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Περίληψη
Οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς είναι συχνά έμμεσες. Τείνουν
να έχουν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα του οργανισμού, στην καινοτομία της επιχείρησης,
όπως επίσης αλλάζουν τον τρόπο εργασίας σε ατομικό επίπεδο και τη γενικότερη ικανοποίηση των
εμπλεκομένων. Οι προσπάθειες να προσδιοριστεί τι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων, την ικανοποίηση των χρηστών σε ατομικό επίπεδο και σε
διαφορετικά περιβάλλοντα, φαίνεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μοντέλα αξιολόγησης έχουν
προταθεί στην κατεύθυνση μέτρησης τόσο της χρήσης και της ικανοποίησης χρήστη, όσο και της
πρόθεσης χρήσης.
Σε αυτή την εργασία γίνεται μελέτη (α) σε μετρικές που εκφράζουν την αποτελεσματικότητα
πληροφοριακών συστημάτων, (β) σε μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, και
γίνεται (γ) μια εμπειρική αξιολόγηση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. Οι μετρικές
απευθύνονται στην καλύτερη κατανόηση από το αποτέλεσμα της χρήσης των συστημάτων, με την
αξιολόγηση διαφόρων βασικών στοιχείων και των συσχετίσεων αυτών, βασιζόμενοι από το D&M
IS Success Model.
Στην πρώτη ενότητα αναφερόμαστε στην έννοια της αποτελεσματικότητας πληροφοριακού
συστήματος. Σημειώνουμε πως γίνεται αντιληπτή στις περιπτώσεις έργων πληροφοριακών
συστημάτων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και στην προμήθεια προϊόντων
λογισμικού.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετώντας το προτεινόμενο
μοντέλο και αναφέροντας διαφορετικά μοντέλα αποδοχής της τεχνολογίας. Παρουσιάζουμε τις
μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, σχολιάζουμε θέματα της βιβλιογραφικής
έρευνας και κάνουμε αναφορές σε επιπλέον έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Η εξέταση της
σημαντικότητας των συσχετίσεων των μεταβλητών γίνεται με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Η τρίτη ενότητα εξηγεί τη μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε στη δεύτερη ενότητα,
τρόπους μοντελοποίησης με καθορισμό εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, και τις
προϋποθέσεις της εμπειρικής έρευνας.
Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της εμπειρικής έρευνας και το ερωτηματολόγιο,
η σύνταξη του οποίου βασίστηκε σε στοιχεία μελετών σχετικά με το μοντέλο αξιολόγησης. Μέσω
του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα και συζητήθηκαν θέματα αποδοχής και χρήσης
των πληροφοριακών συστημάτων.
Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις ως μελέτες περιπτώσεων,
ενώ ευρήματα αυτών που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον, αναζητούνται στη βιβλιογραφία.
Οι μελέτες περιπτώσεων στοχεύουν σε πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη του θέματος, λόγω των
διαφορετικών επιπέδων αποδοχής και επιτυχίας πληροφοριακών συστημάτων από οργανισμούς.
Επιπλέον κάνουμε αναφορές στη βιβλιογραφία για παράγοντες αποτελεσματικότητας και ωφέλειες
με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής σε ατομικό και επίπεδο οργανισμού.
Τέλος, το έκτο κεφάλαιο επιβεβαιώνει το προτεινόμενο μοντέλο, συνοψίζει τα όσα έχουν συζητηθεί
σε προηγούμενα κεφάλαια, αναφέρεται σε θέματα αποτελεσματικότητας που είναι σημαντικά ως
προς τους αντικειμενικούς σκοπούς των πληροφοριακών συστημάτων και δίνει κίνητρο για
μελλοντικές μελέτες.
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Abstract
Influences of information systems (IS) on organizations are often indirect. They tend to have a
positive impact on organization’s productivity, on enterprise innovation, but also change the way of
work at individual level and give satisfaction from their use. Attempts to define what influence their
effectiveness, the user satisfaction at individual level and in different environment seem to have an
interest. Evaluation models have been suggested at the direction of measurement use, user
satisfaction as well as indention to use.
In this essay, the study concerns (a) metrics that state effectiveness of information systems, (b)
variables that influence effectiveness, and (c) an empirical assessment of use of information
systems. Metrics apply to better understanding of system’s usage, evaluating different constructs
and relationship between them, based on D&M IS success model.
In first section, we refer to the concept of effectiveness of information system. We mention how it is
perceived in cases of IS projects, of information technology (IT) service provision and the supply
of software products.
Second section includes the literature review, by studying the suggested model and referring to
different technology acceptance models. We present variables that influence effectiveness, comment
on issues of literature research and make references to further studies which have been carried out.
The significance of relationships between variables is examined with support of literature review.
Third section explains methodological approach that is used at second section, modeling procedure
by specifying independent and dependents variables, and preconditions of an empirical research that
follows.
Fourth section presents outline of empirical research, and questionnaire, which is based on study
elements of evaluation model. By means of questionnaire, an empirical research takes place,
discussing themes of adoption and use of information systems.
Fifth chapter describes results from interviews as case studies, while findings with further interest
are searched back to literature. Case studies aim to a thorough development of the subject, due to
different level of use and success of information systems to organizations. In addition, it makes
references to factors of effectiveness and net benefits from the use of IT at individual and
organization level.
Finally, sixth chapter confirms the suggested model, summarizes discussions of previous sections,
refers to issues of effectiveness which are important relative to objectives of information systems,
and give motives for additional research.
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1 Σκοποί και στόχοι
1.1 Εισαγωγή
Με την είσοδο πληροφοριακών συστημάτων (Information Systems) σε οργανισμούς - είτε
ιδιωτική επιχείρηση μεσαίου έως μεγαλύτερου μεγέθους ή δημόσια επιχείρηση - έρχονται μαζί
αλλαγές στις λειτουργίες της επιχείρησης από χαμηλότερο έως υψηλότερο επίπεδο, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό. Στην επίτευξη αυτής της προσπάθειας σειρά ερωτήσεων απασχολεί τους
συμμετέχοντες, όπως: Τι κάνει ένα πληροφοριακό σύστημα (IS) να είναι αποτελεσματικό, Ποιες
είναι οι αναμενόμενες αλλαγές από την είσοδο, Ποιοι ανθρώπινοι, οργανωτικοί, περιβαλλοντικοί
παράγοντες επηρεάζουν την προσπάθεια, έχουν ενδιαφέρουν να απαντηθούν, αλλά και ερωτήσεις
σε περιπτώσεις όπως: Ποιες είναι οι αιτίες μη αποδοχής, Γιατί δεν λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί,
Ποιες οι συνέπειες της αποδοχής στην επακόλουθη ατομική επίδοση, Πως η αλλαγή
δραστηριοτήτων και τα εσωτερικά κίνητρα επηρεάζουν τη χρήση συστήματος.
Από αυτές τις ερωτήσεις μερικές αναφέρονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων, όπως Ποιοι είναι οι στόχοι τους, Τι δυνατότητες πρέπει να έχουν,
Ποιος θα το χρησιμοποιήσει, Σε τι περιορισμούς πρέπει να συμμορφώνεται. Με ανεπαρκής
προσοχή στις ανάγκες, στις ζητούμενες λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος, αρχικά
προβλήματα τα οποία περνάνε απαρατήρητα, συναντώνται αργότερα μετά την παραλαβή του [13].
Οι απαιτήσεις αλλάζουν, αλλάζοντας με τη σειρά τους τις προδιαγραφές.
Μερικές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τη χρησιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς. Διαφορετικοί παράγοντες συμβάλλουν στην
αποδοχή, στη λειτουργία τους, καθώς αυτή επηρεάζεται από σειρά μεταβλητών. Οι ερευνητές
έχουν αναπτύξει μοντέλα ώστε να μελετήσουν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων και να προσδιορίσουν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της (independent variables).
Αυτή η εργασία συνεισφέρει στην μελέτη της αποτελεσματικότητας και στην κατανόηση του
πως μπορεί να μετρηθεί η επιτυχημένη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος σε οργανισμό.
Τα περιεχόμενά της οργανώνονται ως εξής. Σε αυτήν την ενότητα εισάγουμε τις βασικές έννοιες
του θέματος της μελέτης, την προσέγγιση που ακολουθούμε, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία
αναφερόμαστε. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση
μοντέλου υιοθέτησης τεχνολογίας, ανάλυση του μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας, με το
οποίο εξετάζεται η σημαντικότητα των σχέσεων των μεταβλητών. Η τρίτη ενότητα περιγράφει τη
μεθοδολογία που ακολουθούμε στη βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα. Στην τέταρτη ενότητα
παρατίθεται το ερωτηματολόγιο για την εμπειρική έρευνα και τα θέματα των ερωτήσεων τα οποία
προκύπτουν από τα στοιχεία μελέτης που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες. Το πέμπτο
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κεφάλαιο περιγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας της τέταρτης ενότητας, ευρήματά της που
αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία, σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. Επίσης παρουσιάζει άλλες όψεις του θέματος οι οποίες περιγράφουν οργανωτικά θέματα
που αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον και τον ίδιο τον οργανισμό. Στο έκτο κεφάλαιο
συζητείται η επιβεβαίωση του μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας που προτείνεται, και
αναφέρονται περαιτέρω θέματα χρησιμοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.
1.2 Αποτελεσματικότητα
Σε αυτή την εργασία με την έννοια της αποτελεσματικότητας, εκφράζεται γενικότερα η αποδοχή
και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα το αποτέλεσμα μπορεί διατυπώνεται ως η
διαφορά μεταξύ του οφέλους και του κόστους στη λειτουργία και χρήση. Η μέτρηση και η
αξιολόγηση του αποτελέσματος περνάει μέσα από τις έννοιες της παραγωγικότητας, της
οικονομικότητας, της αποδοτικότητας.
Τα καθαρά οφέλη ή ωφέλειες από τη λειτουργία και τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος,
εκφράζονται με βελτιωμένη παραγωγικότητα, τρόπο εργασίας, με βελτιωμένα έσοδα. Εμμέσως η
αποτελεσματικότητα σχετίζεται με το βαθμό και τον τρόπο χρησιμοποίησης του πληροφοριακού
συστήματος. Η χρησιμότητά του χαρακτηρίζει το κατά πόσο ικανοποιούνται οι ανάγκες που είχαν
αρχικά διατυπωθεί. Η έννοια της χρησιμότητας περιέχει την σκοπιμότητα.
Η χρησιμότητα είναι έννοια που μεταβάλλεται στο χρόνο. Εντείνεται ή αποδυναμώνεται με την
αλλαγή τρόπου εργασίας, με την είσοδο άλλων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά σε ορισμένο
χρονικό ορίζοντα θεωρείται σταθερή και αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της αξίας του. Η
χρησιμοποίηση ενός συστήματος, σχετίζεται επίσης με την χρηστικότητά του, δηλαδή το πόσο
εύκολα χρησιμοποιείται.
1.3 Τύποι πληροφοριακών συστημάτων
Ένα πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει βάση δεδομένων, πληροφοριακές διεργασίες και
τεχνολογίες πληροφορικής. Ως μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού συστήματος στο οποίο είναι
ενταγμένο, περιβάλλεται από επιχειρησιακές διεργασίες, μεθόδους εργασίας, δράστες και
περιβάλλον. Σε επίπεδο εφαρμογών λογισμικού, τα πληροφοριακά συστήματα αναπτύσσονται με
τεχνολογίες πληροφορικής, ώστε να βοηθούν τους δράστες στην πραγματοποίηση των εργασιών
τους. Είναι αξιοσημείωτο, το πλήθος, το εύρος των εφαρμογών λογισμικού και συστημάτων που
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πληθώρα συστημάτων από Decision Support, eCommerce, ERP, KMS, BI, κ.α.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα έργα πληροφοριακών συστημάτων, τα προϊόντα
λογισμικού, οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής. Σε ένα έργο εξετάζεται εάν παραδόθηκαν
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αυτά που είχαν προδιαγραφεί και σε τι ποσοστό χρησιμοποιούνται. Σε ένα προϊόν ή σε μια
υπηρεσία ερευνώνται η ποσότητα, η συχνότητα χρήσης τους αντιστοίχως. Τα προϊόντα λογισμικού
μπορεί να βρίσκονται στη αρχική τους λειτουργία, σε αναθεώρηση ή σε μετάβαση,
χαρακτηριζόμενα από διάφορα κριτήρια σε κάθε φάση τους.
Με τις μεταβλητές μέτρησης αναφερόμενες σε έννοιες, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας
των πληροφοριακών συστημάτων είναι περίπλοκη, μερικές φορές απατηλή και γίνεται αντιληπτή
από τους συμμετέχοντες στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού με διαφορετικό τρόπο.
1.4 Προσεγγίσεις αποτελεσματικότητας
Στα πληροφοριακά συστήματα τίθεται θέμα αξιολόγησή τους, είτε υλοποιούνται ως κομμάτι
συνολικότερου έργου που πραγματοποιείται σε μια εταιρεία, είτε παρέχονται υπηρεσίες σχετικά με
αυτά ή εγκαθίστανται ως προϊόν σε πελάτη. Οι οργανισμοί χρειάζεται να μετρήσουν, να εξετάσουν
τα οφέλη και τα κόστη της τεχνολογίας, για την απόδοση των επενδύσεων που έχουν κάνει. Όμως,
σε γενικότερο πλαίσιο οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων είναι συχνά έμμεσες και
επηρεάζεται από ανθρώπινους, οργανωτικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες [12].
Η αποδοχή και μετέπειτα λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων σε έναν οργανισμό είναι
σημαντική και ανάλογη της αξίας που προσδίδουν στον οργανισμό. Η επιλογή των κατάλληλων
μεταβλητών για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους έχει απασχολήσει τους ερευνητές τις
τελευταίες δεκαετίες. Διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, έχουν αξιολογηθεί και
ορισμένα έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά στοχεύοντας να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.
Αυτή η εργασία στοχεύει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
1. ποιες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων
2. ποιες είναι οι σχέσεις (συσχετίσεις) μεταξύ αυτών των μεταβλητών
3. πως η χρήση συστημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τις μεταβλητές της ποιότητας
συστήματος, της πληροφορίας και της υπηρεσίας
4. πως επηρεάζεται η αποδοχή και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων
5. ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
1.5 Μοντέλο μέτρησης
Σε αυτή την εργασία προτείνουμε ένα πλαίσιο διερεύνησης των μεταβλητών που επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητα, στηρίζοντας την έρευνα από το διαδεδομένο DeLone & McLean IS
Success Model (D&M). Οι οργανισμοί που επενδύουν σε πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ)
3
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προσβλέπουν πως η αξία από τη χρήση του συστήματος θα υπερβεί το κόστος τους [9]44].
Ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος, από ERP έως KMS, από το μέγεθος του συστήματος,
είτε πρόκειται για εφαρμογή λογισμικού ή πρόκειται για ενδοεπιχειρησιακό σύστημα που απευθύνεται στις λειτουργίες της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το περιβάλλον του οργανισμού, τα πληροφοριακά συστήματα αξιολογούνται στη χρήση τους και στα οφέλη που δίνουν στον οργανισμό.
Το D&M μοντέλο προτείνοντας και επιμένοντας σε συνεπή και κατάλληλα μετρικά στοιχεία
(measures) για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, έχει κάνει βιβλιογραφική έρευνα στις
διάφορες διαστάσεις (dimensions) μεταβλητών (variables), εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών σε ατομικό και σε επίπεδο οργανισμού. Το μοντέλο μέτρησης που μελετούμε, όπως
συνήθως τα παραγόμενα μοντέλα, αντανακλά αφηρημένες έννοιες, προϋποθέσεις και γνωστούς
περιορισμούς.

2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.1 Εισαγωγή
Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων γίνεται αρθρογραφική μελέτη του D&M IS Success Model.
Διαφορετικά μοντέλα έχουν προταθεί στην κατεύθυνση της μέτρησης αποδοτικότητας
πληροφοριακού συστήματος προηγούμενα σε αυτό το μοντέλο και άλλα παράλληλα σε αυτό. Όπως
του Nolan (73) όπου δίνεται βαρύτητα στην ωριμότητα του συστήματος, την εργασία του Seddon
(97) όπου αποδίδονται διαφορετικές σημασίες στην έννοια χρήσης και το μοντέλο των Torkzadeh
& Doll (99) όπου γίνεται μέτρηση των διαφορετικών απόψεων για τις επιδράσεις στην
αποδοτικότητα πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (MIS).
Εκτός από την αντίληψη της επιτυχίας πληροφοριακών συστημάτων στην κατεύθυνση της
χρήσης και ικανοποίησης του χρήστη συστήματος, του χρησιμοποιών αυτού, άλλη ερευνητική
προσπάθεια, το μοντέλο υιοθέτησης τεχνολογίας (TAM) (89), κινείται στη θεωρία αιτιολογημένων
ενεργειών και συμπεριφοράς, διακρίνει τα beliefs και attitudes (πεποιθήσεις και τρόποι
συμπεριφοράς) των πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενικώς (object-based) και στο πως
αντιλαμβάνονται οι χρήστες ότι συμπεριφέρεται (behavioral). Στην θεωρητική ολοκλήρωση αυτών
των δύο κατευθύνσεων της βιβλιογραφίας, της ικανοποίησης χρήστη και της τεχνολογικής
αποδοχής, έχει δημοσιευθεί εργασία [10], όπου τα χαρακτηριστικά του συστήματος και της
πληροφορίας είναι εκείνα που επηρεάζουν την αντίληψη του χρήστη.
2.2 Αποδοχή και χρήση τεχνολογίας
Το μοντέλο υιοθέτησης τεχνολογίας (TAM), όπως αναφέρεται στο [10], ισχυρίζεται ότι η
αποδοχή και χρήση τεχνολογίας δηλώνεται ως πρόθεση χρησιμοποίησης της τεχνολογίας και
4
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περιγράφεται από τον τρόπο συμπεριφοράς, τη στάση συμπεριφοράς, η οποία διαμορφώνεται από
τα αντιληπτά χαρακτηριστικά του συστήματος. Οι μεταβλητές σε αυτή τη μελέτη, εκτείνονται ώστε
να παρέχουν μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερη ερμηνεία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το
αποτέλεσμα, τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ομαδοποιούνται σε (1) αυτούς που εισάγονται από
σχετικά μοντέλα, η υποκειμενικότητα, ο έλεγχος συμπεριφοράς, (2) επιπρόσθετους άλλους, η
συμβατότητα, η ορατότητα, (3) στην εξέταση εξωτερικών μεταβλητών, τα ειδικά χαρακτηριστικά.
Οι ρόλοι των χαρακτηριστικών της πληροφορίας και του συστήματος αποτελούν προσδιοριστικούς
παράγοντες της χρησιμότητας και της ευκολίας χρήσης αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά της
πληροφορίας και του συστήματος είναι βασικά στοιχεία για την ικανοποίηση του χρήστη και η
ικανοποίηση μελετάται ως τρόπος συμπεριφοράς (attitude) που ο χρήστης έχει προς το
πληροφοριακό σύστημα.
Θέτοντας ένα τρόπο συμπεριφοράς (attitude) ή μια πεποίθηση (belief) να είναι μια μεταβλητή,
τα οποία είναι σταθερά στο χρόνο, στον αντικειμενικό σκοπό του πληροφοριακού συστήματος και
στα συμφραζόμενα της συμπεριφοράς του χρήστη, το μοντέλο της αποδοχής και χρήσης αποτελεί
χρήσιμη βάση για την αναγνώριση και εξέταση της συμπεριφοράς του συστήματος, των
χαρακτηριστικών της πληροφορίας, με περιορισμένη δυνατότητα να προβλέψει τη χρησιμοποίησή
του. Μελετώντας με αυτόν τον τρόπο, η ικανοποίηση χρήστη χρειάζεται να αναγνωριστεί ως
τρόπος συμπεριφοράς προσανατολισμένος σε αντικείμενα. Όμως η ικανοποίηση με την αξιοπιστία
του συστήματος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. Είναι η
πεποίθηση συμπεριφοράς (behavioral belief) για το σύστημα, όπως η ευκολία χρήσης, που
επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς (attitude) στη χρήση, δηλαδή πως χρησιμοποιείται το
σύστημα. Το μοντέλο αξιολόγησης για την ικανοποίηση του χρήστη δεν αναφέρεται σε πεποιθήσεις
και τρόπους συμπεριφοράς.
Αν η ευκολία χρήσης επηρεάζει τη χρησιμότητα και την τάση προς χρήση, ο τρόπος
συμπεριφοράς επηρεάζει την πρόθεση συμπεριφοράς και η πρόθεση συμπεριφοράς επηρεάζει τη
χρησιμοποίηση. Οι εξωτερικές μεταβλητές επηρεάζουν την πεποίθηση που ένας έχει ή τη σχετική
σημασία που αποδίδει στην ποιότητα της πληροφορίας και του συστήματος. Κάθε παράγοντας
αντανακλά αντιλήψεις για το σύστημα και τον τρόπο που αυτό μεταδίδει πληροφόρηση, ένα
σύνολο παραγόντων χρησιμοποιείται να αξιολογήσει την ικανοποίηση γενικά με τις υπηρεσίες,
καθώς αυτές εστιάζουν στους αντικειμενικούς σκοπούς των λειτουργιών του πληροφοριακού
συστήματος, παρά σε ξεχωριστή εφαρμογή λογισμικού. Ένας είναι πιθανό να βρει ότι η εφαρμογή
λογισμικού είναι χρήσιμη στη βελτίωση της επίδοσης στη δουλειά. Η ικανοποίηση από ένα πληροφοριακό σύστημα παριστάνει θετική αξιολόγηση του συστήματος και των μηχανικών της
αλληλεπίδρασης. Σε συνέπεια με την αίσθηση ότι η ευκολία χρήσης επηρεάζει την αντίληψη
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χρησιμότητας, το μοντέλο υποθέτει ότι η ικανοποίηση συστήματος επηρεάζει την ικανοποίηση
πληροφόρησης. Με αυτή τη σειρά τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδίασης συστήματος, οι πεποιθήσεις
και οι προσδοκίες για την έκβαση προσδιορίζουν τελικά τη χρήση.
Αυτό το μοντέλο έρευνας είναι μια κατασκευή σειράς παραγόντων οι οποίοι παρέχουν πιο
αδύναμα άμεσα αποτελέσματα σε όρους της πρόθεσης και τελικά του αντικειμενικού σκοπού
συμπεριφοράς. Διαφορετικά μοντέλα οργανώνουν τους παράγοντες της έρευνας με διαφορετικό
τρόπο, προσδιορίζοντας σε ποια έκταση καθένας από αυτούς προβλέπει και εξηγεί την πρόθεση.
Με την προσθήκη ενδιάμεσων μεταβλητών που αναφέρονται στην πληροφορία και τα
χαρακτηριστικά τους συστήματος, κατανοήθηκε ο ρόλος που κάθε ομάδα μεταβλητών περιγράφει
την πρόθεση και τη χρησιμοποίηση. Τα ευρήματα είναι συνεπή με την θεωρητική θεμελίωση, αυτή
της ποιότητας συστήματος και πληροφορίας, της ικανοποίησης συστήματος και πληροφορίας.
Η πεποίθηση και η στάση συμπεριφοράς δεν είναι τόσο σημαντικοί παράγοντες. Οι επιδράσεις
του τρόπου συμπεριφοράς (object-based attitudes) στην πεποίθηση συμπεριφοράς (behavioral
belief) επιδεικνύονται με σημαντικές σχέσεις μεταξύ της ικανοποίησης πληροφορίας και
χρησιμότητας, και μεταξύ της ικανοποίησης συστήματος και της ευκολίας χρήσης. Σημειώνεται,
ότι η εννοιολογική μελέτη του object-based and behavioral belief and attitude παρουσιάζει
αδυναμίες, ελλείψεις στον υπολογισμό των χρονικών και συμφραζομένων διακυμάνσεων για τα
σχέδια (pattern) συμπεριφοράς που διακρίνονται.
2.3 DeLone & McLean IS Success Model
Αρκετοί τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) έχουν
προταθεί στη βιβλιογραφία όπως της αποδοτικότητας του χρήστη, της χρηστικότητας του MIS και
της ικανοποίησης χρήστη, ενώ άλλες έρευνες δίνουν έμφαση στο πόσο καλά ο οργανισμός αποδίδει
συνολικά. Οι προφανείς δυσκολίες στην ταξινόμηση των αποτελεσμάτων οφείλονται επίσης στη
χρήση γενικών μετρικών αποτελεσματικότητας [2], ενώ το υποκειμενικό στοιχείο των απαντήσεων
επηρεάζει την προσπάθεια μέτρησης. Με σκοπό να οργανωθεί η έρευνα, καθώς επίσης να
παρουσιαστούν οι έννοιες του I/S success, προτάθηκε το μοντέλο των DeLone & McLean. Οι
έννοιες οργανώνονται σε διαστάσεις ή αλλιώς κατηγορίες I/S success. Το D&M θεωρείται πλήρες
μοντέλο αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων (IS) στο γνωστικό πεδίο [9]45]. Το D&M IS
Success [12] βασίζεται σε επισκόπηση ερευνητικών μελετών όπου γίνεται ταξινόμηση σε βασικές
κατηγορίες επιτυχίας, έξη συνολικά. Κάθε βασική μεταβλητή περιλαμβάνει πλειάδα διαφορετικών
στοιχείων τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι έρευνες ισχυρίζονται ότι για τη μέτρηση IS
success πρέπει να συνδυαστούν μετρικές (metrics) από τις έξη αναφερθείσες κατηγορίες.
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του μοντέλου που απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 1 ως:
“Ποιότητα συστήματος και ποιότητα πληροφορίας κάθε μια ξεχωριστά αλλά και από κοινού
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φροντίζουν να επηρεάζουν τη χρήση, την ικανοποίηση χρήστη. Επιπρόσθετα, το ποσό της χρήσης
μπορεί να επηρεάσει το βαθμό ικανοποίησης χρήστη θετικά ή αρνητικά, όπως επίσης συμβαίνει το
αντίθετο. Χρήση και ικανοποίηση χρήστη είναι απευθείας πρόγονοι της επίδρασης σε ατομικό
επίπεδο και τελικά η επίδραση αυτή στην ατομική επίδοση ενδέχεται να έχει κάποια επίδραση σε
επίπεδο οργανισμού.” [2]

Ποιότητα
Συστήματος

Χρήση
σε Ατομικό
Επίπεδο

Ποιότητα
Πληροφορίας

σε Επίπεδο
Οργανισμού

Ικανοποίηση
Χρήστη

Σχεδιάγραμμα 1 : D&M IS success model (1992)

Στη συνέχεια περιγράφονται οι ορισμοί των βασικών μεταβλητών του μοντέλου ως:
1. Ποιότητα συστήματος (System quality) αναφέρεται στη μέτρηση της επεξεργασίας του ΠΣ.
Είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ΠΣ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ευκολία
στη πρόσβαση, ευελιξία συστήματος, ολοκλήρωση συστήματος, χρόνος ανταπόκρισης,
πραγματοποίηση προσδοκιών των χρηστών, αξιοπιστία, ευκολία χρήσης, ευκολία
εκμάθησης, χρησιμότητα ΠΣ.
2. Ποιότητα πληροφορίας (Information quality) αναφέρεται στη μέτρηση των αποτελεσμάτων
του ΠΣ, ως επί το πλείστον η ποιότητα πληροφορίας που παράγει με τη μορφή αναφορών.
Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της πληροφορίας περιλαμβάνουν ακρίβεια, επικαιρότητα,
αξιοπιστία, πληρότητα, συνέπεια, σχετικότητα, κατανοησιμότητα, σημαντικότητα,
εγκαιρότητα, συγκρισιμότητα και μορφή.
3. Χρήση (Use) αναφέρεται στους αποδέκτες των αποτελεσμάτων του ΠΣ. Η συχνότητά της
είναι ένα επιθυμητό μετρήσιμο χαρακτηριστικό.
4. Ικανοποίηση χρήστη (User satisfaction) αναφέρεται στην απόκριση του αποδέκτη με τη
χρήση των αποτελεσμάτων του ΠΣ. Ο βαθμός ικανοποίησης με τις λειτουργίες του ΠΣ είναι
μετρήσιμο στοιχείο.
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5. Ατομική επίδραση (Individual impact) αναφέρεται στο αποτέλεσμα της πληροφορίας στην
συμπεριφορά των αποδεκτών της. Αποδοτικότητα, καλύτερη ποιότητα στη λήψη
αποφάσεων, στην επικοινωνία και έλεγχο λειτουργίας είναι μετρήσιμες μεταβλητές.
6. Επίδραση σε επίπεδο οργανισμού (Organizational impact) αναφέρεται στην επίδραση του
ΠΣ στην αποδοτικότητα του οργανισμού. Κερδοφορία, παραγωγικότητα και οικονομική
βελτίωση είναι ορισμένα από τα μετρήσιμα στοιχεία.
Στα περισσότερα ΠΣ, η επιτυχία τους εξαρτάται εν μέρει από την έκταση χρήσης η οποία είναι
στενά δεμένη με την ποιότητα συστήματος, ποιότητα πληροφορίας και χρησιμότητα. Έχουν
δημοσιευθεί αρκετά άρθρα στα οποία το μοντέλο επικυρώνεται, προκαλείται, κριτικάρεται ή
επεκτείνεται. Έχουν γίνει προτάσεις να περιλαμβάνει την ποιότητα υπηρεσίας. Η παράλειψη
μέτρησης της ποιότητας υπηρεσίας, δημιουργεί κίνδυνο μη αποτελεσματικής μέτρησης της
επιτυχίας ΠΣ. Η αναθεώρηση που έγινε παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 2, όπου οι αλλαγές
αφορούν περισσότερο στο πλήθος των μεταβλητών και λιγότερο στο είδος.

Ποιότητα
Συστήματος

Ποιότητα
Πληροφορίας

Πρόθεση
Χρήσης |
Χρήση

Καθαρά
Οφέλη

Ικανοποίηση
Χρήστη
Ποιότητα
Υπηρεσίας

Σχεδιάγραμμα 2 : Ενημερωμένο D&M IS success model (2003)

Κάθε μια από τις μεταβλητές μετριέται / ελέγχεται ξεχωριστά, ώστε να μην επηρεάζεται η
επακόλουθη χρήση και ικανοποίηση χρήστη [12]. Η χρήση με την ικανοποίηση χρήστη είναι στενά
συσχετισμένες. Η χρήση προηγείται της ικανοποίησης χρήστη, διαδικαστικώς, αλλά θετική
εμπειρία με τη χρήση οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση χρήστη. Παρομοίως, αυξημένη
ικανοποίηση χρήστη οδηγεί σε αυξημένη πρόθεση χρήσης και κατά συνέπεια χρήση, με
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αποτέλεσμα συγκεκριμένα οφέλη να προκύπτουν. Οι κύκλοι ανάδρασης συμβαίνουν ακόμη κι όταν
τα οφέλη είναι αρνητικά.
Η επιλογή το αν και πως μετριούνται οι επιδράσεις εξαρτάται, από το σύστημα / τα συστήματα
τα οποία αξιολογούνται και τους σκοπούς τους (objectives). Για παράδειγμα, ένας από τους
αντικειμενικούς σκοπούς μιας μελέτης ορισμού της έννοιας διαχείρισης γνώσης (knowledge
management) [9], είναι να προσδιορίσει τις σημασίες που αποδίδονται στην έννοια ΠΣ. Οι τρεις
διαφορετικές προοπτικές της είναι : βασισμένη στην πληροφορία, βασισμένη στην τεχνολογία και
βασισμένη στην κουλτούρα.
2.4 Μεταβλητές αποτελεσματικότητας
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία από τη βιβλιογραφική έρευνα που αφορούν στον
τρόπο μέτρησης των μεταβλητών, στη σημαντικότητα συσχετίσεων των μεταβλητών. Το D&M
model (03) αποτελείται από έξη μεταβλητές, οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους με δέκα πέντε
τρόπους, όπως δείχνει ο Πίνακας 3.
Η μέτρηση ποιότητας συστήματος συνήθως γίνεται με την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης,
δίχως να δείχνει συνολικά την ποιότητα. Ενδεικτικές μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα
είναι

αξιοπιστία,

μεταφερσιμότητα,

φιλικότητα

προς

το

χρήστη,

κατανοησιμότητα,

αποτελεσματικότητα, συντηρησιμότητα, οικονομία και επαληθευσιμότητα.
Η μέτρηση της ποιότητας πληροφορίας έχει συχνά κεντρική διάσταση στην ικανοποίηση
χρήστη. Με αποτέλεσμα να μην διαχωρίζεται, αλλά να μετριέται ως μέρος αυτού. Μετρήσεις αυτής
της διάστασης είναι προβληματικές [6].
Η μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας μπορεί να γίνει μέσω ερωτηματολογίου, αν και έχει λάβει
κριτικές. Σε άλλες μετρήσεις περιλαμβάνονται οι δεξιότητες, η εμπειρία, οι ικανότητες του
προσωπικού τεχνικής υποστήριξης.
Η μέτρηση της χρήσης περιλαμβάνει την πρόθεση, τη συχνότητα, την αυτο-αναφερόμενη και
την πραγματική χρήση. Έρευνα έχει δείξει μικτά αποτελέσματα στις τελευταίες δύο σημασίες
χρήσης. Επιπρόσθετα έχει δείξει ότι η συχνότητα χρήσης δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να
μετρηθεί. Ένας τρόπος είναι να μετρηθεί από τα αποτελέσματά της, ενώ άλλοι ερευνητές
προτείνουν να εξεταστεί η μεταβλητή στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού.
Η μέτρηση της ικανοποίησης χρήστη [1] περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα
συστήματος, πληροφορίας, και υπηρεσίας. Εξαιτίας αυτού, μερικοί ερευνητές επιλέγουν να
ξεχωρίσουν τις διάφορες διαστάσεις ποιότητας με σημασιολογικά διαφοροποιημένες μετρήσεις.
Η μέτρηση καθαρού οφέλους μπορεί να γίνει με πληθώρα μεθόδων. Αντιλαμβανόμενη
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χρησιμότητα ή επίδραση στην εργασία είναι οι πιο κοινές μετρικές. Ερευνητές αναφέρουν ότι η
απόδοση στην εργασία και η αποτελεσματικότητα δεν ταιριάζουν τόσο με την αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα. Οι τρεις μεταβλητές της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης, αντιλαμβανόμενης
χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας συντελούν σημαντικά [12].
Μεταβλητές

Συσχετίσεις Μεταβλητών
Ποιότητα συστήματος

→

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Ποιότητα πληροφορίας

→

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Ποιότητα υπηρεσίας

→

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Ποιότητα συστήματος

→

Ικανοποίηση χρήστη

Ποιότητα πληροφορίας

→

Ικανοποίηση χρήστη

Ποιότητα υπηρεσίας

→

Ικανοποίηση χρήστη

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Ποιότητα συστήματος

→

Καθαρά οφέλη

(Use/Intention to Use)

Ποιότητα πληροφορίας

→

Καθαρά οφέλη

Ποιότητα υπηρεσίας

→

Καθαρά οφέλη

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

→

Ικανοποίηση χρήστη

Καθαρά οφέλη

Καθαρά οφέλη

→

Ικανοποίηση χρήστη

(Net Benefits)

Ικανοποίηση χρήστη

→

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Καθαρά οφέλη

→

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

Πρόθεση χρήσης|Χρήση

→

Καθαρά οφέλη

Ικανοποίηση χρήστη

→

Καθαρά οφέλη

Ποιότητα συστήματος
(System Quality)
Ποιότητα πληροφορίας
(Information Quality)
Ποιότητα υπηρεσίας
(Service Quality)

Ικανοποίηση χρήστη
(User Satisfaction)

Πίνακας 3 : Μεταβλητές & Συσχετίσεις μεταβλητών
Υποστήριξη σημαντικότητας συσχετίσεων μεταβλητών. Τα στοιχεία προέρχονται ως επί το πλείστον από την έρευνα [12], καθώς και σε σχετικές έρευνες όπου αναφέρονται:
Ποιότητα συστήματος→Χρήση, [2], [7], [9], (a) η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης επηρεάζει την
εξάρτηση συστήματος, τη συμπεριφορά / πρόθεση, την έκταση και αυτο-αναφερόμενη χρήση, σε
άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι δεν έχει σημαντική συσχέτιση με χρήση συστήματος, αδύνατη
συσχέτιση με την πραγματική χρήση, και καμία συσχέτιση με την πρόθεση, την αυτο-αναφερόμενη
και την εξάρτηση συστήματος. Η αποδοτικότητα (αντιλαμβανόμενη χρήση και ακρίβεια) επηρεάζει
τη συχνότητα χρήσης (εξάρτηση συστήματος, συμβατότητα). Η αναμενόμενη προσπάθεια επιδρά
στην πρόθεση χρήσης, η οποία γίνεται μη σημαντική μετά από τρεις με έξη μήνες. Η αξιοπιστία δεν
επηρεάζει τη χρησιμότητα, ή τη χρήση (σε επίπεδο οργανισμού) ή τη διακοπή χρήσης. Η
αντιλαμβανόμενη χρήση σχετίζεται με τη χρησιμότητα συστήματος (αν μετρηθούν διαφορετικές
εφαρμογές, υποστήριξη, διάρκεια, συχνότητα). Βελτιωμένη ποιότητα συστήματος επηρεάζει
επακόλουθη χρήση του. Σε άλλες μελέτες η ποιότητα δεν εγγυάται τη χρήση του συστήματος.
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Ποιότητα πληροφορίας→Χρήση [9], (d), στα επόμενα σημεία μελέτης, η ποιότητα πληροφορίας
αναφέρεται ως κομμάτι του user satisfaction, σχετίζεται με τη χρήση (ως εξάρτηση συστήματος),
με την πρόθεση χρήσης, ενώ σε άλλες έρευνες δεν βρίσκεται συσχέτιση. Η τοπικότητα, η
εγκαιρότητα δεν βρέθηκαν να σχετίζονται με τη χρησιμότητα σε σημαντικό βαθμό, ενώ η
συμβατότητα επιδρά στην εξάρτηση συστήματος.
Ποιότητα υπηρεσίας→Χρήση [2], [7], (g), σχετίζεται με τη χρήση. Τα χρόνια εμπειρίας δεν
σχετίζονται με την προθυμία χρήσης (σε μεταγενέστερα στάδια ωριμότητας). Ενώ η εκπαίδευση
επηρεάζει τη χρήση στα πρώιμα στάδια. Άλλες έρευνες έδειξαν η τεκμηρίωση και ποιότητα
υπηρεσίας ότι δεν σχετίζονται με τη χρησιμότητα και την πρόθεσή της.
Ποιότητα συστήματος→Ικανοποίηση χρήστη [1], [8], [9], (b) επηρεάζει σε ατομικό επίπεδο, όπως
και η λειτουργικότητα υποστήριξης πληροφόρησης ικανοποιεί τους χρήστες. Σε web sites η
αξιοπιστία και χρόνος μη διαθεσιμότητας σχετίζονται με την ικανοποίηση χρήστη. Η
πολυπλοκότητα του συστήματος δεν σχετίζεται με αυτήν.
Ποιότητα πληροφορίας→Ικανοποίηση χρήστη [1], [9], (e), το περιεχόμενο και η μορφή επηρεάζουν
τον τρόπο συμπεριφοράς (attitude) (στάση συμπεριφοράς) του χρήστη, όπως σε γενικότερο
επίπεδο το περιεχόμενο, η ακρίβεια και επικαιρότητα της πληροφορίας.
Ποιότητα υπηρεσίας→Ικανοποίηση χρήστη [8],[9], (h), οι δύο μεταβλητές σχετίζονται, τα
χαρακτηριστικά τεχνικής υποστήριξης στα αρχικά στάδια συστήματος τους αφήνουν
ικανοποιημένους. Η ανταπόκριση και κατανόηση στις ομάδες δεν σχετίζεται σημαντικά με το user
satisfaction, όπως δεν επηρεάζεται από την εκπαίδευση. Σε ευρύτερες έρευνες της εξέτασης
ποιότητας υπηρεσίας βρέθηκε σημαντική συσχέτιση, με τις εξεταζόμενες προσδοκίες και
αντιλήψεις. Σημαντικός παράγοντας είναι η ανταπόκριση σε όρους ανάδρασης. Ευρήματα ερευνών
έδειξαν ευαισθησία στον τρόπο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσίας, όπως υψηλότερη ποιότητα
εκπαίδευσης δημιουργεί θετικότερη στάση (attitude). Υψηλότερα επίπεδα της
αποτελεσματικότητας, της στήριξης από προμηθευτές σχετίζονται με υψηλότερες προσδοκίες.
Ποιότητα συστήματος→Καθαρά οφέλη [6], (c), τα οφέλη όπως αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα,
ευκολία, ποιότητα συστήματος και ικανοποίηση χρήστη. Η αξιοπιστία, η αντιλαμβανόμενη χρήση
δεν επιδρούν σημαντικά στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Σε έρευνα βρέθηκε να
επηρεάζει την απόδοση, ενώ σε άλλη έρευνα η αξιοπιστία δεν σχετίζεται με την απόδοση. Σε
εξειδικευμένα έργα η ποιότητα συστήματος επηρεάζει θετικά την προσπάθεια λήψης αποφάσεων.
Η ορθότητα λογισμικού την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η τεχνική απόδοση την έμμεσα
αντιλαμβανόμενη αξία.
Ποιότητα πληροφορίας→Καθαρά οφέλη [6], (f), όπως βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων, την
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ποιότητα εργασίας, την εξοικονόμηση χρόνου. Η ποιότητα πληροφορίας επηρεάζει την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, αν και σε συστήματα διαχείρισης γνώσης βρέθηκε η ποιότητα να
μην σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Η σχετικότητα ανακτημένης πληροφορίας
βοηθά στη χρησιμότητα, σε άλλες έρευνες βρέθηκε η ποιότητα πληροφορίας να μην σχετίζεται
σημαντικά με την παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και την καλύτερη διαχείριση. Έρευνες
έδειξαν ότι ποιότητα πληροφορίας επηρεάζει την διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη
λογισμικού, την καλύτερη αντίληψη περιβάλλοντος και αποδοτικότητας οργανισμού.
Ποιότητα υπηρεσίας→Καθαρά οφέλη, (i), όπως επίσης η εξωτερική υποστήριξη επηρεάζει την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα αλλά όχι την εσωτερική. Η προσωποποιημένη τεχνική υποστήριξη
είναι πιο αποτελεσματική, αν και άλλη έρευνα έδειξε πως οι δεξιότητες προσωπικού δεν
σχετίζονται σημαντικά με το αποτέλεσμα της εργασίας του.
Χρήση→Ικανοποίηση χρήστη [8], (k), περισσότερο σημαντική είναι η αντίθετη σχέση. Η
τεκμηρίωση συστήματος δεν επηρέασε την απόδοση των χρηστών. Σε περιβάλλον εκμάθησης η
υποχρεωτική χρήση δεν σχετίζεται σημαντικά με την ικανοποίηση χρήστη. Η χρησιμότητα
συστήματος μετρήθηκε ως συχνότητα χρήσης.
Καθαρά οφέλη→Ικανοποίηση χρήστη, (q), η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα σχετίζεται με την
ικανοποίηση χρήστη. Η επίδραση συστημάτων αποφάσεων στην εργασία του χρήστη είναι άμεση
και επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη παραγωγικότητα και τη γενική ικανοποίησή του. Σε επίπεδο
οργανισμού δεν βρέθηκαν αρκετά δεδομένα, όμως επιδρούν στο περιβάλλον εργασίας.
Ικανοποίηση χρήστη→Χρήση [8], βρίσκεται συσχέτιση (χρήση με την έννοια εξάρτηση
συστήματος), μετρούμενη με το πλήθος εφαρμογών λογισμικού, πρόθεση, συχνότητα και διάρκεια
χρήσης. Σε μερικές έρευνες δεν είναι γνωστό η κατεύθυνση της σχέσης. Η αυτο-αναφερόμενη
χρήση συστήματος επηρεάζει τα στοιχεία του user satisfaction. Επηρεάζει την έκταση χρήσης,
αλλά γίνεται μη σημαντικό σε μεγαλύτερα μοντέλα με αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Σε άλλες
έρευνες η αυτο-αναφερόμενη χρήση και η συχνότητα χρήσης δεν σχετίζονται σημαντικά με το user
satisfaction.
Καθαρά οφέλη→Χρήση [2], (p), δεν βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά. Η πρόθεση
συμπεριφοράς χρήσης σχετίζεται με τη χρήση. Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα με την αυτοαναφερόμενη, την έκταση χρήσης και την εξάρτηση στην πληροφόρηση συστήματος. Η
αναμενόμενη επίδοση σχετίζεται με την πρόθεση χρήσης, αλλά όχι σημαντικά με την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, όπως και την αυτο-αναφερόμενη χρήση λειτουργιών συστήματος.
Η επίδοση επηρεάζει τα αποτελέσματα, όμως σε ατομικό επίπεδο έχει αρνητική επίδραση στη
χρήση (αν μετρηθεί συχνότητα και διάρκεια).
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Χρήση→Καθαρά οφέλη, (i), το ποσό της καθημερινής χρήσης και η συχνότητα σχετίζονται με τα
οφέλη (βελτιωμένη λήψη αποφάσεων). Η πρόθεση χρήσης δεν επιδρά σε ατομικό επίπεδο, ενώ
άλλες έρευνες έδειξαν ότι η χρήση δεν σχετίζεται με τις ωφέλειες. Η ένταση της χρησιμότητας
επηρεάζει την πολυπλοκότητα εργασίας, οι αυτοαναφερόμενες ώρες χρήσης συσχετίζονται με την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η χρησιμότητα του συστήματος σχετίζεται με ωφέλειες σε
επίπεδο οργανισμού. Η χρησιμότητα όπως μετριέται με αναφορές και προσπελάσεις επηρεάζουν
την ποιότητα φροντίδας, την παραγωγικότητα και τα εσωτερικά κόστη θετικά. Η εξειδικευμένη
χρήση επιδρά στην αξία. Σε όρους χρονικής διάρκειας δεν επιδρά σημαντικά στα έσοδα του
οργανισμού, και την κερδοφορία.
Ικανοποίηση χρήστη→Καθαρά οφέλη, (o), αδύνατη συσχέτιση με την επίδοση σε διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Η βελτιωμένη εργασία επηρεάζει ανάλογα τα οφέλη. Σε επίπεδο οργανισμού τα
οφέλη γίνονται συγκεκριμένα σε έσοδα και κερδοφορία.
2.5 Μετρήσεις σε επίπεδο οργανισμού
Η μέτρηση της ωφέλειας από τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο οργανισμού
/ επιχείρησης παρουσιάζει διαφορετικές μετρικές. Οι πολλαπλές μετρήσεις των ωφελειών
δυσκολεύουν την ερμηνεία των αλληλοσυσχετίσεων στα συστατικά τους (constructs) [12]. Βασικό
σημείο, είναι ότι οι ερευνητές πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο ερωτώμενος είναι σε θέση να απαντήσει
αυτές τις ερωτήσεις. Είναι καταλληλότερο οι ερωτήσεις στόχων από τις ετήσιες αναφορές του
οργανισμού να απευθύνονται στη διοίκηση.
Η συσχέτιση καθαρών ωφελειών με τη χρήση είναι σημαντική, ως αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα που σχετίζεται σημαντικά με την αυτο-αναφερόμενη χρήση, τη χρησιμοποίηση
συστήματος. Οι ωφέλειες επηρεάζουν τη χρήση μετρούμενη μέσω της αρχικής χρήσης, της
μετάδοσης των ωφελειών στις διαφορετικού τύπου δραστηριότητες του οργανισμό. Τα
αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ότι επιμένει στην
αξιοπιστία της πληροφορίας, απαντάει τους χρήστες στις εργασίες τους, παρέχει τις υπηρεσίες στο
χρόνο που υπόσχεται να τις πραγματοποιήσει και οι υπάλληλοι του οργανισμού είναι πρόθυμοι να
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους με καινοτόμες ιδέες και με τη καλυτεύρεση της κεντρικής
διαχείρισης [9].
Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις [7] ζητήθηκε να απαντήσουν κατά πόσο
είναι (α) καινοτόμες, (β) αναζητούν νέες τεχνολογίες, (γ) είναι αποδέκτες νέων τεχνολογιών. Η
ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής μέσα σε μια επιχείρηση με αυτό τον τρόπο
μπορεί να σημαίνει “ότι η ικανότητα της εταιρείας να διαπραγματεύεται με τις τεχνολογίες
πληροφορικής αυξήθηκε σημαντικά από τη στιγμή που ανέπτυξε δεξιότητες πληροφορικής
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εσωτερικά στην εταιρεία”.
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας τείνει να αποφύγει μετρικές επίδοσης εξαιτίας της
δυσκολίας να απομονωθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας από άλλα αποτελέσματα. Οι
μετρήσεις στα κόστη / καθαρά οφέλη μερικές φορές γίνεται με ελλείψεις, λόγω δυσκολίας
ποσοτικοποίησης “μη απτών ωφελειών”. Τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τα οφέλη σε
επίπεδο οργανισμού, όπως επίσης αρθρογραφικές αναφορές που μελετήθηκαν παρουσιάζονται σε
επόμενη ενότητα.

Σχεδιάγραμμα 4 : Στατιστική στήριξη αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ D&M success δομικών στοιχείων
σε επίπεδο οργανισμού
2.6 Κεντρικά θέματα
Ένας ερευνητής που θέλει να ακολουθήσει τον προτεινόμενο τρόπο μέτρησης από το D&M
model, πρέπει να γνωρίζει το πληροφοριακό σύστημα, τον οργανισμό υπό μελέτη. Αυτό καθορίζει
τους τύπους των μετρικών που χρησιμοποιεί. Η επιλογή των διαστάσεων, των μετρικών εξαρτάται
από το σκοπό του συστήματος που αξιολογείται. Μια πρακτική εφαρμογή του σε Electronic Media,
έχει μερικά όμοια μετρικά επιτυχίας και μερικά στοιχεία διαφορετικά, σε σύγκριση με μια πρακτική
του σε εφαρμογές ERP. Αν και στις δύο περιπτώσεις μετριέται η ακρίβεια της πληροφορίας, στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρώτης εφαρμογής περιλαμβάνεται η προσωποποίηση της
πληροφορίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών γίνεται από τον προμηθευτή της εφαρμογής λογισμικού,
και όχι το IS department, ο προμηθευτής αξιολογείται εμμέσως στη μέτρηση της
αποτελεσματικότητας.
Μερικοί ερευνητές έχουν συντάξει αρθρογραφικές έρευνες ώστε να εξετάσουν αν τα
αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών υποστηρίζουν τις συσχετίσεις των μεταβλητών που
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τίθενται στο αρχικό success model. Άλλοι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει meta-analysis ώστε να
εξετάσουν μια ή περισσότερες σχέσεις αυτού. Αυτές οι προσπάθειες αποτελούν την ποσοτική
έρευνα που πραγματοποιείται στο IS success και έχουν επικυρώσει σημαντικό κομμάτι του. Η
μελέτη των [12] ενημερώνεται από μελέτες που έχουν γίνει, πραγματοποιώντας ποιοτική
βιβλιογραφική έρευνα, με την εξέταση θεμάτων σχετιζόμενων με τα μετρικά στοιχεία, και αν το
επίπεδο ανάλυσης αποτελεί οριακή συνθήκη, λαμβάνοντας υπόψιν την έλλειψη συνέπειας στις
μελέτες σε όρους περιβάλλοντος και βασικών στοιχείων.
Οι αρχικές προσπάθειες στον ορισμό επιτυχημένου πληροφοριακού συστήματος ήταν κακώς
ορισμένες λόγω της περιπλοκότητας, της αλληλεξάρτησης και της πολυ-διάστατης φύσης του IS
success. Για την αντιμετώπιση του θέματος (92), πραγματοποίησαν επισκόπηση της δημοσιευμένης
έρευνας σε βάθος χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο των IS και δημιουργήσουν μια ταξινομία του
IS success βάσει αυτής της επισκόπησης. Το Σχεδιάγραμμα 1 δείχνει το αρχικό μοντέλο. Αμέσως
μετά τη δημοσίευση της μελέτης τους και το κάλεσμα για επικύρωση και ανάπτυξη του μοντέλου,
οι ερευνητές άρχισαν να προτείνουν προσθήκες, βελτιώσεις σε αυτό.
Οι ερευνητές στην αξιολόγησή τους προσδιόρισαν την έννοια της χρήσης, της χρησιμοποίησης
σε αυτή της χρησιμότητας [1]. Η έννοια της χρησιμότητας είναι κοντά στην ιδέα της
αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας (TAM). Οι Seddon και Kiew ισχυρίστηκαν ότι σε συστήματα
εθελοντικής χρήσης, η χρήση είναι καταλληλότερη μετρική, ενώ σε συστήματα υποχρεωτικής
χρήσης, η χρησιμότητα είναι καλύτερη μετρική. Ωστόσο σε υποχρεωτικά συστήματα, μπορεί να
βρεθεί σημαντική διακύμανση της έννοιας χρήσης που αξίζει να μελετηθεί.
Ερευνητές επίσης πρότειναν την έννοια ποιότητας υπηρεσίας στο D&M model, ώστε να
μετρηθεί η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών από IT departments, μετρώντας και συγκρίνοντας τις
προσδοκίες των χρηστών με τις αντιλήψεις τους για τα IT department. Αν και οι γνώμες των
ερευνητών ήταν αντικρουόμενες, τελικά στο ενημερωμένο μοντέλο έγινε προσθήκη της
μεταβλητής ποιότητας υπηρεσίας, δηλώνοντας την ανάγκη για τη διάσταση της ποιότητας
υπηρεσίας με την αλλαγή των ρόλων των IS στις προηγούμενες δεκαετίες.
Μια άλλη γνωστή πρόταση στο D&M μοντέλο είναι η αποσαφήνιση της έννοιας χρήσης /
χρησιμοποίησης. Με την επισήμανση ότι τόσο η διαδικασία επεξεργασίας, όσο οι διακυμάνσεις
των αποτελεσμάτων συνδυάζονται στο ίδιο πλαίσιο, ο Seddon ισχυρίστηκε ότι αυτό αποτελεί
μειονέκτημα και ότι μπορούν να αποδοθούν τρεις διαφορετικές σημασίες στην έννοια χρήσης,
καθώς επίσης να διαχωριστούν. Η απόκριση που δόθηκε αντιθέτως είναι ότι ο μη διαχωρισμός
αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία με την από κοινού αντίληψη να δίνει πληρέστερη πληροφορία.
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή αλλαγών όπως αυτές που προτείνονται, περιπλέκουν το μοντέλο,
μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του.
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Άλλες έρευνες επέκτειναν και προσάρμοσαν το μοντέλο στην αξιολόγηση της επιτυχίας ειδικών
συστημάτων (IS) και εφαρμογών λογισμικού, που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, KMS,
electronic commerce, κα. Μια άλλη κριτική που του έγινε είναι το γεγονός ότι ένα ΠΣ επιδρά στα
διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού, πέρα από το ατομικό και το επίπεδο οργανισμού. Επηρεάζει
ομάδες, γενικότερες συμπεριφορές, γιαυτό αντικαταστάθηκαν οι μεταβλητές επίδρασης από εκείνη
της ωφέλειας, ώστε να ακολουθείται το μοντέλο σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης, ανάλογα με τι
θεωρείται από τον ερευνητή πιο σχετικό. Το αναθεωρημένο μοντέλο (’03) παρουσιάζεται στο
Σχεδιάγραμμα 2.
Μολονότι το D&M model μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα περιστάσεων, τα όρια του δεν
είναι τόσο γνωστά ή κατανοητά. Μένει στους ερευνητές να εξετάσουν οριακές συνθήκες να
αναγνωρίσουν περιοχές που αξίζουν περαιτέρω προσοχής. Οι προσπάθειες που γίνονται για την
επικύρωσή του, συνεισφέρουν στην κατανόησή του, και αυτές είτε αφορούν στο σύνολό του ή σε
μερικά τμήματα [1]. Έρευνα έχει δείξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ταιριάζει στη μέτρηση της
αποτελεσματικότητας σε πληροφοριακά συστήματα που απευθύνονται σε τμήματα οργανισμού.
2.7 Επιπλέον έρευνες
Σε μελέτη που συντάχθηκε για την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων σε οργανισμούς
[9]3],

η εννοιολογική μοντελοποίηση έγινε σε τρία πλαίσια: το εξωτερικό, το ενδιάμεσο, το

εσωτερικό του οργανισμού, και προστέθηκε μεταβλητή που αναφέρονταν στην ικανοποίηση του
εξωτερικού περιβάλλοντος ή αλλιώς των εξωτερικών δραστών του οργανισμού. Με αυτό το
μοντέλο αξιολόγησης, η ικανοποίηση επηρεάζει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα σε επίπεδο
οργανισμού. Αναφέροντας μια άλλη άποψη [9]7], σε μελέτη δημόσιων οργανισμών για την
κατανόηση των παραγόντων της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια αυτών, τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι οι αναμενόμενοι σύνδεσμοι και συνεισφορές των ατόμων στον οργανισμό,
ήσαν βασικοί προσδιοριστές της στάσης συμπεριφοράς των ατόμων.
Μελέτη που έγινε σε μεγάλο οργανισμό, διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ παρόχων και
καταναλωτών πληροφορίας, τον αριθμό, την ποικιλία, τους πόροι και τα κίνητρα των παρόχων
πληροφορίας, καθώς και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις ως προς την χρησιμότητα των συμβουλών
από την πληροφόρηση, και κατά πόσο αυτές λύνουν το πρόβλημα των καταναλωτών πληροφορίας.
Οι ερευνητές έκαναν στατιστικές υποθέσεις σε επίπεδο οργανισμού ότι οι συγκεκριμένοι πόροι, τα
κίνητρα οργάνωσης των παρόχων πληροφορίας, προσβλέπουν θετικά τη χρησιμότητα των
συμβουλών. Τα δεδομένα της στήριξαν τη βασική υπόθεση και έδειξαν μερική υποστήριξη στους
πόρους και την ποικιλία [9].
Έρευνα που έγινε για την κατανόηση του πως οι οργανισμοί διαχειρίζονται τη γνώση, έδειξε ότι
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σημαντικοί παράγοντες στην επιτυχία των έργων τους είναι η οικονομική επίδοση, η τεχνική και
οργανωτική υποδομή, οι ξεκάθαροι στόχοι, τα πολλαπλά κανάλια μεταφορά γνώσης και η στήριξη
από τη διοίκηση. Σε μια διερευνητική μελέτη των ατομικών αντιλήψεων στη χρήση collaborative
electronic media, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα χαρακτηριστικά της εργασίας που οι χρήστες
πραγματοποιούν με αυτά τα μέσα, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της πληροφορίας και η άνεση
στη χρησιμοποίηση του Η/Υ, σχετίζονται ως επί το πλείστον με την χρήση των μέσων αυτών από τα
άτομα.
Τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης σε οργανισμούς, όπου εστίαζε στο τι έκαναν οι
εταιρείες να ελέγξουν τη γνώση, τι νομίζουν ότι μπορούν ή έπρεπε να κάνουν και ποια είναι τα
σημαντικότερα εμπόδια που αντιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία, ο ερευνητής βρήκε ότι τα πιο
δημοφιλή Knowledge Management σχετίζονται με το IT, τονίζοντας τη σημασία εύρεσης
ισορροπίας μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών λειτουργίας και τεχνολογίας.
Ένας άλλος ερευνητής ισχυρίστηκε την αξία που ένα KMS συνεισφέρει σε ατομικό επίπεδο και
αναζήτησε τους παράγοντες που συνεισφέρουν στη χρήση του και αν η χρησιμοποίησή του είναι
καταλύτης στην αποτελεσματική εκμάθηση που λαμβάνει χώρα στον οργανισμό. Πρότεινε ότι έχει
σημαντική επίδραση στην αποτελεσματική εκμάθηση σε ατομικό επίπεδο, ωφελεί την εκμάθηση με
διάφορους τρόπους, αν και η ποιότητα πληροφορίας δεν επιδρά άμεσα στη χρήση του, και η
αιτιώδης σχέση μεταξύ ποιότητας συστήματος και KMS δεν στηρίζεται.
Ερευνητές που εξέτασαν ομάδες χρηστών, ερεύνησαν τις πρακτικές KMS, όπου βρήκαν ότι οι
οργανισμοί μεταχειρίζονται τη γνώση σαν ιδιωτικό αγαθό, είτε στην ιδιοκτησία του οργανισμού,
είτε μέσω των μελών του. Πρότειναν ότι μπορεί να θεωρηθεί σαν δημόσιο αγαθό που ανήκει και
τηρείται μέσω της κοινότητας. Σε έρευνα του γιατί οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές
κοινότητες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι μετέχουν πέρα από το ενδιαφέρον της
κοινότητας, για τη γενίκευση της ανταποδοτικότητας και της προ κοινωνικής συμπεριφοράς.
Σε αρχικές έρευνες το εννοιολογικό μοντέλο προτείνει μετρικές για την επίδοση εκείνου που
χρησιμοποιεί το σύστημα, για την χρηστικότητα και την ικανοποίηση του χρήστη, που σε
μεταγενέστερες έρευνες εξελίχθηκαν σε ποιότητα συστήματος, σε αποδοχή του, σε μετρήσεις της
αποτελεσματικότητας αυτού [9]. Οι επιδράσεις, οι επιδόσεις σε ατομικό επίπεδο ισχυρίζεται ότι
φέρουν επιδόσεις σε επίπεδο οργανισμού.
Η ικανοποίηση των χρηστών από το πληροφοριακό σύστημα που αναφέρεται σε ατομικό
επίπεδο, επηρεάζει με τη σειρά της αυτήν σε επίπεδο οργανισμού. Η επιτυχία των συστημάτων
εξαρτάται από την έκταση της χρήσης, που προσδένεται στην ποιότητα συστήματος, στην ποιότητα
πληροφορίας και τη χρησιμότητα αυτής. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που
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επηρεάζουν τη γνώση σε επίπεδο οργανισμού, διάφορα στοιχεία –αναφέρονται ως μεταβλητές έχουν προταθεί από θεωρίες αυτής της κοινωνικής ανταλλαγής, των αιτιολογημένων ενεργειών [9].

3 Μεθοδολογία
3.1 Γενικά
Οι τρόποι προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων της εργασίας είναι (α) η έρευνα στην
βιβλιογραφία / αρθρογραφία σχετικά με το θέμα που μελετάται και (β) η πραγματοποίηση έρευνας
εμπειρικής. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται αναλυτικότερα οι μέθοδοι της έρευνας, ώστε να
μας οδηγήσουν στην μελέτη της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, τόσο στο
θεωρητικό, όσο στο πρακτικό κομμάτι.
Στηριζόμενοι από το μοντέλο μέτρησης αποτελεσματικότητας, τις μεταβλητές και τις
συσχετίσεις αυτών, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, η βιβλιογραφική μελέτη
παρουσίασε την υποστήριξη των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η υποστήριξη των
συσχετίσεων βασίζεται στις έρευνες που έχουν γίνει και σε αποτελέσματα που έχουν συζητηθεί [12].
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση απαντά αν υπάρχει αλληλοσυσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών, χωρίς
όμως

να

εξηγεί

επαρκώς

την

κατεύθυνση

της

αιτιότητας

των

μεταβλητών,

λόγω

αλληλοσυσχετίσεων.
Οι αναζητήσεις έγιναν σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων με την εύρεση των
αρθρογραφικών αναφορών της μελέτης [12], με λέξεις-κλειδιά αυτές που αναφέρονται στην
εργασία, ώστε να καλυφθεί η χρονική περίοδος από το ’92 έως ’08, και οι διαφορετικές
προσεγγίσεις στο αντικείμενο εργασίας για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των
πληροφοριακών συστημάτων.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας από
διαφορετικές αφετηρίες, είναι αποτέλεσμα σύνθεσης στοιχείων από τύπους πληροφοριακών
συστημάτων, αναφέρεται σε ερευνητικά θέματα του μοντέλου που ακολουθείται και σημαντικούς
παράγοντες αποτελεσματικότητας.
Τα αντικρουόμενα ευρήματα των μελετών ίσως να σημαίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα [2].
Η βιβλιογραφική έρευνα είναι ποιοτική, υποκειμενική στη φύση της και παρέχει λιγότερες ισχυρές
ενδείξεις από μόνη της. Το μοντέλο έρευνας δεν εξετάζει την κατεύθυνση της αιτιότητας και τα
ευρήματα μπορούν να γενικευθούν. Αν υπάρχει μια στήριξη για κάθε από τις προτεινόμενες σχέσεις
μέσα στο μοντέλο, οι δυνάμεις των σχέσεων οφείλονται στον τρόπο που οι μεταβλητές του
μετρούνται. Πολλές μελέτες ασχολούνται με τις διαστάσεις των μεταβλητών που επηρεάζουν την
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αποτελεσματικότητα, ενώ ένα ερευνητικό άρθρο κατηγοριοποιείται χρησιμοποιώντας μία ή
περισσότερες διαστάσεις.
Οι περιγραφικές / βιβλιογραφικές και εμπειρικές έρευνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
διαστάσεις της ταξινόμησης [2]. Τα θέματα που ορίζουν την ερευνητική περιοχή των
πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης είναι (α) ποιες είναι οι περιοχές αναφοράς, (β) ποια είναι η
εξαρτημένη μεταβλητή, τι μετριέται, (γ) πως αθροίζεται η γνώση για τους αντικειμενικούς στόχους
της έρευνας, (δ) ποια είναι η σχέση της έρευνας, με την τεχνολογία, με τις πρακτικές του χώρου, (ε)
που δημοσιεύονται τα ευρήματα των ερευνητών.
3.2 Κατασκευή πρότυπου μοντέλου
Με τη διαδικασία μοντελοποίησης, εξετάζεται η κατάσταση που ζητείται να διερευνηθεί αρχικά
και να κατασκευαστεί ένα αφαιρετικό μοντέλο [14] που αντιστοιχίζεται σε ορισμούς μεγεθών
παρατήρησης της αρχικής κατάστασης, φαινόμενο. Τα αποτελέσματα που παράγονται πλέον από το
μοντέλο και η ανάλυση αυτών, γίνεται με σκοπό να ερμηνεύσουν το φαινόμενο που παρατηρείται
με καλύτερο τρόπο. Το μοντέλο πάντα απλοποιεί την πραγματικότητα, ωστόσο μπορεί να
περιληφθεί σε αυτό αρκετή λεπτομέρεια, έτσι ώστε να συναντά τις ανάγκες της έρευνας, να είναι
συνεπές, και ταυτοχρόνως να είναι κατανοητό και χρήσιμο.
Τα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι (α) μελέτη του περιβάλλοντος που πλαισιώνει την
κατάσταση που εξετάζεται, (β) σχηματισμός μιας επιλεκτικής αναπαράστασης με καθορισμό των
ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών και (γ) κατασκευή του ποσοτικού μοντέλου με
προσδιορισμό των κύριων και βοηθητικών μετρικών μεγεθών. Τα τελευταία μεγέθη τα οποία
αναφέρονται, βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στις εμπειρικές έρευνες
όταν η συλλογή δεδομένων γίνεται με δειγματοληπτικό τρόπο, η αβεβαιότητα για τις μεταβλητές
που παριστούν περιορίζεται με γνωστές πιθανότητες. Προσθέτοντας μεταβλητές στις μετρήσεις που
γίνονται, κάνουν στατιστικές υποθέσεις πως οι μεταβλητές κάθε μια ξεχωριστά, αλλά και σε
συνδυασμό αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τους, επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό η μία
την άλλη, μετρώντας το αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι η περιγραφική μελέτη έχει τους δικούς της
περιορισμούς, αλλά μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για το φαινόμενο που μελετάται. Η
επαγωγή των αποτελεσμάτων στην εμπειρική έρευνα γίνεται με εκτίμηση της στατιστικής
σημαντικότητας των αποτελεσμάτων από το μέγεθος του δείγματος. Η αναφορά των
αποτελεσμάτων μιας περιγραφικής μελέτης, γίνεται με το πόσο σημαντικά θεωρούνται τα
ευρήματά της από τον ερευνητή.
Επομένως στην περίπτωση συγκεκριμένου τύπου πληροφοριακού συστήματος, επιβεβαιώνεται
ή όχι η σημαντικότητα των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψιν αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν
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την κατηγορία. Πέρα από όποια λογική βελτίωση προσφέρει, υπάρχει πιθανότητα να είναι απειλή
στη σταθερότητα των υπαρχουσών νορμών, της υπάρχουσας οργανωτικής κουλτούρας. Είναι
επιλογή η προσαρμογή του αφαιρετικού μοντέλου να συμβαδίζει με τις υπάρχουσες νόρμες.
Χρειάζεται εκπαίδευση στις έννοιές του, κατανόηση των ανεπαρκειών του και των σημαντικών
θεμάτων που πρέπει να αναφέρονται.
Στις ανεξάρτητες μεταβλητές υπάρχει η διάσταση του χρόνου ως μια αλληλοεξαρτώμενη
διάσταση.

Οι περιβαλλοντικές (ecology) έννοιες από την αρθρογραφία για την αποτελεσμα-

τικότητα σε επίπεδο οργανισμού, παρέχουν μια θεωρητική βάση για την καλύτερη ανάπτυξη του
θέματος. Όμως, για την παρούσα μελέτη, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα των πραγματικών
καταστάσεων και διατηρώντας την ερμηνευτική αξία του μοντέλου έρευνας, θεωρείται η μετρική
της ικανοποίησης χρήστη βασική μετρική. Η διακύμανση αυτής της μετρικής ίσως προκαλείται όχι
μόνο από την διακύμανση της έκτασης ή της ποιότητας της συμμετοχής, αλλά από τη διαφορετική
ποιότητα του συστήματος αυτού καθεαυτού [2]. Επιπλέον, αυτές οι κατηγορίες ή τα συστατικά
αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοεξαρτώνται, σχηματίζοντας το IS success model.
3.3 Μέθοδος ερωτήσεων
Το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποιείται

στην

εμπειρική

έρευνα,

προέρχεται

από

ερωτηματολόγια που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπως [1], προσαρμοσμένα στους στόχους
αυτής της εργασίας. Τα θέματα του ερωτηματολογίου συζητούνται σε συνεντεύξεις για την εξέταση
των ερωτημάτων και τον εντοπισμό ευρημάτων ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται
στην εργασία με τη μορφή μελετών περιπτώσεων, ενώ τα ευρήματά τους αναζητούνται στη
βιβλιογραφία, έτσι ώστε να μελετηθεί και να παρουσιαστεί σχετική αρθρογραφία κλείνοντας τον
κύκλο βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας.
Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκαν σημεία που αναφέρονται στη μεθοδολογική προσέγγιση αντίστοιχων ερευνών [1][9] [6][7].
Επιπρόσθετα, τέθηκαν μερικές προϋποθέσεις στη διεξαγωγή συζητήσεων μέσω συνεντεύξεων για
την πραγματοποίηση της εμπειρικής έρευνας:
Οι ερωτήσεις για τη μέτρηση της μεταβλητής χρήση συστήματος πρέπει να είναι έγκυρες, καθώς
αφορούν τη διεύθυνση μηχανογράφησης και όχι συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού. Εστιάζονται απευθείας στην ικανοποίηση από τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος που μελετάται.
Οι ερωτήσεις μπορούν να εκφραστούν, να διατυπωθούν σε ανάλογη περίπτωση, είτε σε ατομικό
επίπεδο, είτε σε επίπεδο οργανισμού.
Τα θέματα του ερωτηματολογίου είναι κατανοητά, μέρος ανοιχτής συζήτησης που γίνεται, ώστε
το φαινόμενο που μελετάται να εξηγείται από τις μεταβλητές που αναφέρονται στην έρευνα.
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4 Εμπειρική έρευνα
4.1 Χαρακτηριστικά
Η συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας που παρουσιάστηκε στη δεύτερη ενότητα, στην οποία
συζητήθηκαν οι έννοιες και αναγνωρίστηκαν οι μεταβλητές που είναι σημαντικές για τη μελέτη της
αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, είναι η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή
την ενότητα.
Ένα σύνολο πέντε οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιλέχθηκε, ώστε να
μελετηθούν οι περιπτώσεις αποδοχής / χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και να
πραγματοποιηθεί η εμπειρική έρευνα. Οι οργανισμοί επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν διακριτά
περιβάλλοντα εργασίας, να έχουν διαφορετικό επίπεδο αποδοχής / χρησιμοποίησης πληροφοριακών
συστημάτων, και οι συνεντεύξεις να γίνουν με πρόσωπα που είναι σε θέση να απαντήσουν σε
επίπεδο διεύθυνσης μηχανογράφησης.
Οι εταιρείες / οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα είναι: Δημόσιος οργανισμός, Ιδιωτική
εταιρία υπηρεσιών, Εταιρία πληροφορικής, Δημόσια υπηρεσία, Τραπεζικός οργανισμός. Επιπλέον
στοχεύει σε μια βαθύτερη κατανόηση των αιτιών αποδοχής πληροφοριακών συστημάτων.
4.2 Ερωτηματολόγιο
(1) Διεύθυνση μηχανογράφησης. (απόψεις των τμημάτων του οργανισμού)
α) πως είναι οι σχέσεις σας με το προσωπικό της διεύθυνσης πληροφορικής
μη ικανοποιητικές

ικανοποιητικές

β) πόσο συχνά επικοινωνείτε με το προσωπικό της διεύθυνσης
σχεδόν ποτέ

αρκετά συχνά

γ) πόσο ευχαριστημένοι είστε με την εξυπηρέτηση αιτημάτων για αλλαγές
μη ευχαριστημένοι

ευχαριστημένοι

δ) είναι αποδεκτός ο απαιτούμενος χρόνος για ανάπτυξη νέων συστημάτων
μη αποδεκτός

αποδεκτός

(2) Γνώση / εμπειρία χρηστών και συμμετοχή. (άποψη της μηχανογράφησης)
ε) πόσο καλά γνωρίζουν τα προγράμματα μηχανογράφησης
δεν γνωρίζουν

αρκετά καλά

ζ) είναι επαρκής η παρεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού
ανεπαρκής

επαρκής

η) είναι αποδοτική η υποστήριξη από τον προμηθευτή
μη αποδοτική

αποδοτική

θ) πόσο επαρκής είναι η αίσθηση συμμετοχής του τμήματός σας
μη επαρκής

επαρκής

(3) Πληροφορία ως προϊόν. Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε με την:
ι) αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφορίας
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ανεπαρκής

ικανοποιητική

κ) σχετικότητα της παρεχόμενης πληροφορίας
ανεπαρκής

ικανοποιητική

λ) πληρότητα: Πόσο αποτελεσματική είναι για εσάς η παρεχόμενη πληροφορία ως προς:
3.1) το περιεχόμενο

χαμηλή

υψηλή

3.2) την ακρίβεια

χαμηλή

υψηλή

3.3) την μορφή

χαμηλή

υψηλή

3.4) την επικαιρότητα

χαμηλή

υψηλή

.

.

.

(4) Ευκολία χρήσης. Είναι τα προγράμματα μηχανογράφησης φιλικά / εύκολα χρησιμοποιήσιμα.
μη ικανοποιητικά

ικανοποιητικά

(5) Πως βαθμολογείτε τα προγράμματα μηχανογράφησης. Ως προς:
5.1) την επάρκεια δεδομένων

μη ικανοποιητικά

ικανοποιητικά

5.2) τα ειδικά χαρακτηριστικά

μη ικανοποιητικά

ικανοποιητικά

5.3) τις διαδικασίες λειτουργίας

μη ικανοποιητικά

ικανοποιητικά

5.4) την ασφάλεια

μη ικανοποιητικά

ικανοποιητικά

.

.

.

.

Οι ερωτήσεις μπορούν να διατυπωθούν ως α) ακρίβεια παρεχόμενης πληροφορίας : γενικά ως κατάσταση, περιγραφή,
β) είναι ακριβές το σύστημα : γενικά πάλι, αλλά εμμέσως ζητώντας αντικειμενικότητα, γ) είσαστε ικανοποιημένοι με
την ακρίβεια του συστήματος : με απευθείας ερώτηση.

4.3 Θέματα ερωτήσεων
Οι παραπάνω ερωτήσεις εξετάζουν λεπτομερειακά τα εξής σημεία για την αποδοχή και
λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος: (α) την αποτύπωση διαφορετικών απόψεων για το
έργο της διεύθυνσης μηχανογράφησης, (β) το πως αυτή βλέπει τη συμμετοχή των τμημάτων ενός
οργανισμού, την υποστήριξη στο έργο της από τους προμηθευτές, (γ) το πως γίνεται αντιληπτή η
ποιότητα πληροφοριακού συστήματος, η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στην αποτελεσματική
του λειτουργία (δ) ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας ως προϊόν και (ε) κατά πόσο τα
προηγούμενα επηρεάζουν τη χρησιμοποίησή του ή την πρόθεση χρήσης και αφήνουν ικανοποιημένους τους ενδιαφερόμενους στο έργο αυτού.
Τα πληροφοριακά συστήματα, στις ερωτήσεις που τίθενται, θεωρούνται σύνολο προγραμμάτων
λογισμικού, διαδικασιών λειτουργίας ενός οργανισμό και ατόμων που τα χειρίζονται, και
στοχεύουν σε αποδοτικότερη λειτουργία του έργου που τους έχει ανατεθεί, μέχρι σε μεγαλύτερες
ωφέλειες για τον οργανισμό.
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Οι αντικειμενικοί στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού
συστήματος: αν είναι κεντρικό δίνεται έμφαση στην μέτρηση απόδοσης συν τη χρήση, αν δεν είναι
κεντρικό δίνεται έμφαση στην ποιότητα υπηρεσίας, πληροφορίας· στην περίπτωση κατανεμημένων
συστημάτων δίνεται έμφαση τόσο στην ποιότητα πληροφόρησης, όσο στην εμπιστοσύνη των
αποτελεσμάτων, ενώ η χρησιμότητα γίνεται περίπλοκη όταν βρισκόμαστε σε φάση μετάβασης και
ισορροπίας [5].
Στις υπηρεσίες που μελετούνται ζητείται από τα άτομα που γίνονται οι συνεντεύξεις να
απαντήσουν σε γενικότερα θέματα, να μεταφέρουν ποιες είναι οι απόψεις για ένα πληροφοριακό
σύστημα που επιλέγεται εντός του οργανισμού, τόσο σε ατομικό επίπεδο (ως απλός χρήστης),
αλλά και σε επίπεδο οργανισμού (έχοντας μια γενικότερη εικόνα).
Οι ερωτήσεις στις ομάδες (1) και (2) ερευνούν την ποιότητα συστήματος ως προς τα
χαρακτηριστικά

ευκολία

στην

εκμάθηση,

ευκολία

στην

πρόσβαση,

αξιοπιστία,

αποτελεσματικότητα, ορθότητα, και χρόνο απόκρισης. Επίσης στοχεύουν να εξετάσουν την
ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας ως δεξιότητες ή ικανότητες, αλλά και εμπειρία από την μεριά
εκείνου που την παρέχει. Συγκεκριμένα γίνονται ερωτήσεις για το ποια είναι η συχνότητα
επικοινωνίας, πως εξυπηρετούνται τα αιτήματα αλλαγών βελτιώσεων, πως καλύπτονται οι
απαιτήσεις για νέα προγράμματα λογισμικού, αν οι χρήστες γνωρίζουν τι θέλουν και τι μπορούν
να περιμένουν, αν έχουν εκπαιδευθεί, έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και συμμετέχουν στην
ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων.
Στη συνέχεια (3) ερωτώνται ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ποιότητας πληροφορίας.
Συγκεκριμένα πόσο ακριβές, πλήρες είναι το περιεχόμενο της πληροφορίας, και πόσο εγκαίρως
παρέχεται η πληροφόρηση. Η πληροφορία είναι αξιόπιστη όταν οι χρήστες μπορούν να βασίζουν
σε αυτήν τα ερωτήματά τους και εφόσον δεν απαντιούνται άμεσα, οι απαντήσεις τους να
καλύπτονται με έμμεσο / σχετικό τρόπο. Φυσικά ερωτήματα αφορούν στη μορφή της
πληροφορίας, αν είναι ηλεκτρονική ή έντυπη.
Η ομάδα ερωτήσεων (5) στοχεύει να διερευνήσει κατά πόσο τα διαφοροποιημένα
χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος, αφήνουν τους χρήστες / ενδιαφερόμενους
περισσότερο ικανοποιημένους / ευχαριστημένους από πριν. Συγκεκριμένα πόσο τα δεδομένα είναι
επαρκής / ενημερωμένα, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής λογισμικού, πόσο
καλύπτει τους χρήστες στις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας τους τμήματος ή της υπηρεσίας
και αν η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη σε αυτούς.
Στην ομάδα (4), οι ερωτήσεις, ζητώντας την αντικειμενικότητα σε μια γενικότερη αξιολόγηση
αφενός της φιλικότητας, της χρησιμοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος και αφετέρου της
αποτελεσματικής λειτουργίας, τίθενται σε ατομικό και σε επίπεδο οργανισμού. Συγκεκριμένα, το
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πληροφοριακό σύστημα που μελετάται είναι φιλικό, περίπλοκο ή χρήσιμο. Η χρήση του είναι
υποχρεωτική ή προαιρετική. Διευκρινίζεται ότι η χρήση προηγείται της ικανοποίησης χρήστη,
αλλά θετική εμπειρία με τη χρήση οδηγεί σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση / ικανοποίηση ως συνήθως.
Ερωτώνται αν η χρήση είναι αυτοαναφερόμενη ή πραγματική, αν αφορά τη χρησιμοποίηση ή τη
πρόθεση χρήσης, καθώς αυτή έχει πολλαπλή σημασία.
Οι ερωτήσεις από τις ομάδες (1) και (4) ερωτώνται σε ατομικό επίπεδο για το ποιες είναι οι
επιδράσεις στη συμπεριφορά των αποδεκτών της πληροφορίας, δηλαδή αν και πως συνεισφέρουν
στη ποιότητα της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο οργανισμού, στην αποτελεσματικότητα του
οργανισμού, στην βελτίωση της παραγωγικότητάς του.

5 Αποτελέσματα
5.1 Μελέτες περιπτώσεων
Μερικές από τις περιγραφές που ακολουθούν προέρχονται από μελέτες περιπτώσεων
προηγούμενης εμπειρίας, μερικές από τις συνεντεύξεις που έγιναν. Οι μελέτες περιπτώσεων
παρακάτω αναφέρονται: (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε), και επιπρόσθετα περιγράφονται σημαντικοί
παράγοντες λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
(Α) πληροφοριακό σύστημα για δημόσιο οργανισμό: ανάθεση έργου για την εγκατάσταση
πληροφοριακού συστήματος σε οργανισμό όπου βρίσκονται εφαρμογές λογισμικού σε ορισμένα
τμήματα των υπηρεσιών του οι οποίες υποστηρίζουν μερικές από τις ανάγκες του στην
εξυπηρέτηση του κοινού από αυτόν, αλλά και την επικοινωνία από τμήμα σε τμήμα.
Τα τμήματα του οργανισμού από την εξυπηρέτηση του κοινού, τον εξωτερικό έλεγχο και το
τμήμα του λογιστηρίου, λειτουργούν με τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες του
οργανισμού. Έγγραφα πρωτοκολλούνται και διακινούνται από τμήμα σε τμήμα, αποφάσεις
καταχωρούνται στα αρχεία της υπηρεσίας, και ανάμεσα στις κεντρικές λειτουργίες της είναι η
τήρηση μητρώων, η καταχώριση δηλώσεων και η απονομή παροχών.
Στα χαρακτηριστικά της μελέτης περίπτωσης είναι οι καταχωρίσεις και αναζητήσεις των ίδιων
εγγράφων σε διαφορετικά αρχεία, με χρονοβόρες αναζητήσεις αυτών. Τα τμήματα / οι υπάλληλοι
του οργανισμού στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογίες
πληροφορικής. Η ομάδα έργου διαχωρίζει τις ανάγκες αυτού, αναθέτοντας σε υποομάδες τη
συλλογή απαιτήσεων. Για την ολοκλήρωσή του γίνεται σημαντική προετοιμασία, ώστε σταδιακά να
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν τα επιμέρους του συνολικού πληροφοριακού συστήματος σε
κάθε τμήμα. Στη διάρκειά του χρειάστηκε επιπλέον υλοποίηση και περισσότερη εκπαίδευση.
Δόθηκε περιθώριο για την κατανόηση των ειδικών λειτουργιών του οργανισμού, του μεγέθους
της προσπάθειας που απαιτείται να καλυφθούν οι ανάγκες από λογισμικό και της κατανόησης του
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τρόπου λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος από τους τελικούς χρήστες. Μετά την
παράδοση του στον οργανισμό, ακολουθεί υποστήριξη από τον προμηθευτή.
Απαντήσεις ερωτηματολογίου: Οι σχέσεις των τμημάτων με το προσωπικό της διεύθυνσης είναι
μη ικανοποιητικές, η συχνότητα επικοινωνίας είναι αραιή και η εξυπηρέτηση των αιτημάτων για
αλλαγές / βελτιώσεις γίνεται από τον προμηθευτή σε χρόνους που δίνονται από αυτόν. Η άποψη
της μηχανογράφησης είναι ότι οι υπάλληλοι του οργανισμού γνωρίζουν τις εφαρμογές λογισμικού,
έχουν μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης και υποστηρίζονται επαρκώς από τον προμηθευτή.
Λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παρεχόμενη πληροφόρηση ζητείται να είναι αξιόπιστη και
πλήρης για το περιεχόμενο και τη μορφή της. Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό
επίπεδο ευκολίας χρήσης και βαθμολογούνται ικανοποιητικά από τους υπεύθυνους των τμημάτων
ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.
Σημαντικοί παράγοντες: η στήριξη από τη διοίκηση, η συμμετοχή στη διαδικασία συλλογής
απαιτήσεων και η εκπαίδευση του προσωπικού των τμημάτων του οργανισμού, υποστήριξη από
προμηθευτή.
(Β) σύστημα διοικητικής πληροφόρησης: πληροφοριακό σύστημα που αποτελείται από εφαρμογές
λογισμικού σε εταιρία παροχής υπηρεσιών. Η διεύθυνση μηχανογράφησης έχει συλλέξει τις
ανάγκες ενημέρωσης από τα τμήματα της επιχείρησης και έχει προδιαγράψει τις απαιτήσεις, στην
έκταση που ο εσωτερικός της χρόνος για ανάπτυξη της επιτρέπει.
Με τις προδιαγραφές έτοιμες, η ολοκλήρωση της προσπάθειας είναι σύντομη, και αφορά
συνολικότερα στα αιτήματα των τμημάτων της εταιρίας που έχουν γίνει κατά καιρούς. Η αρχικά
θετική αποδοχή, μετριάζεται από δυσκολίες αργότερα στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων της
πληροφόρησης. Η πληθώρα της πληροφορίας και τα ειδικά χαρακτηριστικά της, απαιτούν χρόνο
και προσπάθεια από τους χρήστες. Μια σταδιακή αποδοχή / πραγματοποίηση δίνει περισσότερο
χρόνο κατανόησης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων.
Τα χαρακτηριστικά αυτής της μελέτης είναι η έγκαιρη πληροφόρηση, επεξεργασία σε μεγάλο
αριθμό εγγραφών αντλώντας δεδομένα από επιχειρησιακές εφαρμογές λογισμικού με ιδιαίτερες
απαιτήσεις, καθώς και η συγκεντρωτική πληροφόρηση. Πιθανότητες διαφορετικής ερμηνείας των
αποτελεσμάτων από τις εφαρμογές λογισμικού. Προϋποθέσεις: αντικειμενικοί στόχοι και
υποθέσεις, χρόνος αποδοχής, οικονομικοί πόροι.
Απαντήσεις ερωτηματολογίου: Οι σχέσεις των τμημάτων της εταιρίας με το προσωπικό της
διεύθυνσης είναι ικανοποιητικές με συχνή επικοινωνία, αν και ο απαιτούμενος χρόνος
εξυπηρέτησης αιτημάτων για αλλαγές / βελτιώσεις αυξάνεται. Η άποψη της μηχανογράφησης είναι
ότι ορισμένα τμήματα της εταιρίας γνωρίζουν αρκετά καλά τις εφαρμογές λογισμικού, έχουν καλή
υποστήριξη από τον προμηθευτή και την αίσθηση επαρκούς συμμετοχής στα προγράμματα της
μηχανογράφησης.
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Για την εφαρμογή λογισμικού διοικητικής υποστήριξης απαιτείται σχετική αξιοπιστία στην
πληροφόρηση, υψηλότερου επιπέδου ακρίβεια και επικαιρότητα δεδομένων. Δεν δίνεται τόση
σημασία στη μορφή της παρουσίασης, όσο στο περιεχόμενο. Οι εφαρμογές πληροφόρησης
χαρακτηρίζονται από ευκολία χρήσης και βαθμολογούνται ικανοποιητικά από τους χρήστες των
τμημάτων, ειδικότερα ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά αναζήτησης πληροφορίας.
Χαρακτηριστικά εφαρμογών διοικητικής πληροφόρησης είναι οι αυξημένες ανάγκες για
παραγωγή και κατανάλωση πληροφορίας. Τα στατιστικά στοιχεία, παρουσιάζουν στατιστικά
σφάλματα σε ορισμένο περιθώριο, όμως ταυτόχρονα ζητούνται να είναι συμφωνημένα,
επικαιροποιημένα, ώστε οι χρήστες να στηρίζονται στη λήψη αποφάσεων.
Οι εφαρμογές πληροφόρησης αν και απαιτούν σαφή ορισμό του αντικειμενικού σκοπού που
δημιουργούνται, στηρίζονται σε υποθέσεις γεγονότων και χρειάζονται βάθος χρόνου για την
δοκιμαστική τους λειτουργία και την αποδοχή των αποτελεσμάτων τους.
(Γ) πακέτο λογισμικού σε τμήμα πωλήσεων: με σκοπό την οργάνωση της δουλειάς του τμήματος
πωλήσεων της εταιρίας. Το κομμάτι του λογισμικού αφορά στην καταχώριση πληροφόρησης για
δυνητικές ευκαιρίες πωλήσεων, όπως αυτές αξιολογούνται από τους υπαλλήλους του τμήματος, την
παρακολούθηση της εξέλιξης που έχουν και την τελική αξιολόγησή τους πριν το γεγονός της
πραγματοποίησης της πώλησης.
Εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος στις καθημερινές του εργασίες, παρέχει
διοικητική πληροφόρηση σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
περιέχεται η ευαισθησία και αξιοπιστία της καταχωρούμενης πληροφόρησης, η κατανόηση του
ειδικού σκοπού της και η στήριξη από τη διοίκηση. Η εφαρμογή του πακέτου λογισμικού στο
τμήμα έγινε με πρωτοβουλία της διοίκησης. Προϋποθέσεις: η συμμετοχή των χρηστών που είναι
και οι αποδέκτες της πληροφορίας, Σημαντικοί παράγοντες: τεχνικές δεξιότητες, υποστήριξη από
προμηθευτή.
Η προσαρμογή του λογισμικού στις ανάγκες του τμήματος, απαιτούσε τη συνεργασία με τον
προμηθευτή. Αν και οι τεχνικές δεξιότητες δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, η αντιμετώπιση τεχνικών
ή συμβουλευτικών θεμάτων για τη χρήση της εφαρμογής, ήταν σημαντική. Αυτό απαίτησε
περισσότερη προσπάθεια εσωτερικά από την ομάδα υποστήριξης της εφαρμογής λογισμικού και τη
διεύθυνση πληροφορικής.
Απαντήσεις ερωτηματολογίου: Οι σχέσεις του τμήματος πωλήσεων με τη διεύθυνση
μηχανογράφησης είναι αρκετά καλές καθώς και η συνεργασία στην προσπάθεια εγκατάστασης και
λειτουργίας του πακέτου λογισμικού. Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, η εξυπηρέτηση
αιτημάτων για αλλαγές / βελτιώσεις

ήταν ικανοποιητική. Η άποψη της μηχανογράφησης,

λαμβάνοντας υπόψιν την εξειδίκευση του πακέτου, είναι ότι τα στελέχη του τμήματος γνωρίζουν
αρκετά καλά τις ανάγκες, με ικανοποιητικό το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και τη συμμετοχή
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του τμήματος. Λόγω της ειδικής συνεργασίας με τον προμηθευτή εξωτερικού, η υποστήριξη του θα
μπορούσε να χαρακτηρίζεται αποδοτική στην συνολική προσπάθεια.
Στα χαρακτηριστικά της πληροφορίας ως προϊόν, είναι η αξιοπιστία της που θεωρείται υψηλή,
καθώς αποδέκτες της είναι το προσωπικό του τμήματος, επίσης υψηλού επιπέδου είναι το
περιεχόμενο και η επικαιρότητα αυτής. Η μορφή της θα μπορούσε να είναι καλύτερη και το πακέτο
λογισμικού να προσαρμοζόταν ώστε να γίνεται πιο εύκολα χρησιμοποιήσιμο. Παρόλα αυτά
αναγνωρίζονται ικανοποιητικά τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του πακέτου λογισμικού, αφήνοντας
ικανοποιημένο το τμήμα. Η χρονική περίοδος λειτουργίας του πακέτου λογισμικού σταματάει, όταν
οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας του τμήματος αλλάζει.
(Δ) τήρηση μητρώου σε δημόσια υπηρεσία: έργο για την εγκατάσταση και λειτουργία
πληροφοριακού συστήματος σε δημόσια υπηρεσία που υποστηρίζει την τήρηση μητρώου. Αφορά
στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού που αναπτύχθηκε με αυτό το σκοπό.
Οι εφαρμογές λογισμικού βασίζονται σε διαδικτυακές τεχνολογίες, και η βάση δεδομένων
αναφέρεται σε μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας. Ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες ανάπτυξης
του

πληροφοριακού

συστήματος

σύμφωνα με

τις

προδιαγραφές

και

τις

διαδικασίες

παρακολούθησης του έργου μέχρι την παραλαβή του.
Προϋποθέσεις επιτυχημένης λειτουργίας: η κατανόηση της σημαντικότητας του έργου και η
στήριξη από τη διοίκηση της υπηρεσίας. Επίσης, η δέσμευση των κατάλληλων πόρων, σε
προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα.
Σε αυτού του είδους το λογισμικό, δηλαδή την καταχώριση και αναζήτηση εγγραφών μητρώου,
το πρόγραμμα απαιτείται να είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμο και φιλικό, η μηχανογράφηση να
γνωρίζει το πως μπορεί να γίνει, αν και οι χρήστες δεν το αξιολογούν ως προς αυτό το
χαρακτηριστικό.
Από την άλλη, οι υπάλληλοι του τμήματος συμβαίνει να είναι ευχαριστημένοι / ικανοποιημένοι
από τα προγράμματα, αλλά να μην είναι η διεύθυνση της υπηρεσίας. Οι εφαρμογές λογισμικού σε
αυτόν τον τομέα παρουσιάζουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται
συνεργασία περισσότερων του ενός τμημάτων, ορίζονται υπεύθυνοι εφαρμογών λογισμικού, οι
οποίοι συλλέγουν τα αιτήματα των τμημάτων τους, τα αξιολογούν κεντρικά από κοινού, δίνοντας
προτεραιότητες στις βελτιώσεις / αλλαγές που εγκρίνονται από τη μηχανογράφηση.
Απαντήσεις ερωτηματολογίου: Οι σχέσεις της διεύθυνσης μηχανογράφησης με τα τμήματα είναι
ικανοποιητικές στα πλαίσια της συνεργασίας των τμημάτων για το έργο. Η εξυπηρέτηση των
αιτημάτων αλλαγών / βελτιώσεων ή νέων εφαρμογών λογισμικού είναι επίσης αποδοτική.
Η άποψη της μηχανογράφησης για το επίπεδο που το προσωπικό των τμημάτων γνωρίζει τις
εφαρμογές λογισμικού είναι ότι θα μπορούσε αυτό να είναι καλύτερο, και επιπλέον θεωρεί ότι η
υποστήριξη από τον προμηθευτή του πληροφοριακού συστήματος είναι επαρκής.
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Λόγω του είδους της πληροφορίας, δίνεται βάρος στην αξιοπιστία της, η οποία είναι επαρκής,
όπως επίσης στο περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη μορφή πληροφόρησης. Η επικαιρότητα της
πληροφορίας εκ των πραγμάτων αξιολογείται χαμηλότερα, ενώ για τα ειδικά χαρακτηριστικά τα
προγράμματα της μηχανογράφησης βαθμολογούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η προδιαγραμμένη
ποιότητα πληροφόρησης και η ικανοποίηση από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
θεωρούνται επαρκής, ενώ η χρήση αποτελεί κομμάτι της ποιότητας συστήματος και η ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται σε μέτριο σχετικά επίπεδο.
(Ε) πακέτο λογισμικού διαχείρισης αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης: πληροφοριακό σύστημα
καταχώρησης αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης σε τραπεζικό οργανισμό. Το πακέτο έχει
χαρακτηριστικά ροών εργασιών και αφορά μεγάλο αριθμό χρηστών σε περισσότερα του ενός
τμήματα του οργανισμού, των οποίων απαιτήθηκε η συνεργασία για την εγκατάσταση και
λειτουργία του.
Σημαντικοί παράγοντες: η στήριξη από τη διοίκηση, ο ρόλος του προμηθευτή, η συνεργασία
των τμημάτων του οργανισμού και η βαρύτητα στην κατάρτιση ειδικού που θα ασχοληθεί με την
προσαρμογή της εφαρμογής λογισμικού στις απαιτήσεις των τμημάτων.
Ευρήματα

της

συζήτησης

είναι

ότι

το

μέγεθος

του

οργανισμού

επηρεάζει

την

αποτελεσματικότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, και καθώς οι προτεραιότητες είναι σχετικές
και αλλάζουν, απαιτείται δέσμευση των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται και ολοκληρώνουν το
έργο. Οι τεχνικές δεξιότητες δεν είναι τόσο σημαντικές, όσο η τεχνική ομάδα να είναι
καταρτισμένη καλά σε κάποια τεχνολογία.
Σε έργα αυτού του μεγέθους, η αλλαγή του τρόπου εργασίας, φέρνει την αντίδραση του
προσωπικού, καθώς επιφορτώνεται με όγκο δουλειάς. Η περιπλοκότητα των συστημάτων
αυξάνεται, η συμμετοχή των χρηστών είναι χαμηλή, και τυπικές διαδικασίες ακολουθούνται,
αυξάνοντας μερικές φορές την πολυπλοκότητα της εργασίας. Τα οφέλη του οργανισμού από τη
λειτουργία του είναι αυξημένη παραγωγικότητα, καλύτερη ποιότητα πληροφόρησης για τη
διοίκηση των τμημάτων και τελικά καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης.
Απαντήσεις ερωτηματολογίου: Οι σχέσεις των τμημάτων με το τμήμα υποστήριξης του πακέτου
λογισμικού στη διεύθυνση πληροφορικής, θεωρούνται καλές αν και η επικοινωνία θα μπορούσε να
ήταν συχνότερη. Ο όγκος μη εξυπηρετούμενων αιτημάτων για αλλαγές / βελτιώσεις στην
προσαρμογή του πακέτου αυξάνεται, αφήνοντας τους χρήστες μη ευχαριστημένους. Η άποψη της
μηχανογράφησης είναι ότι το προσωπικό των τμημάτων γνωρίζει καλά την εφαρμογή λογισμικού,
με επαρκή τόσο την εκπαίδευση, όσο και την υποστήριξη από τον προμηθευτή.
Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος μένουν ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη και
έγκαιρη πληροφόρηση, θεωρώντας χαμηλού επιπέδου τη μορφή με την οποία αυτή προσφέρεται.
Αξιολογούν το πακέτο ως προς τη φιλικότητά του χαμηλότερα αν και το βαθμολογούν ως προς τα
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ειδικά χαρακτηριστικά υψηλότερα.
Προϋποθέσεις επιτυχημένης λειτουργίας: ευκολία καταχώρισης και πληροφόρησης από την
εξέλιξη ενός συμβάντος. Σημαντικό επίσης είναι η δυνατότητα γνώσης της εξέλιξης του
πληροφοριακού συστήματος, τι θα ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστούν και να προγραμματιστούν οι
απαραίτητοι πόροι.
5.2 Ευρήματα έρευνας
Στις παραπάνω μελέτες περιπτώσεων, προέκυψαν θέματα που δεν αναφέρονται άμεσα στο
ερωτηματολόγιο, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον και στα οποία γίνονται αναφορές στη
βιβλιογραφία.
Το μέγεθος της περιπλοκότητας που κάνει τη διαφορά σε μια αποθήκη δεδομένων (Β), δεν είναι
η μια εφαρμογή λογισμικού αλλά η δυνατότητα για τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές
λογισμικού [6]. Η διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα αντίδρασης και να ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των χρηστών, οι οποίοι συνήθως τείνουν να συμμορφώνονται στις προσδοκίες της
διοίκησης. Τα οργανωτικά προβλήματα ξεπερνιούνται πιο εύκολα με την παρουσία πόρων. Οι
δεξιότητες της ομάδας, τεχνικές και διαπροσωπικές ικανότητες, επηρεάζουν σημαντικά την έκβαση
του έργου, καθώς τα τεχνικά εμπόδια χρειάζεται να ξεπεραστούν. Επίσης, τα πηγαία συστήματα
έχουν αποτέλεσμα στην έκβαση του αποτελέσματος, καθώς τα δεδομένα βρίσκονται σε
διαφορετικές, συνήθως ετερογενείς πηγές, και απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία για την πρόσβαση
σε αυτά. Τα δεδομένα προκύπτουν με τη μεταχείριση των πηγαίων δεδομένων, με τις τεχνολογίες
υλικού, λογισμικού, με μεθόδους και προγράμματα. Τα δεδομένα απαιτούν λεπτομερειακό
σχεδιασμό στην εξαγωγή, τον μετασχηματισμό, την φόρτωση και τεχνικές βελτίωσης στην
επεξεργασία τους.
Με σκοπό να μετρηθεί η αντίληψη των παραγόντων στην πραγματοποίηση ενός έργου (Δ), δύο
τουλάχιστον διαφορετικές όψεις χρειάζεται να ερευνηθούν ξεχωριστά [6]. Η όψη που μετράει τους
παράγοντες πραγματοποίησης του έργου, η όψη που μετράει την επιτυχία της βάσης δεδομένων. Η
πρώτη είναι που παρέχει πληροφορία για τα εξαρτημένα και ανεξάρτητα στοιχεία του έργου. Στη
δεύτερη, τα αντιλαμβανόμενα καθαρά οφέλη από τη λειτουργία της, εξηγούν ένα καλό τμήμα της
διακύμανσης. Περισσότερη δουλειά χρειάζεται ώστε να εξηγηθεί πως οι διαστάσεις
αλληλοσυσχετίζονται ή άλλες ερωτήσεις όπως αν η δομή δεδομένων και το μοντέλο δεδομένων
έχουν όποια επίδραση στην αντίληψη για την ποιότητα δεδομένων. Γεγονός είναι ότι όλοι οι
οργανισμοί δεν έχουν την ίδια γνώση ώστε να λάβουν υπόψιν τους συλλογισμούς αυτούς.
Σε ένα έργο (Α) ζητείται να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, η συμμετοχή
των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η έκβαση αυτού να είναι θετική [6]. Αρκετοί ερευνητές
ισχυρίζονται ότι η αυξητική προσέγγιση προς τους αντικειμενικούς στόχους που είναι διαχειρίσιμοι
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σε μέγεθος, έχει την πιθανότητα να δουλέψει προς όφελος του έργου. Με αυτόν τον τρόπο οι
χρήστες δουλεύουν σε διαφορετικά κομμάτια του, όσο αυτό παραδίδει αξία.
Οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας (Ε) που ακολουθούν την αποδοχή και τα επίπεδα χρησιμοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος, προτείνουν κάποιες αλλαγές στα εσωτερικά κίνητρα
που επηρεάζουν τη μακροχρόνια χρησιμοποίηση των συστημάτων [3]. Σε αυτή τη μελέτη,
ευρήματα μελετών στο γνωστικό τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, συγκεκριμένα τα οφέλη
από τη συμμετοχή χρηστών, τη σχεδίαση και την ολοκλήρωση συστημάτων, τη σημασία της
στήριξης από τη διοίκηση και της ανάγκης να ταιριάζουν στις ικανότητες του οργανισμού,
συζητούνται.
Σε μελέτες που έχουν γίνει, ούτε η τεχνική επιτυχία, ούτε η οικονομική επιτυχία του έργου
εγγυώνται υψηλά επίπεδα αποδοχής ή μακροχρόνιας χρήσης (Ε). Κόστη διαρκούς συντήρησης,
αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, λύση προβλημάτων που δεν είναι κρίσιμα, αντιδράσεις
χρηστών σε εξωτερικώς αναπτυγμένα συστήματα, απροθυμία του τμήματος μηχανογράφησης να
αναλάβει τις υπευθυνότητες ανάπτυξης, απώλεια προσωπικού με κύριους ρόλους, είναι μερικές από
τις αιτίες που τα συστήματα περιέχονται σε αχρηστία και οι αποκρινόμενοι παραθέτουν
προβλήματα μη-τεχνικής, μη-οικονομικής αξίας. Με δεδομένη τη μορφή των σχέσεων κινήτρων
και χρησιμοποίησης, των λειτουργιών πραγματοποίησης εργασιών, κάποια μελέτη μπορεί να δείξει
για τους χρήστες, ποιες εργασίες δεν έχουν κίνητρο να κάνουν, από τις οποίες έχουν την
δυνατότητα να κάνουν, ποιες γίνονται δυσκολότερες να κάνουν από τις οποίες δίνονται κίνητρα να
πραγματοποιήσουν, χρησιμοποιώντας το σύστημα ως προς το συνολικό όφελος, αλλά όχι σε
ατομικό επίπεδο.
Η θεωρία προσδοκιών [3] έχει επίσης εφαρμογή στο γνωστικό πεδίο για να αξιολογήσει τα
κίνητρα (motives) των χρηστών να αποδεχθούν συστήματα, εξετάζοντας πως τα χαρακτηριστικά
της εργασίας επιδρούν στη φύση της απόδοσης της εργασίας, με την εσωτερική και εξωτερική
παρώθηση (Γ). Αν και πολλά ειδικά χαρακτηριστικά μιας εργασίας οδηγούν σε εσωτερικά κίνητρα,
τα περισσότερα ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του ελέγχου, της προτροπής, της επίτευξης.
Αντίστοιχα περιγράφονται ως (α) να περιλαμβάνει την αυτονομία, την επιλογή, τον αυτοκαθορισμό
σε μεθόδους εργασίας, κατά συνέπεια, αν ένα σύστημα αυξάνει τον αριθμό των προδιαγραμμένων
δραστηριοτήτων, αναμένεται έλλειψη κινήτρων, (β) την παρακίνηση από την επιθυμία να επιτύχει
ή να διατηρήσει συγκεκριμένο επίπεδο, μέχρι να ικανοποιήσει τις ανάγκες για αυτό το επίπεδο. Σε
ατομικό επίπεδο και σε συχνά διαστήματα οι χρήστες προσαρμόζονται σε συγκεκριμένο επίπεδο,
που αργότερα δείχνουν έλλειψη να αλλάξουν. Τα χαρακτηριστικά της εργασίας (job) ή της δουλειάς
(task) τα οποία αλλάζουν το επίπεδο της παρότρυνσης είναι η περιπλοκότητα της εργασίας, η
δυσκολία των στόχων, η ποικιλία και ο αυξανόμενος αριθμός των δραστηριοτήτων, (γ) η ατομική
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αντίληψη της ποιότητας, της ικανότητας και σημαντικότητας είναι μια πηγή αναφοράς στα κίνητρα.
Στα χαρακτηριστικά της εργασίας περιλαμβάνεται η σημαντικότητας αυτής, η αίσθηση ευθύνης, η
χρονική διάρκεια.
Κατά συνέπεια για τα συστήματα που μειώνουν την αίσθηση του χρήστη ως επίτευξη
κατορθώματος, μειώνοντας την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης, δεν θα ήταν αναμενόμενο να
έρθει η αποδοχή. Από την άλλη πλευρά, η απαίτηση από το χρήστη να χρησιμοποιεί το
πληροφοριακό σύστημα με κάποιο τρόπο, αν και παρουσιάζει έλλειψη αυτονομίας στην εργασία
του, αυξάνει τις προδιαγραφόμενες δραστηριότητες του χειριστή. Οι καθημερινές περιπτώσεις
ρουτίνας παρουσιάζουν μια πολύ διαφορετική κατάσταση που εστιάζει στη μείωση της
αβεβαιότητας. Με αυτό τον τρόπο, η περιπλοκότητα της εργασίας μειώνεται, σύμφωνα και
ανάλογα με την αίσθηση της ευθύνης για την έκβαση της δραστηριότητας, ενώ προηγουμένως ο
χειριστής του συστήματος είχε τη διακριτική ευκαιρία σε ποιες ερωτήσεις να ρωτήσει και με ποια
σειρά.
5.3 Παράγοντες αποτελεσματικότητας
Μελετώντας την αρθρογραφία ως προς τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, επίσης γίνονται
αναφορές στους παράγοντες επιτυχημένης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτό το
σημείο μελετούνται οι επιδράσεις από τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε ατομικό
και επίπεδο οργανισμού πως είναι συχνά έμμεσες, και ότι αυτή επηρεάζεται από ανθρώπινους
παράγοντες, οργανωτικούς και περιβαλλοντικούς.
Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται: (i) μεταβλητές που ορίζονται σε ένα μοντέλο
αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, (ii) ομαδοποίηση παραγόντων στην υλοποίηση πληροφοριακού
συστήματος και (iii) παράγοντες αποδοχής / χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής. Οι παρουσιάσεις
είναι συνοπτικές και πληρέστερα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες αρθρογραφίες.
Μεταβλητές του μοντέλου [4]

Ομαδοποίηση παραγόντων [6]

Δοικητική στήριξη

Οργανωτικούς
Στήριξη από τη διοίκηση
Πόροι
Συμμετοχή χρηστών

Τεχνικές δεξιότητες
Συμμετοχή χρηστών
Εκπαίδευση χρηστών
Μέγεθος οργανισμού
Εξέλιξη πληροφοριακού συστήματος
Ικανοποίηση χρηστών
Χρήση συστήματος
Πίνακας 5 : Μεταβλητές μοντέλου

Διοικητικούς
Δεξιότητες
Πόροι συστήματος
Τεχνικούς
Τεχνολογία ανάπτυξης
Πίνακας 6 : Ομαδοποίηση παραγόντων
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Σε αυτό το σημείο περιγράφονται παράγοντες αποδοχής, χρήσης, επιτυχίας IS/IT, που αναφέρονται στη μελέτη [7]. Η κατηγοριοποίηση των παραγόντων είναι (I) εσωτερικό περιβάλλον, (II)
εξωτερικό περιβάλλον, (III) διαδικασία αποδοχής / εκπαίδευσης (IV) περιεχόμενο και σε (α) καθοριστικούς (determinant), (β) περιστασιακούς (situational), (γ) παρεπόμενους (consequential).
Σημαντικοί παράγοντες στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι:
(i) άνθρωποι που εμπλέκονται, είτε η ανάπτυξη τεχνογνωσίας εσωτερικά από το προσωπικό που
έχει εμπειρία, είτε η προμήθεια υπηρεσιών από ειδικευμένους συμβούλους, διότι η επιχείρηση / ο
οργανισμός θέλει να ενημερωθεί για τις τάσεις του χώρου που δραστηριοποιείται, δείχνουν ότι
σημαντικός παράγοντας στην παροχή υπηρεσιών είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
(ii) συμμετοχή χρηστών, στην περίπτωση που οι χρήστες δεν έχουν τις δεξιότητες, με την
παρέμβαση της διοίκησης για την παροχή εκπαίδευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής, η μετάβαση
σε ΠΣ/ΤΠ επηρεάζεται σημαντικά.
(iii) τεχνικές δεξιότητες, στις δεξιότητες περιλαμβάνονται τεχνικές και διαπροσωπικές ικανότητες.
Αν ο οργανισμός δεν έχει αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής
εσωτερικά, μπορεί να αποκτήσει υπηρεσίες πληροφορικής από την αγορά. Επαρκής εμπειρία σε
αυτά τα θέματα μέσα στον οργανισμό, βοηθά στην επιλογή, αποδοχή και χρήση λύσεων
λογισμικού. Η απόκτηση δεξιοτήτων γίνεται τόσο σε επίπεδο οργανισμού, όσο σε επίπεδο ατόμων
που αναλαμβάνουν την προσπάθεια υιοθέτησης πληροφοριακού συστήματος.
(iv) εκπαίδευση / ανάπτυξη ικανοτήτων, γίνεται ανάπτυξη λογισμικού εσωτερικά στον οργανισμό,
γνωρίζοντας τις απαιτήσεις των λειτουργιών, τις ανάγκες της επιχείρησης, αν βρίσκονται οι
διαθέσιμοι πόροι, τεχνογνωσία και χρόνος. Σε άλλες περιπτώσεις ο οργανισμός προμηθεύεται το
πληροφοριακό του σύστημα από εταιρεία που ειδικεύεται στο χώρο. Ο οργανισμός / επιχείρηση
έχοντας εμπειρία σε τεχνολογίες πληροφορικής, γνωρίζει καλύτερα τις απαιτήσεις του σε IS/IT και
είναι σε θέση διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές λογισμικού. Η διαδικασία της εκπαίδευσης
και ο τρόπος αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν σε περισσότερα τμήματα του οργανισμού,
επηρεάζει τη διαδικασία αποδοχής και μετέπειτα χρήσης. Με τη σειρά του, το επίπεδο εκπαίδευσης
σχετίζεται με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.
Παράγοντες αποδοχής / χρήσης
Εσωτερικοί
Οικονομικοί πόροι
Ανθρώπινοι πόροι
Τεχνικές δεξιότητες
Άποψη χρηστών στα ΠΣ/ΤΠ
Δ/νση μηχανογράφησης

Εξωτερικοί
Υποστήριξη προμηθευτή
Διαθέσιμη εμπειρία στην αγορά
Ποιότητα λογισμικού στην αγορά
Πίεση αποδοχή ΠΣ/ΤΠ
Πίνακας 7 : Παράγοντες αποδοχής / χρήσης
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(v) στήριξη από τη διοίκηση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην επιχείρηση σχετικά με
ποιο λογισμικό να προμηθευτούν. Τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις χρειάζεται να έχουν
εμπειρία IS/IT, ώστε να είναι σε θέση λήψης σχετικών αποφάσεων. Σε άλλες περιπτώσεις η
διοίκηση επιβάλλει λύσεις πληροφορικής. Τίθενται θέματα έλλειψης κατανόησης ή / και εμπλοκής
στη διαδικασία αποδοχής / χρήσης IS/IT. Συνήθως η διοίκηση βλέπει ένα πληροφοριακό σύστημα
ως εργαλείο με σημαντική επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης.
(vi) υποστήριξη προμηθευτή, όταν ο οργανισμός έχει τεχνογνωσία, η διαχείριση των σχέσεων του
με τους προμηθευτές γίνεται με καλύτερο τρόπο. Από τη στιγμή που βρίσκεται άτομο της
μηχανογράφησης στη λήψη αποφάσεων, γνωρίζει πως να διατυπώσει τις ανάγκες του οργανισμού,
τι να ζητήσει σε τεχνολογίες πληροφορικής, πως μπορεί να αξιολογήσει τους προμηθευτές του, και
να αποφύγει την εξάρτηση από ένα προμηθευτή.
(vii) ποιότητα διαθέσιμου λογισμικού στην αγορά, δυνατότητα εύρεσης εξειδικευμένου λογισμικού
στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ευκαιρία για ανάπτυξη εσωτερικά. Το διαθέσιμο
στην αγορά είναι ποιοτικό, αλλά δεν ειδικεύεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Τα πλαίσια
ανάπτυξης, η μεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, οι φάσεις από τις οποίες περνάει,
η διαχείριση ποιότητας που γίνεται, συντελούν στην ποιότητα λογισμικού.
Αν η ικανοποίηση χρήστη σε επίπεδο οργανισμού είναι σημαντικός προσδιοριστής της
αποτελεσματικότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, τότε η ερώτηση “Τίνος η ικανοποίηση θα
μετρηθεί” χωράει υποκειμενικότητα. Από την άλλη φαίνεται δύσκολο να κατηγορηθεί ως μη
επιτυχές, ένα σύστημα που οι χρήστες λένε ότι τους αρέσει. Δεν επαρκεί να κατανοηθεί η πλήρης
σημασία της έννοιας αποτελεσματικότητας, καθώς αυτή αναφέρεται σε διαφορετικούς ρόλους και
ενδιαφέροντα χρηστών, όπως επίσης η έννοια της ικανοποίησης του χρήστη από την πληροφόρηση.
Οι διαφορετικές επιρροές στην αποδοχή και επιτυχία πληροφοριακών συστημάτων είναι: (α) η
οπτική της διεύθυνσης της μηχανογράφησης και η στάση συμπεριφοράς (attitude) του προσωπικού, (β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής. Αυτές είναι προσδιοριστικοί παράγοντες. Οι
εναπομείναντες παράγοντες ομαδοποιούνται σε περιστασιακούς και παρεπόμενους. Οι περιστασιακοί παράγοντες εξηγούν την αποδοχή και επιτυχία, αλλά εξαρτάται και προέρχεται από τη φύση και
τα χαρακτηριστικά των προσδιοριστικών παραγόντων.
5.4 Καθαρά Οφέλη ΤΠ/ΠΣ
Οι μετρικές για τα καθαρά οφέλη σε ατομικό και επίπεδο οργανισμού χρησιμοποιώντας τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής (IT), κάνοντας χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων (IS) είναι
οικονομικές ή μη οικονομικές. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις έρευνες είναι ανάλογα των
σκοπών του πληροφοριακού συστήματος που εξετάζεται. Σε συστήματα στήριξης αποφάσεων θα
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μπορούσε να μετριέται σε ποια έκταση οι χρήστες αναλύουν διακυμάνσεις στατιστικών στοιχείων,
γενικότερα να μετριέται η χρησιμότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, αντιστοιχίζοντας την σε
βελτιωμένη παραγωγικότητα. Για τη μέτρηση των ωφελειών έχουν γίνει πλήθος διαφορετικών
προτάσεων. Σημαντικά οφέλη που αφενός είναι μη απτά, αλλά βοηθούν στην καλύτερη
μακροχρόνια λειτουργία του οργανισμού είναι η κατανόηση των λειτουργιών του πληροφοριακού
συστήματος και η εξοικονόμηση χρόνου στη στήριξη αποφάσεων.
Η επίδραση της πληροφορίας στη συμπεριφορά του αποδέκτη της [2] είναι δύσκολο να οριστεί
δίχως αμφιβολίες. Σχετίζεται με την απόδοση και αποτελεί ένδειξη καλύτερης κατανόησης του
χρήστη και βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλαγή στον τρόπο εργασίας του και αλλαγή στην
αντίληψη της σημαντικότητας ή χρησιμότητας του πληροφοριακού συστήματος. Η μορφή, το
περιεχόμενο της πληροφορίας επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται ως αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, η εκτίμηση αξίας της
πληροφορίας δίνει τη δυνατότητα να μετρηθεί η συνεισφορά του πληροφοριακού συστήματος.
Σε επίπεδο οργανισμού, στην κατηγορία επιχειρησιακών συστημάτων, οι προτιμώμενες μετρικές
καθαρού οφέλους είναι η κερδοφορία, οι αυξημένες πωλήσεις. Το αποτέλεσμα της πληροφορίας σε
επίπεδο οργανισμού, είναι ότι οι μετρήσεις απόδοσης είναι σημαντικές, ενέχουν όμως τη δυσκολία
να απομονώσουν την επίδραση της I/S προσπάθειας από άλλες επιδράσεις που επηρεάζουν την
απόδοση. Τα οφέλη προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως τη μείωση λειτουργικού κόστους για
εξωτερικές δραστηριότητες στο πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας, τη βελτίωση των εσόδων,
τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η μέτρηση της απόδοσης γίνεται είτε με χρήση
οικονομικών μετρικών (return on investment), είτε με μη οικονομικές (non-financial) μετρικές που
αφορούν στην παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ποιότητα προϊόντος. Σημαντικές επιδράσεις
του πληροφοριακού συστήματος στον οργανισμό είναι η μείωση προσωπικού, η μείωση κόστους, η
αύξηση όγκου εργασίας, καθώς η νέα πληροφορία συνεισφέρει στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτηση του κοινού.
Άλλα οφέλη είναι η αύξηση της αίσθησης ελέγχου από αυτόν που χρησιμοποιεί το σύστημα,
καθώς η πραγματοποίηση της εργασίας μαζί με την καθημερινή ρουτίνα, ίσως να αλλάζει τον
τρόπο της εργασίας του [3]. Η μελέτη προτείνει σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των καταστάσεων
όπου γίνονται επιμέρους αλλαγές στον τρόπο δουλειάς, επηρεάζοντας τη μακροπρόθεσμη αποδοχή
και χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος. Για τους χρήστες που έχουν κίνητρο για βελτιωμένη
επίδοση στην εργασία τους, αναγνωρίζεται ότι το κίνητρο προέρχεται από την επίτευξη
κατορθώματος και τη δυνατότητα αυτό να αναγνωριστεί, από την επιθυμία να διατηρήσει και να
αυξήσει τον έλεγχο στον τρόπο δουλειάς του και από την επιθυμία να διατηρήσει επάρκεια σε
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στη δουλειά του.
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Επιπρόσθετα, στο άρθρο [5] γίνεται μελέτη για τη σημασία της διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ
τεχνολογίας και οργανωτικών αλλαγών (organizational change). Η έννοια της χρησιμοποίησης στα
πληροφοριακά συστήματα είναι παλαιά. Αυτή η μελέτη ισχυρίζεται ότι η αμοιβαία προσαρμογή
τεχνολογιών πληροφορικής και οι οργανωτικές διαδικασίες στην επιχείρηση ακολουθούν μη
συνεχόμενες αλλαγές, σταθερές περιόδους, εσωτερικά και εξωτερικά εναύσματα. Όταν οι αλλαγές
συμβαίνουν, η κατάσταση ισορροπίας διαταράσσεται και ακολουθείται από μεταβάσεις σε μια νέα
κατάσταση ισορροπίας. Τα στελέχη θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν και να
επιμηκύνουν τη χρήσιμη ζωή πακέτων λογισμικού, καθώς η υποχρησιμοποίηση ή μη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής, ειδικά λογισμικού, έχει ως αποτέλεσμα αποτυχίες και απογοήτευση
από την πλευρά τους. Οι χρήστες δουλεύουν με το λογισμικό μέσω της αποφυγής, της αντίστασης,
της αποδοχής. Η μελέτη ισχυρίζεται ότι η σχεδιαζόμενη χρησιμοποίηση με την πραγματική
χρησιμοποίηση διαφέρουν στα επιτυγχανόμενα οφέλη.
5.5 Ευρήματα ερευνών
Σε ένα δικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας χρηστών κάποιας κοινότητας, τα συστήματα
επικοινωνίας αναφέρθηκαν ως να είναι φιλικά στο χρήστη, καθοδηγώντας τους χρήστες μέσα από
πλήθος επιλογών, βοηθώντας τους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν
είναι ηλεκτρονική υποβολή και επαλήθευση των αιτημάτων τους. Οι μετρήσεις για τη
χρησιμοποίησή τους μπορούν να γίνουν με τους χρόνους πρόσβασης, τις συνολικές συχνότητες
χρήσης των λειτουργιών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι υποεκτιμούν τη χρησιμοποίησή τους, σε εκείνες
τις χρονικές περιόδους με περισσότερη / λιγότερη χρήση από την πραγματική, καθώς μετά την
αποσύνδεση του χρήστη από το σύστημα οι διαδικασίες επεξεργασίας συνεχίζονται [10].
Τα έργα αποθηκών δεδομένων (data warehouse) [6] έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, που
επιδρούν στη σημασία των παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτό. Βρέθηκε ότι η στήριξη της
διοίκησης και οι πόροι βοηθούν να αντιμετωπιστούν οργανωτικά θέματα που προκύπτουν στη
διάρκεια υλοποίησης του έργου. Οι πόροι, η συμμετοχή χρηστών, η εξειδικευμένη ομάδα,
αυξάνουν την πιθανότητα τα έργα να τελειώνουν εμπρόθεσμα, εντός προϋπολογισμού, με τη σωστή
λειτουργικότητα, ενώ μη τυποποιημένα πηγαία συστήματα και ισχνή χρησιμοποίηση τεχνολογίας
αυξάνουν σε σημασία τα τεχνικά θέματα, τα οποία η ομάδα έργου πρέπει να ξεπεράσει.
Η επιτυχημένη αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων ενός τέτοιου έργου, επηρεάζει την
ποιότητα συστήματος, όμως η ποιότητα δεδομένων εξηγείται με συντελεστές που δεν
περιλαμβάνονται στο ερευνητικό μοντέλο. Συνίσταται σε μεταφορά δεδομένων που προμηθεύεται
από πηγαία συστήματα του οργανισμού, και τα παραδίδει στους τελικούς χρήστες. Στις αιτίες
αποτυχίας συνήθως περιλαμβάνονται η αδύναμη χορηγία, η έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση,
η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η ανεπαρκής εμπλοκή χρηστών. Είναι έργο πληροφοριακής
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υποδομής, το οποίο ορίζεται ως ένα σύνολο, διαμερισμένων, απτών πληροφοριακών πόρων που
παρέχουν την υποδομή για μελλοντικές εφαρμογές. Οι συντελεστές υλοποίησης είναι η στήριξη
διοίκησης, η συμμετοχή χρηστών. Η επιτυχημένη πραγματοποίηση του έργου σημαίνει ότι έχει
πείσει τον οργανισμό για την ανάγκη του και ότι το ολοκλήρωσε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
ξεπερνώντας τεχνικά εμπόδια που συνάντησε.
Η ποιότητα δεδομένων έχει να κάνει με την ακρίβεια δεδομένων, την πληρότητα, την συνέπειά
τους και τις κρίσιμες όψεις τους. Αυτή ίσως δίνει στους χρήστες καλύτερη γνώση του
περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων, βελτιώνει την παραγωγικότητα, αλλάζει τον τρόπο εργασίας των
ανθρώπων. Σε επίπεδο οργανισμού τα οφέλη είναι η καινοτομία και η διάχυση τεχνολογιών
πληροφορικής. Μερικές φορές είναι αναμενόμενες οι αντιδράσεις από τη χρήση τους και χρειάζεται
να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προκύπτουν από αυτές τις αλλαγές. Τα έργα πληροφοριακών
συστημάτων περιλαμβάνουν σειρά από δραστηριότητες και ρόλους όπου απαιτούνται γνώσεις και
δεξιότητες για να ξεπεραστούν θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά τους και να αποφύγουν
περιστάσεις που θέτουν το έργο σε κίνδυνο.
Η τεχνική περιπλοκότητα σε αυτά τα έργα είναι υψηλή, λόγω των ποικίλων των διαφορετικών
συστημάτων, που χρειάζεται να κατανοηθούν, να συνεργαστούν. Δεν είναι μια εφαρμογή, παρά
αυτό που δίνει τη δυνατότητα πολλών διαφορετικών τωρινών, μελλοντικών εφαρμογών. Αν ένας
στην ομάδα έργου έχει καλή τεχνική γνώση, βοηθάει το έργο σημαντικά από πολλές απόψεις. Η
συμμετοχή των χρηστών, αυξάνει την πιθανότητα καλύτερης διαχείρισης των προσδοκιών και της
ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Στις δεξιότητες ομάδας περιλαμβάνονται τεχνικές και
επικοινωνιακές ικανότητες. Τα εργαλεία ανάπτυξης μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα
και αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου. Σε έρευνα που έγινε, οι προμηθευτές δεδομένων
εκτίμησαν την επιτυχία του data warehouse, σε αντίθεση με τους τελικούς χρήστες που βλέπουν το
data warehouse μέσω της πρόσβασης σε αυτό. Τέλος ανεπαρκή εργαλεία βρέθηκαν να επηρεάζουν
την περιπλοκότητα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας με αποτέλεσμα μεγαλύτερα τεχνικά
προβλήματα.
Ένα σύνολο από παλαιά κομμάτια του συστήματος μαζί με νέα, μπορούν να τοποθετηθούν μαζί
σε μια νέα διάταξη [5]. Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων συντελούν σε
νέα κατάσταση ισορροπίας που ίσως να οδηγούν σε αναθεωρήσεις στη βασική δομή. Η ιδέα του
αρχέτυπου, δηλαδή ως ανάλυση του γενικού σχεδίου, πέρα από ένα περιορισμένο σύνολο
ιδιοτήτων, είναι ένα σύνολο από δομές και συστήματα που αντανακλούν ένα σχήμα ερμηνείας. Τα
μοτίβα είναι λειτουργία ιδεών, πεποιθήσεων και αξιών, και σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι
δύσκολο να διακριθούν.
Έστω ότι η διαδικασία μετάβασης συνεπάγεται αλλαγές στη βαθιά δομή, που αναπαρίσταται
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από οργανωτικές δομές και διαδικασίες της δουλειάς. Με την αποδοχή διαπιστώνεται η καταλληλότητα της τεχνολογίας να ανασχεδιάσει τις υπάρχουσες διαδικασίες της δουλειάς. Η αρχική
υλοποίηση λογισμικού και οι παρεπόμενες αλλαγές τελικά οδηγούν σε μια νέα κατάσταση
ισορροπίας. Οι μετακινήσεις, οι μεταβάσεις ανάμεσα στις καταστάσεις ισορροπίας αναφέρονται ως
διαδρομές χρησιμοποίησης. Μια μετάβαση, μια κατάσταση μετάβασης, δεν εμφανίζεται σε μια
ξεχωριστή κατάσταση ισορροπίας, αλλά ως μια προσωρινή περίοδος αστάθειας μεταξύ δύο
καταστάσεων ισορροπίας. Μετά την αρχική εισαγωγή μια σειρά από τεχνολογικές και μη τεχνολογικές καταστάσεις δημιουργούν εναύσματα αλλαγών. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης τα μέλη
του οργανισμού προσπαθούν να παγιώσουν τις οδηγίες και με τις αλλαγές να τροποποιήσουν
υπάρχουσες διαδικασίες και να αναπτύξουν καινούργιες. Η εισαγωγή του νέου είναι έναυσμα
αλλαγής με την πιθανότητα να έχει επίδραση στις υπάρχουσες δομές.
Διαφορετικά μοτίβα της τεχνολογίας πληροφορικής έχουν ίσως αποτελέσματα με θετικές ή
αρνητικές επιδράσεις στον οργανισμό. Λόγω αύξησης του όγκου ανεκτέλεστης δουλειάς, οι
επιχειρήσεις στρέφονται στην επιλογή πακεταρισμένου λογισμικού εφαρμογών, για να λύσουν μια
σειρά από επιχειρησιακά προβλήματα. Τα πακέτα αυτά κυμαίνονται από εργαλεία μέχρι ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές. Η ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών λογισμικού, στηρίζει την
υπάρχουσα δομή και υπηρετεί να διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση ισορροπίας. Τα πακέτα
λογισμικού, από την άλλη πλευρά, περιέχουν χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Στην έρευνα που
έγινε, περιγράφεται στο άρθρο, οι συζητήσεις εστιάζονται στα βασικά χαρακτηριστικά και την
τυπική διαδικασία πραγματοποίησης ενός πακέτου λογισμικού. Η συλλογή δεδομένων έγινε από τις
φάσεις που αναφέρθηκαν: η τρέχουσα χρησιμοποίηση της κατάστασης ισορροπίας, οι διαδρομές
χρησιμοποίησης, το έναυσμα αλλαγών, τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση σε κατάσταση ισορροπίας.
Το εργασιακό περιβάλλον σε έναν οργανισμό συχνά χαρακτηρίζεται από τυπικές όσο και άτυπες
λειτουργικές διαδικασίες. Η εισαγωγή νέου πακέτου λογισμικού ερμηνεύει την υπάρχουσα δομή ή
μέσω της δημιουργίας νέων πρακτικών, διαδικασιών και μορφών του οργανισμού. Φαίνεται ότι η
κατάσταση ισόρροπης χρησιμοποίησης προκύπτει ως αποτέλεσμα αλλαγών άμεσα, πριν ή κατά τη
διάρκεια μια κατάστασης ισορροπίας. Καθώς η χρήση ενισχύεται από επαναλαμβανόμενη χρήση,
τα μοτίβα χρησιμοποίησης σταθεροποιούνται και μπορούν να χαρακτηριστούν ως περίοδοι
ισορροπίας.
Επιπρόσθετα αναγνωρίζοντας τα μοτίβα ισόρροπης χρησιμοποίησης, το έναυσμα αλλαγών για
την μετακίνηση μεταξύ αυτών και της φύσης της κατάστασης μετάβασης, αξίζει πρόσθετης
προσοχής. Υποτιμώντας τη σημασία δημιουργίας μιας αρχικής θετικής εμπειρίας στους χρήστες,
μια άλλη σημαντική τακτική αποτελεί η βελτίωση κατάρτισης στα χαρακτηριστικά του πακέτου και
τις σχετικές διαδικασίες της εργασίας. Η μελέτη αυτή και άλλες δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση δεν
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μένει “σε μια διαδρομή” στη διάρκεια του χρόνου. Αντιθέτως τα στελέχη χρειάζεται να είναι σε
θέση να αξιολογούν την ανάγκη για προκαταρκτικές και διορθωτικές ενέργειες, να βελτιώνουν τη
χρήση της τεχνολογίας στον οργανισμό. Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να αναγνωρίσουν τους
παράγοντες ή την πορεία ενεργειών οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην επίδοση του συστήματος ή
στην πιθανότητα μιας επιτυχούς υλοποίησης.

6 Συζήτηση
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια σύνοψη των όσων έχουν συζητηθεί στα προηγούμενα κεφάλαια.
Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει, αναφερόμαστε σε θέματα της μελέτης που θεωρούνται
σημαντικά, και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές μελέτες.
6.1 Θέματα μελέτης
Είναι σχετικά δύσκολο να απομονωθεί η συνεισφορά της λειτουργίας ενός πληροφοριακού
συστήματος στην απόδοση ενός οργανισμού, από άλλες συνεισφορές μέσα στο περιβάλλον του
πληροφοριακού συστήματος [2]. Η έννοια της επιτυχημένης λειτουργίας δεν θα πρέπει να μετρηθεί
από μια μετρική. Οι μελέτες κόστους / ωφελειών κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Μερικοί ερευνητές μελετώντας την αποδοτικότητα σε επίπεδο οργανισμού, περιγράφουν τη
διαδικασία ως συνεχή παρά ως τελικό ή στατικό αποτέλεσμα. Το μοντέλο των D&M παρέχει μια
συνολικότερη εικόνα από τις προηγούμενες προσεγγίσεις, οργανώνει την προσπάθεια σε
κατεύθυνση δείχνοντας σε περιοχές όπου μελέτες/έρευνες είναι να γίνουν. Στις ενότητες 2.4, 2.5
της

βιβλιογραφικής

ανασκόπησης

αναλύθηκαν

οι

μεταβλητές

που

επηρεάζουν

την

αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και το μοντέλο των D&M περιγράφει.
Επίσης έγινε βιβλιογραφική μελέτη των συσχετίσεων αυτών.
Στις ενότητες 5.1, 5.2 τα εμπειρικά αποτελέσματα καθώς και ευρήματα της έρευνας έδειξαν τα
χαρακτηριστικά συστήματος και πληροφορίας να προσδιορίζουν την ποιότητα. Η ποιότητα
συστήματος και η ποιότητα πληροφορίας επηρεάζει τη χρήση και την ικανοποίηση του χρήστη.
Ενώ τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής μελετήθηκαν στην ενότητα 5.4,
οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μελετήθηκαν στην ενότητα 5.3. Ευρήματα
της βιβλιογραφικής έρευνας που αναφέρθηκαν σε θέματα οργάνωσης και ανθρώπινους παράγοντες
που επηρεάζουν την αποδοχή και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αναφέρθηκαν στη
ενότητα 5.5.
Οι μελέτες περιπτώσεων στοχεύουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη του θέματος, λόγω του
αντικειμένου του θέματος που αναφέρεται σε οφέλη από ατομικό έως και επίπεδο οργανισμού, των
διαφορετικών επιπέδων αποδοχής και επιτυχίας συστημάτων από τους οργανισμούς, και των
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διαφορετικών τύπων πληροφοριακών συστημάτων που συναντούνται στη μελέτη μας.
Σημειώνεται ότι η περιγραφική μελέτη έχει τους δικούς της περιορισμούς, αλλά μπορεί να δώσει
περισσότερα ευρήματα για το θέμα που μελετάται. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων - στις
πέντε περιπτώσεις μελέτης - λόγω του μεγέθος του δείγματος, δεν μπορούν να γενικευθούν σε
μέγεθος πληθυσμού, και έτσι δεν γίνεται στατιστική επιβεβαίωση. Στους περιορισμούς της μελέτης
μας είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την διατύπωση των θεμάτων του ερωτηματολογίου
και την επιλογή των χαρακτηριστικών της εμπειρικής έρευνας. Αυτή η εργασία στο θεωρητικό της
κομμάτι συνεισφέρει στην κατανόηση των μεταβλητών και των συσχετίσεων αυτών στην μελέτη
της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στο πρακτικό της, διερευνά
συντελεστές που είναι σημαντικοί για την επιτυχημένη λειτουργία τους.
6.2 Έρευνες και επιπλέον θέματα
Η επιτυχημένη τεχνική υλοποίηση δεν σχετίζεται σημαντικά με την ποιότητα συστήματος [6].
Ίσως αυτό το εύρημα έχει να κάνει με το ότι τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα
αποτελούν έργα πληροφοριακής υποδομής, η οποία είναι σημαντικό να είναι λειτουργική, διαθέσιμη. Όταν ο οργανισμός δεν έχει την εσωτερική εμπειρία πραγματοποίησης αυτών των έργων,
αναζητά να φέρει εξωτερικούς συμβούλους. Επίσης απαιτείται μια συνεχόμενη δέσμευση σε
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, αναγνωρίζοντας ότι τα οφέλη συνήθως έρχονται μεσομακροπρόθεσμα παρά άμεσα. Οι περισσότεροι από τους παραδοσιακούς παράγοντες [4]
επηρεάζουν την επιτυχημένη λειτουργία μιας αποθήκης δεδομένων.
Σε μια έρευνα αποδοχής [7] τεχνολογιών πληροφορικής, οι παράγοντες αποτελεσματικότητας
φαίνεται να αλληλοσυσχετίζονται. Οι ενδείξεις από τις μελέτες της έρευνας με τις διαφορετικές
αλληλεπιδράσεις δίνουν δυνατότητα επεξήγησης των αιτιών στα διάφορα επίπεδα, αν και δεν
εξηγείται γιατί προσδιοριστικοί παράγοντες υπάρχουν σε μερικούς οργανισμούς / επιχειρήσεις και
όχι σε άλλους.
Σε μελέτες για υλοποίηση αποθηκών δεδομένων (data warehouse), τα αντιλαμβανόμενα καθαρά
οφέλη σχετίζονται με την ποιότητα συστήματος και την ποιότητα δεδομένων [6]. Δεν βρέθηκε
επίδραση της υλοποίησης στην ποιότητα δεδομένων σε οργανωτικό επίπεδο, τεχνικό και επίπεδο
έργου. Αντίθετα, οι υλοποιήσεις είχαν σημαντική επίδραση στην ποιότητα συστήματος. Η στήριξη
της διοίκησης και οι πόροι συνεισφέρουν στην οργανωτική επιτυχία της υλοποίησης. Η συμμετοχή
των χρηστών και οι δεξιότητες ομάδας συνεισφέρουν στην επιτυχία υλοποίησης του έργου. Τα
πηγαία συστήματα και οι τεχνολογίες ανάπτυξης με τη σειρά τους συνεισφέρουν στην τεχνολογική
επιτυχία υλοποίησης.
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