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Πεπίλητη 

Σάζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία, ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, δεδνκέλνπ όηη νη ζπνπδαζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

κηθηήο δηδαζθαιίαο (blended learning) επηηπγράλνπλ ηα ίδηα ή θαη θαιύηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Γείθηεο επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, ζύκθσλα κε ην κνληέιν 

απνδνρήο ηερλνινγίαο (Technology Acceptance Model – TAM), απνηεινύλ ε αληηιεπηή 

επθνιία ρξήζεο (Perceived Ease of Use), θαζώο θαη ε αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα (Perceived 

Usefulness). ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κία κειέηε πεξίπησζεο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ νη 

απόςεηο νγδόληα νθηώ (88) ζπνπδαζηώλ, ζε ηεζέλ εξσηεκαηνιόγην επηαβάζκηαο θιίκαθαο 

ηύπνπ Likert, γηα ηελ αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο Open eClass, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ. Η πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπνπδαζηώλ ζεσξνύλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

ραξαθηεξίδεηαη από επθνιία ρξήζεο (88.10%) θαη ρξεζηκόηεηα (81.75%). Ωζηόζν, έλα 

κηθξό πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ δελ αλαγλσξίδεη όηη ην ζύζηεκα δηαζέηεη ηα πην πάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν θαηλόκελν απηό κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ έιιεηςε απαξαίηεηεο 

εμνηθείσζεο ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ είηε 

ζηελ έιιεηςε επθνιίαο ρξήζεο θαη ρξεζηκόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Γη’ 

απηό θαη επηβάιιεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ ηνπ 



παξαηεξνύκελνπ θαηλνκέλνπ θαη, εηδηθόηεξα, ησλ αλαζρεηηθώλ εθείλσλ παξαγόλησλ πνπ 

ζπληείλνπλ ζηελ ύπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ.  

Λέξειρ Κλειδιά: Μνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο, Αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο, Αληηιεπηή 

ρξεζηκόηεηα, ύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

1. Ειζαγυγή  

Η ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο έλαο ηξόπνο κάζεζεο ππνζηεξηδόκελνο από 

ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ πνπ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Stansfield et al, 2004). Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία, 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο απνηειεί –ζε παγθόζκηα θιίκαθα– ηάζε ζηε 

ζύγρξνλε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Malikowski, 2008; West, et al, 2007), δεδνκέλνπ όηη 

νη ζπνπδαζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κηθηήο δηδαζθαιίαο (blended learning) 

επηηπγράλνπλ ηα ίδηα ή θαη θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Garrison et al, 2004; 

Heterick et al, 2003). Έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ όηη θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από 

ηνπο θνηηεηέο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (Stansfield et al, 2004). Όκσο ππάξρνπλ θαη 

εξεπλεηηθέο εξγαζίαο από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη όηη ε απόδνζε ησλ θνηηεηώλ είηε δε 

κεηαβάιιεηαη (Alli et al, 2004; McLaren, 2004) είηε όηη ρεηξνηεξεύεη (Brown et al, 2002). 

Έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Η αμηνιόγεζε 

ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε κεηαμύ άιισλ γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνδνρήο ηνπο από ηνπο ρξήζηεο. Έλα πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα κπνξεί λα αμηνινγεζεί όπσο είλαη (IT system as such) ή ζε ρξήζε (IT system in 

use) (Cronholm et al, 2003). Έλα από ηα πιένλ δηαδεδνκέλα κνληέια γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο απνδνρήο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο 

(Technology Acceptance Model – TAM) (Davis, 1989 & Davis et al. 1989). Καη’ 

επέθηαζε δείθηεο επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζεσξνύκελσλ σο 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο (Technology 

Acceptance Model – TAM), απνηεινύλ ε αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο (Perceived Ease of 

Use), θαζώο θαη ε αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα (Perceived Usefulness). 

Η δνκή ηνπ άξζξνπ είλαη ε αθόινπζε. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή επηζθόπεζε 

ηνπ κνληέινπ απνδνρήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα πνπ αθνξά ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη θαηόπηλ 

παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ελώ ην άξζξν νινθιεξώλεηαη κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 

2. Θευπηηικό ςπόβαθπο  

2.1 Μνληέιν Απνδνρήο Σερλνινγίαο 

Σν Μνληέιν Απνδνρήο Σερλνινγίαο (Model Acceptance Model) αλαπηύρζεθε από ηνλ 

Davis (Davis, 1989 & Davis et al. 1989) πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη θαη λα πξνβιέςεη ηελ 

απνδνρή ή ηελ απόξξηςε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Technology) 

από ρξήζηεο. ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, ε Αληηιακβαλόκελε Δπθνιία Υξήζεο 

(Perceived Ease of Use) θαη ε Αληηιακβαλόκελε Υξεζηκόηεηα (Perceived Usefulness) από 

ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο είλαη νη δύν θαζνξηζηηθόηεξνη παξάγνληεο 



πηνζέηεζήο ηεο. ύκθσλα κε ηνλ Davis (Davis, 1989) Αληηιεπηή Υξεζηκόηεηα είλαη «ν 

βαζκόο, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

ζα απμήζεη ηελ απόδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ» θαη Αληηιεπηή Δπθνιία Υξήζεο «ν 

βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη ρσξίο πξνζπάζεηα».  

Σν κνληέιν ΣΑΜ βαζίδεηαη ζηε Θεσξία ηεο Γηθαηνινγεκέλεο Γξάζεο (Theory of 

Reasoned Action – TRA) ησλ Fishbein and Ajzen (1975). Πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο δνκέο αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα θαη ηε ρξήζε 

ελόο ζπζηήκαηνο. Η κειέηε ηνπ Davis (1989) έδεημε όηη ε αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα θαη ε 

αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα λα απνηειεί πην ζεκαληηθό παξάγνληα από ηελ αληηιεπηή επθνιία 

ρξήζεο. Δπίζεο, ε κειέηε εμέηαζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δύν απηέο δνκέο, βξίζθνληαο όηη 

ε αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνύ. 

Σν κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο ΣΑΜ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξύηαηα ζηελ έξεπλα, θαη 

παξακέλεη επίθαηξν, απνηειώληαο αληηθείκελν πιεζώξαο κειεηώλ, κε νξηζκέλεο από απηέο 

λα πξνηείλνπλ επεθηάζεηο ηνπ. ηηο ζεκαληηθόηεξεο από απηέο πεξηιακβάλνληαη νη κειέηεο 

ησλ Venkatesh & Davis (2000) θαη ηνπ Venkatesh (2000), πνπ πξνηείλνπλ ηελ επέθηαζε 

ΣΑΜ 2, ησλ Venkatesh et al. (2003) κε ηελ Δλνπνηεκέλε Θεσξία Απνδνρήο θαη Υξήζεο 

Σερλνινγίαο (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) θαη ησλ Venkatesh & 

Bala 2008), πνπ πξνηείλνπλ ην ΣΑΜ3.  

Σν κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο θαη νη δνκέο αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη αληηιεπηή 

ρξεζηκόηεηα έρνπλ εθαξκνζηεί θαη εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηερλνινγηώλ θαη ρξεζηώλ, όπσο εθαξκνγέο γξαθείνπ (Davis et al., 1989), ειεθηξνληθό 

εκπόξην (Gefen et al., 2003), εθπαίδεπζε (Gao, 2005). Όπσο πξνθύπηεη από ηε 

βηβιηνγξαθία, ην κνληέιν ΣΑΜ απνηειεί έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά κνληέια πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο απνδνρήο 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

2.2 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Ωο ην πιένλ δηαδεδνκέλν εξγαιείν αζύγρξνλεο θαη ζύγρξνλεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

ζεσξνύληαη ζήκεξα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning Management Systems, 

LMS). Έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ππνινγηζηηθό 

ζύζηεκα βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα 

δηαρεηξίδνληαη θαη λα δηαζέηνπλ εύθνια ην εθπαηδεπηηθό ηνπο πιηθό, αιιά κπνξεί επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία δηδαζθόλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ (Meerts, 2003).  

ήκεξα ππάξρεη δηαζέζηκε πιεζώξα ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ είηε δηαζέζηκα σο 

εκπνξηθά ινγηζκηθά (WebCT, Blackboard, Desire2Learn, eCollege) είηε δηαζέζηκα σο 

ινγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα (Moodle, Claroline, Open e-Class, ClassWeb, Open USS, 

Sakai Eledge, Manhattan, ATutor, Fle3, ILIAS) (Κίξγηλαο, 2011).  

Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο απνηεινύλ (Ρεηάιεο, 2005): (1) ε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ (Course 

Management), (2) ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (Class Management), (3) ηα εξγαιεία 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model#CITEREFVenkateshMorrisDavisDavis2003


επηθνηλσλίαο (Communication Tools), (4) ηα εξγαιεία ησλ καζεηώλ (Student Tools), (5) ε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Content Management) θαη (6) ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο 

(Assessment Tools). 

2. Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ  

ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζύζηεκα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο αλνηθηνύ 

θώδηθα Open eCLASS Course Management System ζην url 

http://www.infomm.teipat.gr/eclass. Σν ζπγθεθξηκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ 

απνηειεί ηελ πξόηαζε ηνπ Αθαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ (GUnet) ζην ρώξν ηεο αζύγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί πξνζαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ Claroline. Βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα θαη 

δηαλέκεηαη ειεύζεξα. Η πξόζβαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο απινύ θπιινκεηξεηή (web 

browser). 

Η κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη δηαδξαζηηθή θαη όρη ζηαηηθή, αθνύ 

παξέρεη, εθηόο από αλαθνηλώζεηο θαη δηάζεζε καζεζηαθνύ πιηθνύ θαη επηθνηλσλία (chat 

θαη e-mail), δηάδξαζε κειώλ ηεο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο κε αλάζεζε εξγαζηώλ, 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε νκάδεο ζπδήηεζεο (wiki θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ) θαη 

απηναμηνιόγεζε.  

2.1 Δξγαιεία ζπζηήκαηνο 

Γηα ην θάζε ειεθηξνληθό κάζεκα ππάξρνπλ δεθαπέληε εξγαιεία. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεθαηξία από ηα εξγαιεία απηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

αθόινπζα:  

(1) Αηδέληα, όπνπ παξνπζηάδνληαλ ηα γεγνλόηα ηνπ καζήκαηνο (εκεξνκελίεο θαη ώξεο 

δηεμαγσγήο καζεκάησλ, εμεηάζεσλ),  

(2) Έγγξαθα, όπνπ γηλόηαλ ε αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (θείκελα θαη 

παξνπζηάζεηο)  

(3) Αλαθνηλώζεηο, όπνπ ππήξρε ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηώλ (κε πξαγκαηνπνίεζε 

καζεκάησλ, ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα, αλάξηεζε απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ),  

(4) Πεξηνρέο πδεηήζεσλ, όπνπ γηλόηαλ αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηώλ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ζπνπδαζηώλ κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ 

καζήκαηνο,  

(5) Οκάδεο Δξγαζίαο, όπνπ νη ζπνπδαζηέο ρσξίζηεθαλ ζε ζαξάληα ηέζζεξηο νκάδεο ησλ 

δύν αηόκσλ, θαη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο κνηξάδνληαλ ην δηθό ηεο Υώξν Αληαιιαγήο 

Αξρείσλ θαη ηε δηθή ηεο Πεξηνρή πδήηεζεο,  

(6) ύλδεζκνη, όπνπ ππήξραλ ζύλδεζκνη κε άιια ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

άιισλ ζρνιώλ,  

(7) Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελσλ, όπνπ νη ζπνπδαζηέο κπνξνύζαλ λα απνζηείινπλ ηηο νθηώ 

αλαηηζέκελεο ζε απηνύο εξγαζίεο, εληόο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο θαη αμηνινγνύληαλ θαη 

βαζκνινγνύληαλ ειεθηξνληθά,  

http://www.infomm.teipat.gr/eclass


(8) Αζθήζεηο, όπνπ νη ζπνπδαζηέο απηναμηνινγνύληαλ κεηά ην πέξαο ηνπ θάζε καζήκαηνο 

κε ρξήζε θπξίσο εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, αιιά θαη εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο 

θελνύ, ηύπνπ ζσζηό-ιάζνο,  

(9) Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, όπνπ παξνπζηάδνληαλ νη ζηόρνη, ε ύιε, ηα βνεζήκαηα, ν 

ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο,  

(10) Σειεζπλεξγαζία, όπνπ ππήξρε ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ θεηκέλνπ ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, 

(11) Δξσηεκαηνιόγηα, όπνπ είρε αλαξηεζεί ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζηελ παξνύζα κειέηε 

εξσηεκαηνιόγην,  

(12) Wiki, όπνπ νη ζπνπδαζηέο επεμεξγάδνληαλ από θνηλνύ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ καζήκαηνο θαη  

(13) Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ, όπνπ γηλόηαλ αληαιιαγή κεηαμύ ζπνπδαζηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ. 

 3. Μεθοδολογία έπεςναρ  

Η έξεπλα δηεμήρζε ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-2009 ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) ηνπ 

Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Σ.Δ.Ι.) Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ. Η επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο έγηλε θαζώο ππάξρεη άκεζε ζπλάθεηα ησλ ζπνπδώλ πνπ 

παξέρεη κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ.  

3.1 Πιεζπζκόο – Γεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην – Γεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο  

Ο πιεζπζκόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ην ζύλνιν ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ ηκήκαηνο. Ωο δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ηεο έξεπλαο νξίδεηαη ν 

ζπνπδαζηήο θαη σο δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύλνιν ησλ ελεξγώλ 

θνηηεηώλ (Ν=88 πξνπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο) ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Σερλνινγία 

web». 

3.2 Γηαδηθαζίεο – Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο γξαπηήο αηνκηθήο 

ζπκπιήξσζεο, θαηά ηελ νπνία νη εξεπλώκελνη ζπκπιήξσζαλ έλα ειεθηξνληθό 

εξσηεκαηνιόγην ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο έδσζε κόλν γεληθέο νδεγίεο. 

Η ζύληαμή ηνπ βαζίζηεθε ζε ζρεηηθά πξόηππα εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία 

πξνζαξκόζηεθαλ θαηάιιεια ώζηε λα δηαθξίλεηαη γηα ηε ζαθήλεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ 

εύθνιε απάληεζή ηνπο.  

3.3 Δξγαιεία ηεο έξεπλαο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε σο κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ επηζπκεηώλ πιεξνθνξηώλ ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, πνπ απνηεινύληαλ 

από δύν νκάδεο εξσηήζεσλ.  



ηελ πξώηε νκάδα εκπεξηέρνληαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ εξσηώκελνπ 

(δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ). ηε δεύηεξε νκάδα ππήξραλ 

θαηάιιεια δνκεκέλεο κηα ζεηξά από απόςεηο ηηο νπνίεο ν εξσηώκελνο ζα θιεζεί λα 

βαζκνινγήζεη ζε κία θιίκαθα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δεύηεξε νκάδα εξσηήζεσλ απνηεινύληαλ από δώδεθα (12) 

εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ ρσξηζκέλεο ζε δύν (2) ππννκάδεο απόςεσλ, αληίζηνηρεο κε ηηο 

δύν ζπληζηώζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ. Η πξώηε ππννκάδα αθνξνύζε ηελ 

αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο (Perceived Ease of Use, PEOU) θαη ε δεύηεξε ππννκάδα ηελ 

αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα (Perceived Usefulness, PU), ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα 

βαζκνινγήζνπλ ζε κία επηαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert. ηελ επηαβάζκηα απηή θιίκαθα 

ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε δηαθσλία θαη ην 7 αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε ζπκθσλία. Σα 

αληηθείκελα γηα ηελ κέηξεζε ησλ δύν δνκώλ αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη αληηιεπηή 

ρξεζηκόηεηα πξνέξρνληαη από ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ δνκώλ απηώλ πνπ πξόηεηλε ν 

Davis (1989), νη νπνίεο πξνζαξκόζηεθαλ θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο 

κειέηεο ώζηε λα αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα πνπ αθνξά ε κειέηε. Έλα 

ζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα. 

4. Ανάλςζη – Αποηελέζμαηα  

4.1 Πεξηγξαθή δείγκαηνο  

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ Ν=88 πξνπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) ηνπ Σερλνινγηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Σ.Δ.Ι.) Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα παξαθνινπζνύζαλ ππνρξεσηηθά ην κάζεκα κε θπζηθή παξνπζία θαζώο θαη 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-class. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά 

κε ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ζε έλα 7 βαζκώλ εξσηεκαηνιόγην ηύπνπ Likert. 

Σν πξώην ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκπεξηείρε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 

εξσηώκελσλ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Internet θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Όινη νη εξσηεζέληεο ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιόγην. Η ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπνπδαζηώλ θπκαίλνληαλ από 20 έσο 40 

εηώλ (κέζνο όξνο = 21.9 έηε θαη ηππηθή απόθιηζε = 2.5 έηε) θαη ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ 

γπλαίθεο (76.1%). Καηά κέζν όξν ρξεζηκνπνηνύζαλ ην Internet 4.4 ώξεο αλά εκέξα κε 

ηππηθή απόθιηζε 3.6 ώξεο αλά εκέξα. Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

γηα όια ηα καζήκαηα ήηαλ θαηά κέζν όξν 1.7 ώξεο αλά εκέξα κε ηππηθή απόθιηζε 1.7 

ώξεο αλά εκέξα. Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ην εξγαζηεξηαθό 

κάζεκα «Σερλνινγία web» ήηαλ θαηά κέζν όξν 1.7 ώξεο αλά εκέξα κε ηππηθή απόθιηζε 

1.9 ώξεο αλά εκέξα. 

4.2 Απνηειέζκαηα 

ην δεύηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε από ηνπο ζπνπδαζηέο λα εθθξάζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ηνλ Πίλαθα 1 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ αληηιεπηή 

επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 



Επώηηζη  1 2 3 4 5 6 7 

Σν ζύζηεκα eclass είλαη εύθνιν ζηε 

ρξήζε. 
0 0 2.27 0 19.32 56.82 21.59 

Δίλαη εύθνιν λα απνθηήζεηο άλεζε ζηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο eclass. 
0 1.18 0 2.35 22.35 52.94 21.18 

Σν λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ην ζύζηεκα 

eclass είλαη εύθνιν. 
0 0 1.23 1.23 18.52 46.91 32.10 

Σν ζύζηεκα eclass είλαη επέιηθην λα 

αιιειεπηδξάο καδί ηνπ. 
1.16 4.65 2.33 18.60 27.91 38.37 6.98 

Η αιιειεπίδξαζή κνπ κε ην ζύζηεκα 

eclass είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή. 
0 2.38 2.38 11.9 32.14 35.71 15.48 

Δίλαη εύθνιν λα αιιειεπηδξάο κε ην 

ζύζηεκα eclass. 
0 1.23 3.7 14.81 28.4 43.21 8.64 

Πίνακαρ 1: ρεηηθή ζπρλόηεηα απαληήζεσλ ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert αλά εξώηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο 

Όπσο δηαθαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 1 ηα πνζνζηά ζπνπδαζηώλ, νη νπνίνη ζπκθσλνύλ 

(κεξηθώο ή θαηά ην πιείζηνλ ή πιήξσο), αλέξρνληαη: α) ε 97.73% γηα ην όηη ε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη εύθνιε. β) ε 96.47% γηα ην όηη ε απόθηεζε άλεζεο ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη εύθνιε. γ) ε 97.53% γηα ην όηη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη εύθνιε. δ) ε 73.26% γηα ην όηη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα είλαη 

επέιηθηε. ε) ε 83.33% γηα ην όηη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα είλαη ζαθήο θαη 

θαηαλνεηή. Καη ζη) ε 80.25% γηα ην όηη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα είλαη εύθνιε.  

Επώηηζη  1 2 3 4 5 6 7 

Σν ζύζηεκα eclass είλαη ρξήζηκν γηα ην 

κάζεκα. 
0 1.16 1.16 5.81 12.79 34.88 44.19 

Σν ζύζηεκα eclass βειηηώλεη ηελ 

απόδνζή κνπ ζην κάζεκα. 
2.30 11.49 4.60 10.34 24.14 27.59 19.54 

Σν ζύζηεκα eclass κνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αληαπεμέξρνκαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο πην γξήγνξα. 

0 4.60 1.15 10.34 34.48 31.03 18.39 

Σν ζύζηεκα eclass εληζρύεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά κνπ ζην λα 

αληαπεμέξρνκαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

0 7.95 0 10.23 37.5 36.36 7.95 

Σν ζύζηεκα eclass θάλεη πην εύθνιν ην 

λα αληαπεμέξρνκαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

1.18 5.88 2.35 9.41 30.59 37.65 12.94 

Σν ζύζηεκα eclass απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθόηεηά κνπ ζην λα 

αληαπεμέξρνκαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

1.15 4.60 3.45 10.34 27.59 42.53 10.34 

Πίνακαρ 2: ρεηηθή ζπρλόηεηα απαληήζεσλ ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert αλά εξώηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα 



ηνλ Πίλαθα 2 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ αληηιεπηή 

ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

Από ηνλ Πίλαθα 2 πξνθύπηεη όηη ζε ζρέζε κε ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηα πνζνζηά ησλ ζπνπδαζηώλ, νη νπνίνη ζπκθσλνύλ (κεξηθώο 

ή θαηά ην πιείζηνλ ή πιήξσο), αλέξρνληαη: α) ε 91.86% γηα ην όηη ην ζύζηεκα είλαη 

ρξήζηκν γηα ην κάζεκα. β) ε 71.27% γηα ην όηη ην ζύζηεκα βειηηώλεη ηελ απόδνζε ζην 

κάζεκα. γ) ε 83.90% γηα ην όηη ην ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαπεμέξρνληαη 

γξεγνξόηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. δ) ε 81.81% γηα ην όηη ην ζύζηεκα εληζρύεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. ε) ε 

81.18% γηα ην όηη ην ζύζηεκα ηνπο δηεπθνιύλεη λα αληαπεμέξρνληαη γξεγνξόηεξα ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. Καη ζη) ε 80.46% γηα ην όηη ην ζύζηεκα απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθόηεηά ηνπο ζην λα αληαπεμέξρνληαη γξεγνξόηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

5 Σςμπεπάζμαηα 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε κία κειέηε πεξίπησζεο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα κεηξήζεθαλ ε αληηιεπηή 

ρξεζηκόηεηα θαη ε αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο θνηηεηέο πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο 

δύν απηέο δνκέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνιόγηνπ πνπ πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο γηα ηελ αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα. Οη θιίκαθεο 

κέηξεζεο ησλ δνκώλ απηώλ πξνζαξκόζηεθαλ γηα ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπνπδαζηώλ ζεσξνύλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ραξαθηεξίδεηαη από επθνιία ρξήζεο (88.10%) θαη ρξεζηκόηεηα 

(81.75%). Τπάξρεη βέβαηα έλα κηθξό πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ αλαγλσξίδεη όηη 

ην ζύζηεκα δηαζέηεη ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Σν θαηλόκελν απηό κπνξεί λα νθείιεηαη 

είηε ζηελ έιιεηςε απαξαίηεηεο εμνηθείσζεο ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ είηε ζηελ έιιεηςε επθνιίαο ρξήζεο θαη ρξεζηκόηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Γη’ απηό θαη επηβάιιεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ ηνπ παξαηεξνύκελνπ θαηλνκέλνπ θαη, εηδηθόηεξα, ησλ αλαζρεηηθώλ 

εθείλσλ παξαγόλησλ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ ύπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. 

Μειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα εμεηάζεη ηε ζρέζε επίδξαζεο αλάκεζα ζηηο δύν δνκέο 

αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα θαη αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο θαη ηε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπο 

ζπγθξηηηθά σο πξνο ηελ απνδνρή ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ, 

πξνεθηάζεηο ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ λα απνηεινύζαλ νη αθόινπζεο έξεπλεο: 

 Πξνζαξκνγή ησλ άιισλ δνκώλ ηνπ κνληέινπ απνδνρήο ηερλνινγίαο (ΣΑΜ), όπσο 

ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε θαη ζπκπεξηθνξηθή πξόζεζε πξνο ηε ρξήζε, γηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη κειέηε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηε ρξήζε θαη 

απνδνρή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  

 



 Δπέθηαζε ησλ παξαγόλησλ επηηπρίαο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζσ 

ησλ δνκώλ (α) ηθαλνπνίεζε (Satisfaction), (β) επηβεβαίσζε (Confirmation) θαη (γ) 

πξόζεζε ζπλέρηζεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (Information System 

Continuance Intention, ISCI) ζύκθσλα κε ην κνληέιν ζπλέρηζεο πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ (Expectation-Confirmation model of IS Continuance) ηνπ 

Bhattacherjee (2001). 
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