαθξίλνπζα εγθπξόηεηα ηνπ κνληέινπ επηβεβαηώζεθε θαζώο όινη νη παξάγνληεο εκθάληζαλ κεγαιύηεξε δηαζπνξά κε
ηνπο δείθηεο ηνπο παξά κε ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο. Ωο εθ ηνύηνπ ην όξγαλν αμηνιόγεζεο βξέζεθε λα έρεη επαξθήο θαηαζθεπαζηηθή εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία (construct validity /reliability).
Έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (PLS). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε
PU είρε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηε ρξήζε ηνπ e-Class. Ελώ, ε PEOU είρε κόλν έκκεζε ζεηηθή επίδξαζε κέζσ ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο. Τν CA είρε κηα άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε κε ηελ
PEOU. Η PIIT θαη ην CA είραλ άκεζεο επηδξάζεηο κόλν κε ηελ PEOU.
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Γπάθημα 1: Αποηελέζμαηα ανάλςζηρ PLS. Σημείυζη: Επμηνεία ηηρ διακύμανζηρ (R2) μεηαξύ ηυν
παπενθέζευν. * Σημανηικόηηηα ηηρ ζσέζηρ ζηο 0.05, ** ζηο 0.001
Η πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ PLS πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ εμέηαζε ηνπ ζπληειεζηή R2 ησλ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ (Hulland, 1999). Τν κνληέιν εμεγνύζε ην 32% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ έληαζε ηεο
ρξήζεο, ην 55% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ PU θαη ην 60% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ PEOU. Απηέο νη ηηκέο
ηνπ ζπληειεζηή R2ήηαλ παξόκνηεο κε απηέο πνπ βξέζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο γηα ηελ απνδνρή
ζηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (π.ρ., Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai,
Poon & Chan, 2007). Επηπιένλ, ε PIIT εμεγνύζε ην 11% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ζην άγρνο ρξήζεο ππνινγηζηή. Τν γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ.
Σπδήηεζε
Από ηηο επηά ππνζέζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ αξρή, πέληε (Η1, Η2, Η4, Η5 & Η7) επηβεβαηώζεθαλ από ηα απνηειέζκαηα. Σπγθεθξηκέλα, δελ βξέζεθε θακία άκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλόκελεο επθνιίαο ρξήζεο ζηε ρξήζε ηνπ e-Class παξά κόλν κηα έκκεζε επίδξαζε κέζσ ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο. Η κε ζεκαληηθή άκεζε επίδξαζε επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία (Selim, 2003; Wu & Wang, 2005). Η θύζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη κηα
πηζαλή εμήγεζε ζην γηαηί νη θνηηεηέο ζεσξνύλ ηελ PU σο έλα ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα
ηεο ρξήζεο ηνπ e-Class ζε αληίζεζε κε ηελ PEOU. Οη θνηηεηέο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζηθό επίπεδν γηα λα θαηεβάδνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη λα ηεξνύλ ην
ρξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο. Μηα πην εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ., γηα εξσηήζεηο πξνο
ην δηδάζθνληα, ή γηα ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο, κπνξεί λα είρε κηα πην άκεζε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα κπνξεί λα
αλακέλεηαη όηη επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ PU από ό, ηη από ηελ PEOU, θαζώο νη θνηηεηέο
είλαη πξόζπκνη λα μεπεξάζνπλ εκπόδηα ρξεζηηθόηεηαο ππέξ ηεο πξννπηηθήο ησλ θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηε κειέηε.
Η επίδξαζε ηεο PIIT ζην CA, θαη ηνπ άγρνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηεο PIIT ζηελ PEOU
ήηαλ ηα αλακελόκελα, αιιά ε ππνζεηηθή επίδξαζε ηεο PIIT ζηελ PU δελ επηβεβαηώζεθε από ηα απν-
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ηειέζκαηα. Η απνπζία κηαο ζεκαληηθήο άκεζεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο
ρξεζηκόηεηαο ήηαλ ζύκθσλε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert
(2005) θαη Robinson, Marshall & Stamps (2005), αιιά δελ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηνπ Serenko
(2008). Η πεξηέξγεηα ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε,
ηνπο βνεζάεη λα ρεηξίδνληαη κε επθνιία απηό ην είδνο ζπζηήκαηνο. Όκσο, ην γεγνλόο απηό δελ επεξεάδεη άκεζα ηελ πεπνίζεζή ηνπο όηη ε ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα νδεγήζεη ζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε κειέηε. Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνύλ όηη ην ζύζηεκα ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο εύρξεζην,
επίζεο πηζηεύνπλ πεξηζζόηεξν όηη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Τα
ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο κπνξεί
λα εμεγεζνύλ από ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εξεπλήζεθε. Όηαλ, όπσο ζηελ πεξίπησζή καο, ππάξρεη κηθξό πεξηζώξην ειηγκώλ γηα λα επηηεπρζνύλ θαιά απνηειέζκαηα ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο είλαη ιηγόηεξν επεξεαζκέλε από ην πόζν επράξηζηε είλαη ε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ. Ωζηόζν, πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ρξεηάδνληαη γηα λα δνύκε αλ κηα έλλνηα όπσο ν
εζεινληηζκόο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο.
Απηά ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δηάθνξεο πξαθηηθέο επηπηώζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ
παλεπηζηεκίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην e-Class σο θεληξηθή πεγή πιεξνθόξεζεο ζην πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηνπο. Δεδνκέλνπ όηη ε ρξήζε ηνπ e-Class ζα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο
ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, είλαη ζεκαληηθό νη θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα όζν
ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Πξνϋπόζεζε, γηα λα ζπκβεί απηό, είλαη ε δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη
εύθνιε ζηε ρξήζε θαη λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο κειέηεο.
Η εθπιήξσζε απηώλ ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ είλαη επζύλε ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα κε ρξήζηκν θαη ελεκεξσκέλν εθπαηδεπηηθό
πιηθό. Απηό ζα παξάζρεη εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Επηπιένλ,
ε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη δηαξθώο όηη είλαη ζεκαληηθό νη θνηηεηέο λα
θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Εθηόο απηνύ, όκσο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη
θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο, έηζη ώζηε, λα απμήζεη ηελ αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο
θαη λα κεηώζεη ην άγρνο ηνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή. Ήδε θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ησλ θνηηεηώλ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο ηεο PIIT, ώζηε, λα εληνπίζεη ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ επηπιένλ θαηάξηηζε ζηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο καζεκάησλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη νη ζρέζεηο ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ ηνπ
κνληέινπ απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (ΤΑΜ), ηζρύνπλ ην ίδην θαιά γηα ην e-Class ζην Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
Δ.Π.Θ.
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