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Πρόλογος 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 

Διά Βίου Μάθησης» και με ειδίκευση: «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαί-

δευση». Το θέμα της έρευνας είναι «Οι στάσεις των εργαζομένων των ελληνικών ακαδη-

μαϊκών βιβλιοθηκών απέναντι στην παροχή υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών». 

Η χρήση εφαρμογών των κινητών συσκευών από τις βιβλιοθήκες του εξωτερικού για την 

προώθηση των υπηρεσιών τους και την προσέλκυση νέων χρηστών αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης της ξένης βιβλιογραφίας, επισταμένα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Πραγ-

ματοποιούνται μελέτες αναφορικά με διάφορες εφαρμογές αμιγώς κατασκευασμένες για 

βιβλιοθήκες, καθώς και για ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στο 

πλαίσιο της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αυ-

τές. Οι απόπειρες στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και η βιβλιογραφία πολύ φτωχή χωρίς να 

είναι σαφείς οι λόγοι. 

Η αναζήτηση του βαθμού εξοικείωσης με τις τεχνολογικές καινοτομίες και ο βαθμός διά-

θεσης υιοθέτησής τους αποτελεί τον σκοπό αυτής της έρευνας που επιχειρεί να διερευνήσει 

τους λόγους για τους οποίους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν ακολουθούν την 

παγκόσμια αυτή τάση . 
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Οι στάσεις των εργαζομένων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

απέναντι στην παροχή υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών 

 

Περίληψη  

 

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με τη μορφή κινητών 

υπηρεσιών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο είναι μια πραγματικότητα. Ο 

σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναζητήσει εάν οι εργαζόμενοι στις ακαδημαϊκές βι-

βλιοθήκες είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογικές καινοτομίες και εάν είναι έτοιμοι να τις 

αποδεχτούν. Παρόλο που διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει τις κινητές υπηρεσίες και τις 

κινητές βιβλιοθήκες, καμία στην Ελλάδα δεν έχει επικεντρωθεί μέχρι τώρα στις στάσεις 

των βιβλιοθηκονόμων απέναντί τους. 

Οι στόχοι είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις αναφορικά με τις κινητές υπηρεσίες, καθώς 

και εάν αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη χρήση και τη συχνό-

τητα χρήσης έξυπνων κινητών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 

2017 στο σύνολο των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Στάλθηκε μέσω ηλε-

κτρονικού μηνύματος ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από ένα τμήμα δημογραφικών 

και λοιπών προσωπικών ερωτήσεων και ένα άλλο τμήμα με ερωτήσεις για την κινητή τε-

χνολογία. Η έρευνα υποστήριξε ότι το μοντέλο των δύο μεταβλητών του TAM (αντιλαμ-

βανόμενη ευκολία χρήσης και αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα) μπορεί να προβλέψει την 

πρόθεση χρήσης των κινητών υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες. Ωστόσο, πρόσθεσε και μια άλ-

λη συνιστώσα αυτήν της χρήσης έξυπνων κινητών. 
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Attitudes of the employees of Greek Academic Libraries towards  

providing mobile services 

 

Abstract 

This study seeks to explore whether or not librarians who deal a lot with technologies are 

familiar with the new technological innovations and are ready to accept them. Although 

various studies have considered m-services and mobile libraries, no one has so far focused 

on librarians’ attitudes towards them. 

The goals are to explore the perceptions of mobile services, and whether they are differen-

tiated according to gender, age, usage and frequency of use of smart mobiles. The survey 

was conducted in Greece in April 2017 for all employees of academic libraries. A ques-

tionnaire consisting of a section of demographic and other personal questions, and another 

section with questions about mobile technology, was sent via e-mail. The research argued 

that the TAM model of the two variables of the TAM (perceived ease of use and perceived 

usefulness) can predict the intention to use mobile services in libraries by adding another 

component, the use of smartphone.  
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Εισαγωγή 

Οι κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

τους να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία εύκολα και γρήγορα από όποιο ση-

μείο και αν βρίσκονται με τη βοήθεια είτε του smartphone, είτε του tablet, είτε κάποιας άλ-

λης κινητής συσκευής. Ο τρόπος που μαθαίνουν λοιπόν οι άνθρωποι έχει αλλάξει καθώς οι 

συσκευές αυτές παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς όρια στον τόπο και στον χρό-

νο. Το μότο της κινητής τεχνολογίας είναι η παροχή πληροφοριών πάντα και παντού. Οι 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες πάντα επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την 

παροχή υπηρεσιών στους χρήστες τους. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι εάν οι άνθρω-

ποι που στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες είναι εξοικειωμένοι και έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτές 

τις νέες μορφές τεχνολογίας στις βιβλιοθήκες τους. 

Σκοπός της εργασίας είναι να προσπαθήσει να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα 

αναζητώντας τις αντιλήψεις αναφορικά με τις κινητές υπηρεσίες, τον βαθμό εξοικείωσης, 

καθώς και εάν αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, και τη χρήση των 

έξυπνων κινητών. 

Υποθέτοντας ότι η αντίληψη της ευκολίας χρήσης και της χρησιμότητας μπορούν 

να προβλέψουν την πρόθεση των βιβλιοθηκονόμων να χρησιμοποιήσουν κινητές υπηρεσί-

ες, οι βασικές υποθέσεις αυτής της έρευνας είναι: 

1. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αντίληψης ευχρηστίας των κινητών υπη-

ρεσιών, τόσο υψηλότερη θα είναι και η πρόθεση για τη χρήση τους  

2. Όσο υψηλότερη είναι η αντίληψη χρησιμότητας των κινητών υπηρεσιών, 

τόσο υψηλότερη θα είναι και η πρόθεση για χρήση τους στη βιβλιοθήκη. 

3. Όσο υψηλότερη είναι η προσωπική καινοτομία των βιβλιοθηκονόμων, τόσο 

υψηλότερη θα είναι και η πρόθεση για χρήση τους στη βιβλιοθήκη. 

4. Οι βιβλιοθηκονόμοι που χρησιμοποιούν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έχουν 

μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση χρήσης κινητών υπηρεσιών συγκριτικά 

με αυτούς που δεν χρησιμοποιούν. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, το δεύτερο τη μεθοδολογία της έρευνας και 

το τρίτο τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζο-

νται συνολικά τα συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την κινητή τεχνολογία, την 

κινητή μάθηση, τις κινητές βιβλιοθήκες, το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας και τους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν την υιοθεσία της τεχνολογίας και πώς αυτά ορίζονται από την 

βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται η κινητή τεχνολογία ως έννοια και οι ορισμοί της, στοιχεία 

για τη χρήση της, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Στη συνέχεια 

γίνεται λόγος για την κινητή μάθηση και πώς αυτή ορίζεται, για τις συσκευές που χρησιμο-

ποιούνται για την υποστήριξή της, καθώς και τα επίπεδα όπου αξιοποιείται. Επίσης παρου-

σιάζεται η έννοια της κινητής βιβλιοθήκης στο παρελθόν και στο παρόν, οι δυνατότητες 

εφαρμογής της κινητής τεχνολογίας στις βιβλιοθήκες και τα πλεονεκτήματα και μειονε-

κτήματα που υπάρχουν. Γίνεται αναφορά στο Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, που χρη-

σιμοποιείται στη συγκεκριμένη εργασία, με την παρουσίαση ιστορικών στοιχείων και της 

θεωρίας του, καθώς και της περιγραφής του. Τέλος παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επηρεάζουν την αποδοχή της τεχνολογίας γενικά. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας. Παρουσιάζεται ο σκοπός 

και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και το ερευνητικό μοντέλο. Παρου-

σιάζεται η δομή του ερωτηματολογίου και η διαδικασία δοκιμών και συλλογής των δεδο-

μένων. Τέλος παρουσιάζεται η στατιστική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά αποτελέσματα, κα-

θώς και τα αποτελέσματα όλων των μεταβλητών, όπως αυτές ορίζονται από το μοντέλο. 

Παρουσιάζονται επίσης οι αλληλεπιδράσεις που αφορούν το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα. 

Τέλος γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία της εσωτερι-

κής συνέπειας (εγκυρότητα, αξιολόγηση προσαρμογής και έλεγχος μονοδιαστατικότητας) 

και παρουσιάζεται και ο γενικός έλεγχος του μετρικού μοντέλου. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων συνδυαστικά με άλλες έρευνες και το θεωρητικό πλαίσιο και παρουσιάζο-

νται τα τελικά συμπεράσματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Παρουσιάζονται ε-

πίσης περιορισμοί και προτάσεις όπως προκύπτουν από τα συμπεράσματα. 

Στα δύο παραρτήματα παρατίθενται οι πίνακες της παραγοντικής ανάλυσης όπως 

προκύπτουν για τις τρεις μεταβλητές (παράρτημα Α) και το ερωτηματολόγιο όπως χρησι-

μοποιήθηκε (παράρτημα Β). 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1. Κινητή τεχνολογία (M-Technology) 

 

1.1.1 Κινητή τεχνολογία - Έννοιες και ορισμοί 

Λίγα χρόνια πριν κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε μέσω του κινητού τηλε-

φώνου του και μιας κινηματογραφικής αφίσας που θα έβρισκε στον δρόμο περπατώντας, 

να κατεβάσει ringtones, να πληροφορηθεί για τις προβολές της ταινίας και να μπορέσει να 

αγοράσει εισιτήρια;/. Θα σκεφτόμασταν άραγε ότι τραβώντας μια φωτογραφία από ένα πε-

ριοδικό με το κινητό μας, θα μας έστελναν δείγμα από ένα νέο άρωμα Σύμφωνα με την 

Kroski (2008), στην Ιαπωνία αυτού του είδους η τεχνολογία μέσω του mobile web είναι 

ευρέως διαδεδομένη και αναπτύσσεται και στις ΗΠΑ. Ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε 

τα κινητά μας τηλέφωνα απλά για να τηλεφωνούμε, σήμερα αποτελούν ένα αναπόσπαστο 

εργαλείο δίνοντάς μας τη δυνατότητα μέσω της κινητής τεχνολογίας να έχουμε πρόσβαση 

σε κάθε είδους πληροφορία άμεσα και εξατομικευμένα. 

Ο όρος κινητή τεχνολογία (mobile technology) δεν είναι ξεκάθαρος καθώς περι-

λαμβάνει και τις φορητές συσκευές, αλλά και την τεχνολογία που εφαρμόζεται σε αυτές 

για να τις υποστηρίζει. Σύμφωνα με το λεξικό του Κέιμπριτζ (mobile technology, 2017), ως 

κινητή τεχνολογία ορίζεται η τεχνολογία που σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές συσκευές, 

όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα ή οι μικροί υπολογιστές που κάποιος μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει σε διάφορα μέρη. Όπως αναφέρει και η Κλούρα (2011, σ.18), αφορά έναν γενικευ-

μένο όρο που παρουσιάζει συνολικά όλη την τεχνολογία που αφορά τις φορητές συσκευές 

και υποστηρίζει την έννοια της φορητότητας. Σύμφωνα με τους Jarvenpaa και Lang (2005), 

ως κινητή τεχνολογία ορίζονται τα υπολογιστικά αντικείμενα χειρός που περιλαμβάνουν 

μηχανήματα υπολογιστών (hardware) με τη μορφή συσκευών, λογισμικό (software) με τη 

μορφή εφαρμογών και διεπαφών και επικοινωνία μέσω των υπηρεσιών δικτύου. 

Η διαφορά της με την στατική τεχνολογία είναι ότι μέσω των συσκευών μπορεί να 

μεταφερθεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Weilenmann, 2001, Κλούρα, 2011). Ανοίγει νέ-

ους δρόμους για ένα διαφορετικό είδος μάθησης υποστηρίζοντας τις επιδόσεις καθώς προ-

σφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, τις διαδικασίες μάθησης και την επικοινωνία (Martin 

& Ertzberger, 2013). Η κινητή τεχνολογία είναι σε θέση να υποστηρίξει χρήση υπολογιστή 
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(computing) εν κινήσει μέσω ασύρματων δικτύων με τη χρήση φορητών συσκευών (Sheng 

et all, 2005). 

Περιλαμβάνει τεχνολογική υποδομή για συνδεσιμότητα μέσω ασύρματων πρωτο-

κόλλων, σύνδεσης μέσω Bluetooth 
1
, μέσω δικτύων 3G και 4G, καθώς και GPRS

2
. Η στρα-

τηγική σημασία της κινητής τεχνολογίας δεν μπορεί να υποτιμηθεί καθώς οι γρήγοροι ρυθ-

μοί εξέλιξης και υιοθέτησής της δημιουργούν ευκαιρίες για καινοτομικές υπηρεσίες συ-

σκευών (Sheng et all, 2005).  

Σύμφωνα με τα τελευταία εξαχθέντα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι-

στικής Υπηρεσίας (2016), που αφορούν θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με έμφα-

ση στη διαθεσιμότητα των Τεχνολογιών της Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

καθώς και τη χρήση τους από άτομα και νοικοκυριά, παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα 

την αύξηση που έχει σημειωθεί στη χρήση του διαδικτύου κατά τις μετακινήσεις, δηλαδή 

μακριά από το σπίτι ή την εργασία, με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή ή συσκευής χειρός 

μέσω κινητής ή ασύρματης σύνδεσης.  

 

Γράφημα 1.1.1Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Individuals_who_used_the_internet_away_from_home_or_work,_2012_and_2014_(%C2%B9)_

(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_YB15.png 

Το γράφημα περιλαμβάνει δεδομένα του 2012 και του 2014 για τις ηλικίες από 16 

έως 47 ετών. Η Ελλάδα, σε σχέση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει χαμη-

                                                 
1
Για την ερμηνεία του όρου ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

2
 Για την ερμηνεία της ορολογίας ακολουθήστε τον σύνδεσμο 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service 
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λά ποσοστά χρήσης, εντούτοις μεταξύ του 2012 και του 2014 έχει σημειώσει σημαντική 

αύξηση στη χρήση κινητής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο κοινές κινητές συ-

σκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν τα smartphone, οι φορη-

τοί υπολογιστές και τα tablets. 

Μερικές από τις λειτουργίες που παρέχονται από την κινητή τεχνολογία μέσω των 

κινητών συσκευών είναι οι γεωχωρικές τεχνολογίες (GPS, GIS, RFID, Bluetooth, barcodes 

είτε δύο είτε τριών διαστάσεων, ραδιοσυχνότητες κ.ά.), η χρήση κάμερας για λήψη εικό-

νων με δυνατότητα αναζήτησης, η κοινωνική δικτύωση, η δυνατότητα χρήσης του διαδι-

κτύου για αναζήτηση και η  πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο εμπλουτισμός των 

τεχνολογιών συγκειμένου επιτρέπει την ενσωμάτωση των πληροφορικών και από τον 

πραγματικό και από τον εικονικό κόσμο (Chen & Huang, 2012). 

 

1.1.2 Χρήστες και χρήση κινητής τεχνολογίας 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα Focus on Tech 

Life της Focus Bari, για το τελευταίο τρίμηνο του 2016, 2 στους 3 Έλληνες διαθέτουν 

smartphone, δηλαδή 68,3 %, και πάνω από τους 9 στους 10 κατόχους είναι ηλικίας 13-24 

ετών. 48,4 % του ελληνικού κοινού συνδέεται καθημερινά στο διαδίκτυο μέσω του κινητού 

τηλεφώνου και στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται (85,5 %). Ακόμη 1 

στους 2 κατόχους κινητών τηλεφώνων (45,2%) κατεβάζει διάφορες εφαρμογές από το κι-

νητό τους, με πρώτες σε προτίμηση τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, δεύτερες εφαρ-

μογές για χάρτες και μετακινήσεις, τρίτες αυτές των παιχνιδιών, τέταρτες αυτές για μουσι-

κή και video και πέμπτες αυτές για ενημέρωση.  

Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2015) που πραγματοποιή-

θηκε το 2014 και αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους, 7 στους 10 Έλληνες έκαναν χρήση 

του διαδικτύου εν κινήσει από κινητή συσκευή. Το 66,4 % δηλαδή όσων χρησιμοποίησαν 

το διαδίκτυο εκτός του χώρου κατοικίας και εργασίας μέσω κινητού τηλεφώνου ή 

smartphone (57,4%), ή φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) (34,9%) ή 

άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών 

κ.λπ.) (2,4%) παρουσιάζοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014. 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλά-

δας που χρησιμοποιεί το Internet εν κινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους για την τε-

λευταία πενταετία. 
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Γράφημα 1.1.2 Πηγή: http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0 

 

To υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο Ιnternet καταγράφεται στις ηλικί-

ες 16-24 ετών και φτάνει το 87,5% (του πληθυσμού ηλικίας 16-74 που χρησιμοποίησε το 

Α΄ τρίμηνο του 2015). Αντίστοιχα στις ηλικίες 24-34 ετών το ποσοστό είναι 77,1% και για 

τις ηλικίες 35-44 ετών είναι 65,5%. 

Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία ανθρώπων που έχουν ή τείνουν να έχουν σχέση εξάρ-

τησης με το κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον. Οι κινητές συσκευές είναι τόσο απαραίτητες 

όσο και το πορτοφόλι ή τα κλειδιά μας και δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα μας. Όταν οι 

προσωπικοί υπολογιστές που έχουμε στα σπίτια μας έγιναν τόσο μικροί ώστε να χωράνε 

στην τσέπη μας, η επικοινωνία άλλαξε τελείως μορφή. Οι σύγχρονες κινητές συσκευές μας 

επιτρέπουν όχι μόνο να στέλνουμε άμεσα και ασύγχρονα μηνύματα κειμένου και e-mail, 

αλλά και εικόνες και βίντεο. Αυτή είναι μια βασική αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας. Ο 

χρόνος και η απόσταση δεν αποτελούν πλέον εμπόδια καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσω 

της κινητής τεχνολογίας να βρίσκουμε και να συγκεντρώνουμε σχεδόν άμεσα ετερογενείς 

μορφές πληροφοριών (Fox, 2009). 

Οι ζωές μας έχουν συνδεθεί με την κινητή τεχνολογία καθώς η καθημερινότητά μας 

και οι ανάγκες της απαιτούν να είμαστε εν κινήσει. Ακόμη και αναφορικά με την εκπαί-

δευση η αύξηση για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κάνει πιο έντονη την ανάγκη για 

χρήση κινητής τεχνολογίας. 

 

1.1.3 Πλεονεκτήματα  

Τα πλεονεκτήματα λοιπόν που παρουσιάζει η χρήση των συσκευών αυτών είναι 

πολλά και συνοψίζονται σύμφωνα με την Παφλιά (2007) στα παρακάτω: 
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 Φορητότητα: η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να έχει πάντα μαζί του μια 

συσκευή που του δίνει άμεσα πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε λογισμικά και εφαρμο-

γές που κάνουν τη ζωή του ευκολότερη και ευχάριστη. 

 Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας: οι νέες και εξελιγμένες συσκευές διαθέτουν μπατα-

ρίες που προσφέρουν μεγάλης διάρκειας αυτονομία. 

 Εύκολη πρόσβαση: δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό της μάθησης όποτε 

το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος. 

 Συνεργασία: δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν και 

να συνεργαστούν από διαφορετικές περιοχές είτε ατομικά είτε ομαδικά. 

 Ενασχόληση με τη μάθηση: με τη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευόμενος ενισχύει τον 

γραμματισμό του σε ψηφιακό αλλά και σε πληροφοριακό επίπεδο. 

 Μάθηση σε ατομικούς ρυθμούς: επειδή κανένας μαθητής δεν είναι ίδιος με τον 

άλλο, δίνεται η δυνατότητα ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του μαθησιακό στυλ 

στον δικό του ρυθμό. Απευθύνεται σε πολλούς τύπους μάθησης καθώς επιτρέπει τη 

μάθηση μέσω ανάγνωσης, μέσω εικόνας και βίντεο, μέσω ήχου και έρευνας στο δι-

αδίκτυο. 

 Χαμηλό κόστος: σε σύγκριση με τα laptops και τα desktops το κόστος για την αγο-

ρά μιας συσκευής κινητής μάθησης είναι χαμηλότερο και οι περισσότεροι μπορούν 

να το καλύψουν. Το χαμηλό κόστος καλύπτει επίσης και τη δυνατότητα να έχουν 

σε ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα συγγράμματα και να αποφύγουν την αγορά 

τους. 

 Άμεση ανατροφοδότηση: η δομή της κινητής μάθησης επιτρέπει, λόγω του τρόπου 

που παρέχεται, να δίνει τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης τόσο στους εκ-

παιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτές. 

 Ευνοεί την εξάσκηση/εκπαίδευση: εμπλουτίζει τη διδασκαλία καθώς παρέχει βο-

ηθήματα και υποστηρικτικό υλικό τη στιγμή που είναι απαραίτητα και οι εκπαι-

δευόμενοι είναι δεκτικοί στη μάθηση 

 Διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες: αυτό βέβαια εξαρτάται από τις ιδιαιτε-

ρότητες και τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου 

 



8 

1.1.4 Μειονεκτήματα  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα στη χρήση των κινητών 

συσκευών μάθησης, τα οποία συνοψίζονται (Παφλιά, 2007) στα παρακάτω: 

 Κόστος: μπορεί το κόστος αγοράς των συσκευών να είναι χαμηλότερο, αλλά πρέ-

πει να συνυπολογιστεί το κόστος της ασύρματης σύνδεσης και των μηνιαίων χρεώ-

σεων των εταιριών παρόχων, για τη χρήση του δικτύου (κατέβασμα αρχείων, σύν-

δεση στο διαδίκτυο). Επίσης πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος των αναβαθμί-

σεων ή βλαβών, καθώς και το κόστος που μπορεί να προκύψει από υπηρεσίες «help 

desk» για απορίες σε τεχνικό και λογισμικό επίπεδο. 

 Περιορισμός στη λειτουργικότητα: κάποιες συσκευές έχουν περιορισμένες λει-

τουργικές δυνατότητες συγκρινόμενες μεταξύ τους, αλλά και σε σύγκριση με αυτές 

του desktop. 

 Μικρό μέγεθος συσκευών: οι περισσότερες κινητές συσκευές έχουν μικρό μέγεθος 

και είναι πολύ εύκολο να χαθούν ή να κλαπούν. 

 Μικρό μέγεθος οθόνης: κάτι το οποίο είναι κουραστικό για τα μάτια των εκπαι-

δευόμενων που κάνουν χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης το μέγεθος 

των πληροφοριών που εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη είναι πολύ μικρό. 

 Διάρκεια μπαταρίας: μπορεί για κάποιες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα η 

αυτονομία που προσφέρει η μπαταρία να είναι περίπου 8 με 10 ώρες, αλλά για κά-

ποιες άλλες όπως τα tablet η διάρκεια της μπαταρίας είναι μεταξύ 2 και 4 ωρών. 

 Τεχνολογία: οι κινητές συσκευές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή έχουν μικρή 

χωρητικότητα αποθήκευσης που δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγκη αποθήκευσης 

μεγάλων αρχείων. Μολονότι οι εταιρίες προσπαθούν να βρουν λύσεις ο δρόμος εί-

ναι ακόμη μακρύς. Επίσης τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα δυσκολεύουν τη 

δημιουργία εφαρμογών που θα είναι κοινές για όλες τις συσκευές 

 Περιορισμένο πληκτρολόγιο: πολλές από τις κινητές συσκευές δεν διαθέτουν 

πληκτρολόγιο ή όταν διαθέτουν είναι πολύ μικρό και οι δυνατότητες του είναι ελά-

χιστες με συνέπεια να δημιουργούνται περιορισμοί στη λειτουργικότητα. 

 Περιορισμένη ασύρματη ευρυζωνικότητα: μπορεί να αποτελέσει σοβαρό ανα-

σταλτικό παράγοντα και για τη χρήση των κινητών συσκευών αλλά και την αξιοπι-

στία της κινητής μάθησης. 
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 Περισπασμός: κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου η πιθανότητα την ώρα της μελέ-

της της εμφάνισης ενός μηνύματος ή μιας ενημέρωσης σε ένα μέσο κοινωνικής δι-

κτύωσης μπορεί να αποσπάσει την  προσοχή του μαθητή.  

 Ασφάλεια δεδομένων: αφορά την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων λόγω 

υποκλοπής, αλλά και την ασφάλεια αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.  

 

1.2 Κινητή Μάθηση (mobile learning) 

 

1.2.1 Κινητή Μάθηση - Έννοιες και ορισμοί 

 

Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί αναφορικά με την κινητή μάθηση και αυτό γιατί 

άλλοι  

Κατά την Kukulska-Humle (2005), η κινητή μάθηση είναι μια καινούργια έννοια με 

οικεία όμως χροιά. Συνδέεται άμεσα με την κινητικότητα στη μάθηση, με την έννοια ότι οι 

μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέρος στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

δραστηριότητες χωρίς τους περιορισμούς μιας κλειστής φυσικής τοποθεσίας.  

Σύμφωνα με τον Nyiri (2002), η κινητή μάθηση ορίζεται ως το αποτέλεσμα της 

πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας μέσω κινητών συσκευών. Οι τρέχουσες προοπτικές, 

σύμφωνα με τον Winters (2006), για την κινητή μάθηση εμπίπτουν στις εξής τέσσερις ευ-

ρείες κατηγορίες:  

 Τεχνοκεντρική: η κινητή μάθηση είναι η μάθηση μέσω μιας κινητής συσκευής 

(Smartphone, ταμπλέτα, PDA κ.ά.). 

 Σχετική με την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning): η κινητή μάθηση χαρακτηρί-

ζεται ως συνέχεια και επέκταση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τέτοιου είδους ο-

ρισμοί όμως δεν /καθιστούν δυνατή την κατανόηση της μοναδικής φύσης της κινη-

τής μάθησης γιατί είναι πολύ γενικοί. Σύμφωνα με τον Traxler (2005), είναι απα-

ραίτητη η αποσαφήνιση του συσχετισμού της τεχνοκεντρικής και της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης καθώς ο συσχετισμός τους απλά τοποθετεί την κινητή μάθηση κάπου 

στο φάσμα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

 Επαυξάνει την τυπική εκπαίδευση: Η τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τη βι-

βλιογραφία της κινητής μάθησης ως πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (Redmond, 

2011) ή ως στερεότυπη διάλεξη. Αλλά η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής γιατί μορ-
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φές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπήρχαν από τον προηγούμενο αιώνα (π.χ. μαθή-

ματα δια αλληλογραφίας).  

 Μαθητοκεντρική: Αρχικά η έννοια της κινητής μάθησης ήταν στενά συνδεδεμένη 

με τις συσκευές και τις δυνατότητες για διά βίου μάθηση. Μετέπειτα όμως έγινε 

φανερό ότι θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην κινητικότητα του μαθητευόμενου. Αυ-

τό έκανε τις έρευνες να στραφούν στην πλευρά του μαθητή καθώς και τον ορισμό 

ότι «κινητή μάθηση είναι κάθε είδος μάθησης που συμβαίνει όταν ο μαθητής εκμε-

ταλλεύεται τις ευκαιρίες για μάθηση που του προσφέρονται από τις κινητές τεχνο-

λογίες» (O’ Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples, Lefrere, …Waycott, 2005). 

 

 

Πίνακας 1.2.1 Πότε η μάθηση είναι κινητή (O’Malley & others, 2005) 

Η κινητή μάθηση, σύμφωνα με τον Αμανατίδη (χ.χ.), τελικά δεν αφορά τόσο την 

πλατφόρμα και τις λειτουργίες όσο το πλαίσιο εργασίας, συνεργασίας και επικοινωνίας που 

έχει διαφοροποιηθεί.  

Οι Roschelle και Pea (2002) με τον όρο WILD (Wireless Internet Learning Devices 

- Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές Μάθησης) περιγράφουν πώς οι συσκευές αυτές θα αλ-

λάξουν την υποβοηθούμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση. Κάνοντας ανάλυση της 

διαθεσιμότητας σε επίπεδο εφαρμογής αναφέρουν: 

 Την επαύξηση του φυσικού χώρου με ψηφιακές πληροφορίες. Περιγράφουν το πώς 

ο χώρος που απασχολούνται οι μαθητευόμενοι περιλαμβάνει τις συσκευές αλλά δεν 

περιορίζεται μόνο στον χώρο της οθόνης. 

 Την αξιοποίηση του τοπολογικού χώρου, από δύο διακριτά είδη, τον φυσικό και τον 

σημειολογικό. 

 Τον υπολογισμό κάθε ατομικής προσπάθειας των μαθητευόμενων, διαδικασία που 

είναι σημαντική γιατί δίνει άμεσα αποτελέσματα αποτίμησης της μαθησιακής εξέ-

λιξης ολόκληρης της τάξης. 

 Την καθοδήγηση της απόδοσης της τάξης, αλλάζοντας τον κλασικό ρόλο που έχει ο 

καθηγητής σε έναν τύπο μαέστρου ορχήστρας. 
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 Το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται αντικείμενο μελέτης. 

 

1.2.2 Κινητές συσκευές - Χαρακτηριστικά  

Η βασική κατηγοριοποίηση των κινητών συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι: 

 Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDAs - Personal Digital Assistants). Πρόκειται για 

υπολογιστές χειρός που ξεκίνησαν να λειτουργούν ως προσωπική ατζέντα και μετα-

τράπηκαν σε συσκευή πολλών, διαφορετικών χρήσεων. Δίνουν τη δυνατότητα για 

δημιουργία και επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων και αρχείων κειμένου, παρέ-

χουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στο διαδίκτυο, δίνουν 

δυνατότητες εγγραφής αρχείων εικόνας και ήχου, αναπαράγουν πολυμεσικά αρχεία 

και λειτουργούν και ως κινητό τηλέφωνο. 

 Κινητά τηλέφωνα. Παρέχουν τη δυνατότητα φωνητικής και γραπτής επικοινωνίας 

μέσω μηνυμάτων (sms) και μπορούν να αποστείλουν και να λάβουν πολυμεσικά 

μηνύματα (mms). 

 Έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Αποτελούν υβρίδιο γιατί μπορούν και συνδυά-

ζουν τις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων και των PDAs. Αναφορικά με το μέ-

γεθός τους είναι μικρότερα από τα PDAs και μεγαλύτερα από τα κινητά τηλέφωνα. 

Είναι συνήθως αφής και δεν έχουν πλήρες πληκτρολόγιο. Παρέχουν πλοήγηση στο 

διαδίκτυο και κατά συνέπεια και σε πολυμεσικές εφαρμογές. 

 Μικροί φορητοί υπολογιστές (Notebook computer). Πρόκειται για φορητούς υπο-

λογιστές με βάρος που δεν ξεπερνάει τα τέσσερα κιλά. Έχουν τις δυνατότητες ενός 

επιτραπέζιου υπολογιστή (Desktop computer) και ενός φορητού υπολογιστή 

(Laptop computer) με ασύρματη σύνδεση, αλλά το κόστος του είναι αρκετά υψηλό. 

 Υπολογιστές τάμπλετ (Tablet PCs). Είναι η πιο νέα γενιά φορητών υπολογιστών 

και δίνουν όλες τις δυνατότητες ενός φορητού υπολογιστή παρέχοντας παράλληλα 

αναγνώρισης φωνής (speech recognition) και γραφικού χαρακτήρα (handwriting 

recognition) (Παφλιά, 2007). 

Οι κινητές υπολογιστικές συσκευές συγκεντρώνουν κάποια γνωρίσματα που τις κάνουν 

να είναι ελκυστικές για χρήση στην εκπαίδευση: 

 Προσφέρουν τη δυνατότητα για «ubiquitous computing» (πανταχού παρών υπολο-

γισμός) 
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 Έχουν μικρότερος κόστος από τους λοιπούς υπολογιστές 

 Μεταφέρονται εύκολα 

 Παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

 Αναπτύσσουν την πληροφοριακή παιδεία (information literacy) 

 Διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Δίνουν δυνατότητες για ανεξάρτητη μάθηση (Παναγόπουλος, 2009) 

Τα κοινά χαρακτηριστικά που διαθέτουν είναι η κινητικότητα, το γεγονός δηλαδή ότι 

μπορούν οι χρήστες τους να έχουν ελευθερία κινήσεων, η φορητότητα που συνεπάγεται 

την απεξάρτηση από τον χώρο και τους τυχόν περιορισμούς που επιβάλλει και η αλληλεπί-

δραση μεταξύ συσκευής και μαθητή. 

 

1.2.3 Επίπεδα αξιοποίησης κινητών συσκευών 

Σύμφωνα με τους Βάβουλα και Καραγιαννίδη, η αξιοποίηση των κινητών υπολογι-

στικών συσκευών στη διαδικασία της μάθησης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (όπως 

αναφέρεται στο Gay κ.ά., 2002). Ο διαχωρισμός γίνεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα 

ανάλογα με την αξιοποίηση των κινητών συσκευών: την παραγωγικότητα (σχετίζεται με τη 

χρήση βασικών εφαρμογών γενικής χρήσης), την ευέλικτη πρόσβαση (αφορά την προσπε-

λασιμότητα δεδομένων σε τοπικό επίπεδο), τη συλλογή δεδομένων (αφορά την πρόσβαση 

δεδομένων μέσω δικτύων ή περιφερειακών συσκευών από δραστηριότητες που πραγματο-

ποιούνται σε φυσικό περιβάλλον) και την επικοινωνία και συνεργασία (μεταξύ εκπαιδευό-

μενων και εκπαιδευτών), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.2.3. 
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Πίνακας 1.2.3 Διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης των κινητών συσκευών στη Μάθηση (Βάβουλα & Καραγιαννίδης, 2005 

όπως αναφέρεται στο Gay κ.ά., 2002) 

Τα επίπεδα αυτά αντιπροσωπεύονται από λογισμικά που αποσαφηνίζουν τις λει-

τουργικές δυνατότητες κάθε συσκευής. Σε κάθε επίπεδο επίσης «δίνεται περισσότερη ή 

λιγότερη έμφαση στη διαχείριση του περιεχομένου ή της αλληλεπίδρασης και προσδιορί-

ζονται ατομικές ή συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες» (Μπερδούσης, 2014: 18). 

 

1.3. Κινητές βιβλιοθήκες (Mobile Libraries) 

 

1.3.1 Έννοιες και ορισμός 

Στο παρελθόν, οι βιβλιοθήκες αποτελούσαν έναν χώρο συλλογής βιβλίων, χειρο-

γράφων, περιοδικών και άλλων έντυπων πηγών. Με το πέρασμα όμως των χρόνων ο όρος 

της παραδοσιακής βιβλιοθήκης έχει αλλάξει καθώς πλέον το υλικό που αποτελεί μια βιβλι-

οθήκη εμπλουτίστηκε από ψηφιακές και εικονικές συλλογές. Η πρόσβαση των χρηστών σε 

αυτές τις τεράστιες συλλογές γίνεται πια και από απόσταση με τη χρήση διαφόρων τεχνο-

λογιών πληροφορικής. Ο πλέον πρόσφατος και σύγχρονος όρος που βασίστηκε στην τε-

χνολογική αυτή καινοτομία είναι “mobile library” (mobile library, 2017) ή «κινητή βιβλιο-

θήκη». 

Όταν όμως οι άνθρωποι στην Ελλάδα μιλούν για κινητές βιβλιοθήκες (mobile li-

braries) εννοούν ένα λεωφορείο ή φορτηγό ή κάποιο άλλο όχημα που σχεδιάστηκε για 
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χρήση ως βιβλιοθήκη (Vassilakaki, 2014). Ο όρος παραπέμπει ακόμη στις κινητές μονάδες 

των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, η λογική των οποίων δεν διαφέρει πολύ από τη νέα ορολογία 

καθώς ο ρόλος τους είναι η μεταφορά της πληροφορίας στον απομακρυσμένο χρήστη. Ου-

σιαστικά το μέσο μεταφοράς αλλάζει και γίνεται από ένα βιβλιοαυτοκίνητο με το υλικό 

του, για παράδειγμα, μια κινητή συσκευή. 

Κατά την Κλούρα (2011, σ.8), η αύξηση χρήσης των φορητών συσκευών και των 

web εφαρμογών οδηγούν τις βιβλιοθήκες στην αναζήτηση νέων τρόπων παροχής υπηρε-

σιών μέσω αυτών των συσκευών, έτσι ώστε οι χρήστες τους να έχουν πρόσβαση πάντα και 

παντού. H Mills (2009) και η Κλούρα (2011) παραθέτοντας τους Needham και Ally, ανα-

φέρουν ότι το σύνολο αυτό των υπηρεσιών χαρακτηρίζουν συνολικά αυτό που ορίζουν οι 

m-libraries ή κινητές βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με την Aharony (2013), η κινητή βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες πάντα 

και παντού μέσω κινητών συσκευών και κινητών υπηρεσιών διαδικτύου. Επιπροσθέτως η 

κινητή τεχνολογία παρέχει ευελιξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, καθώς 

και άμεση πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (Karim, Darus, 

& Hussin, 2006). Κατά συνέπεια η ανάπτυξη της κινητής τεχνολογίας έχει προκαλέσει την 

αλλαγή των αναγκών, αλλά και της χρήσης των βιβλιοθηκών παγκοσμίως. Ο σύγχρονος 

όρος που δημιουργήθηκε λοιπόν για τη χρήση των ψηφιακά δομημένων βιβλιοθηκών, όπως 

παρατηρεί και ο Prince (2009), είναι ο όρος “m-libraries” που αποτελεί συντομία του όρου 

“mobile libraries” και αφορά τις βιβλιοθήκες που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών τους 

με τη χρήση κινητών συσκευών, καθώς και με κάθε άλλη μορφή κινητής τεχνολογίας. Στην 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ο όρος «κινητές βιβλιοθήκες» υιοθετεί αυτήν την 

έννοια. 

 

1.3.2 Κινητή τεχνολογία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών 

Αποτελούμε πλέον μια κοινωνία ανθρώπων που αρκετές πτυχές της καθημερινότη-

τάς του (δουλειά, εκπαίδευση, επικοινωνία), εξαρτώνται από τη χρήση της κινητής τεχνο-

λογίας. Πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει στην παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα 

με τη χρήση κινητών συσκευών. Είναι άραγε οι βιβλιοθήκες έτοιμες να συμμετέχουν σε 

αυτόν τον στίβο και να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες; Με ποιους τρόπους μπορούν 

να αποτελέσουν σημαντικούς παίκτες σε αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα; 



15 

Η έννοια της κινητής βιβλιοθήκης σχετίζεται πάρα πολύ με την κινητή μάθηση κα-

θώς καταλαμβάνει την ίδια περιοχή στην οποία η τεχνολογική τεχνογνωσία συναντά την 

ακαδημαϊκή εξειδίκευση από όπου αναδύονται νέες πρακτικές (Saravani & Haddow, 

2011). 

Υπάρχουν πολλές μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δε-

καετία και παρουσιάζουν την τάση των βιβλιοθηκών του εξωτερικού να συμπεριλάβουν 

την κινητή τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχει, έτσι ώστε να αλλάξουν τον τρόπο 

που προσεγγίζουν τους χρήστες τους/ στον τρόπο προσέγγισης και προσέλκυσης των χρη-

στών τους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της NMC Horizon Report του 2015 (NMC, 2015), 

«όλο και περισσότερο οι online πόροι και οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμοι μέσω κινητών 

συσκευών καθώς οι άνθρωποι επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα αλλά και να μελετήσουν 

οποιαδήποτε ώρα και οπουδήποτε. Συνεπώς οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες 

πρέπει όχι μόνο να έχουν μια πλούσια «κινητή» παρουσία μέσω εφαρμογών και responsive 

σχεδιασμού των ιστοσελίδων τους, αλλά και να κατανοήσουν το υπό εξέλιξη τοπίο της πα-

ροχής πληροφοριών μέσω κινητών συσκευών». Σύμφωνα με τους Johnson, Smith, Levine 

και Haywood (2010), οι χρήστες όλο και περισσότερο περιμένουν πρόσβαση σε δεδομένα 

και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, στα οποία πριν από λίγο καιρό είχαν απο-

κλειστικά πρόσβαση από το σπίτι τους μέσω του υπολογιστή τους που ήταν συνδεδεμένος 

στο δίκτυο μέσω καλωδίου. Επιπρόσθετα πέρα από το τυπικό λογισμικό που χρησιμοποιεί-

ται για το e-mail και το ημερολόγιο, νέες τεχνολογίες και εργαλεία επιτρέπουν στους χρή-

στες να διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες (Evernote, OneNote), να συνεργάζονται 

και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αρχεία κοινής χρήσης (Dropbox) ή να παρακολουθούν 

τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter). Όλα τα παραπάνω εργαλεία κάνουν εύκολη και 

άμεση την ενημέρωση, την εργασία, την εκπαίδευση και το σχολείο ή τη ροή προσωπικών 

πληροφοριών.  

Η κινητή τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί στις βιβλιοθήκες παρέχοντας μια μεγά-

λη ποικιλία υπηρεσιών. Οι βιβλιοθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών υιοθετούν σταδιακά 

αυτήν την τεχνολογία. Όπως προκύπτει από αρκετές μελέτες, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

μια αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους χρήστες των βιβλιοθηκών (Lippincott, 2010). Αναφέροντας κάποια παραδείγματα 

μελετών, αρκετές έχουν αποκαλύψει τη σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης του προ-

σωπικού στον τομέα της κινητής τεχνολογίας (Cummings, Merrill, & Borrelli, 2010), άλλες 
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δίνουν συμβουλές δημιουργίας ιστοσελίδων για κινητές συσκευές (Iglesias & Meesangnil, 

2011), ενώ άλλες διαπραγματεύονται την παροχή πληροφοριακής παιδείας μέσω κινητών 

συσκευών (Havelka & Verbovetskaya, 2012). Όπως αναφέρει και η Vassilakaki (2014), 

έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες χρηστών αναφορικά με την αποδοχή και την προ-

σαρμογή τους στην κινητή τεχνολογία που αποδεικνύουν ότι είναι τόσο αυξημένη που θε-

ωρούν πλέον την παροχή κινητών υπηρεσιών αναγκαία προϋπόθεση των βιβλιοθηκών. 

Σύμφωνα με του Elmore και Francis (2012), οι βιβλιοθήκες δεν είναι σε θέση να 

αγνοήσουν την αυξανόμενη τάση χρήσης των κινητών από τη στιγμή που για τους φοιτητές 

δεν αποτελούν μόνο μια συσκευή τηλεφώνου, αλλά ένα εργαλείο χειρός για την ανάκτηση 

και αναζήτηση πληροφοριών. 

Στο εξωτερικό η νέα αυτή τάση απασχολεί τα πανεπιστήμια και τις βιβλιοθήκες 

τους την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Σύμφωνα με την έρευνα των Liu και Briggs 

(2014), στις 100 καλύτερες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής η παροχή υπηρεσιών για κινητές συσκευές είναι ήδη υπαρκτή με αυξανόμενες 

τάσεις. Οι συνηθέστερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, η δυνατό-

τητα online συνομιλιών (chat3/ΙΜ4), η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, τον ηλεκτρονικό 

κατάλογο της βιβλιοθήκης, η ύπαρξη σελίδας για κινητά και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυ-

μάτων, ενώ διακρίνεται η τάση για τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών έτσι 

ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτές από κάθε είδους κινητή συσκευή. Επίσης 

παρέχονται χρήση κωδικών QR (Quick Reference), επαυξημένη πραγματικότητα και οδη-

γίες πληροφοριακής παιδείας. Όλες αυτές οι υπηρεσίες εμπίπτουν είτε στις παραδοσιακές 

υπηρεσίες που τροποποιούνται ώστε να είναι διαθέσιμες σε κινητές συσκευές ή σε υπηρε-

σίες που δημιουργούνται αποκλειστικά για κινητές συσκευές. 

Στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας και ειδικά στις ακαδημαϊκές η παροχή υπηρεσιών 

μέσω κινητών συσκευών είναι ανύπαρκτη όπως φαίνεται από την έρευνα που πραγματο-

ποιήθηκες από την Μουσένα (2017). Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν επίσης 

ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών, εάν υπάρξει χρηματοδότη-

ση.  

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών ξεκίνησε δειλά και διακριτικά 

από τις ιατρικές βιβλιοθήκες καθώς οι ανάγκες των χρηστών τους για πρόσβαση στις τε-

λευταίες επιστημονικές εξελίξεις από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ήταν μεγάλες, όπως 

                                                 
3
Για την ερμηνεία του όρου ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://www.dictionary.com/browse/chat 

4
Για την ερμηνεία του όρου ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://www.dictionary.com/browse/im?s=t 

http://www.dictionary.com/browse/chat
http://www.dictionary.com/browse/im?s=t
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αναφέρουν και οι Dresselhaus & Shrode (2012). Από τότε μέχρι και σήμερα πάρα πολλές 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε όλες σχεδόν τις ηπείρους επενδύουν χρόνο, χρήμα και αν-

θρώπινο δυναμικό στην παροχή κάποιου είδους υπηρεσίας μέσω κινητών συσκευών. Στην 

Ελλάδα έχουν καταγραφεί μέσω βιβλιογραφίας μόνο 2 εφαρμογές που αφορούν βιβλιοθή-

κες. Πρόκειται για την εφαρμογή Library Quiz για πληροφοριακή παιδεία (Μπακέλα, 

2016), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας πτυχιακής εργασίας και για την εφαρμογή 

LibrApp, μια συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη (Ρόδιος, 2014). Και οι δύο αυτές προσπά-

θειες όμως έγιναν στο πλαίσιο πτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών χωρίς, όπως αποδει-

κνύεται και από την έρευνα της Μουσένα (2017), να έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί αυ-

τή τη στιγμή από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με την έκθεση Horizon, οι Johnson, Adams Becker, Estrada και Freeman 

(2012) αναφέρουν ότι η άνοδος της κινητής τεχνολογίας αλλάζει ουσιαστικά τη μορφή της 

έρευνας και της αναζήτησης και οδηγεί πολλές βιβλιοθήκες στην υιοθέτηση νέων στρατη-

γικών για την παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου. Η προσαρμοστική σχεδίαση ιστοσελί-

δων (Responsive Web Design) αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι βι-

βλιοθήκες στους συνεχώς αυξανόμενους «κινητούς» χρήστες. Κατά την Kroski (2008), οι 

βιβλιοθήκες προσπαθούν να μάθουν πολύ καλά το τις ιδιαιτερότητες του διαδικτύου έτσι 

ώστε αξιοποιώντας την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα να προσφέ-

ρουν κινητές υπηρεσίες που ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή των χρηστών τους. 

Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι οι σελίδες των βιβλιοθηκών για κινητά (Mobile Library 

Web Sites) και οι κατάλογοι για κινητά (MOPACs (Mobile OPACs), οι κινητές συλλογές 

που παρέχουν ψηφιοποιημένο υλικό, η πληροφοριακή παιδεία μέσω κινητού με τη μορφή 

ήχου ή βίντεο ή παρουσιάσεων λόγω έλλειψης χρόνου για τη φυσική παρουσία στους χώ-

ρους της βιβλιοθήκης. Επίσης κινητές βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες ανταλλαγής γραπτών 

μηνυμάτων και παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών. 

Πλήθος προτάσεων έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια για τα είδη των υπη-

ρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι βιβλιοθήκες κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της 

κινητής τεχνολογίας. Ο Shrivastav (2015) συνοψίζει σε μία λίστα τις πιθανές χρήσης της 

κινητής τεχνολογίας στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών: 

1. ιστότοπο για κινητά 

2. on-line δημόσιο κατάλογο για κινητά 

3. υπηρεσίες δανεισμού 

4. παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών 
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5. υπηρεσίες επιλεκτικής διάδοσης πληροφοριών (SDI
5
) και τρέχουσας ευαι-

σθητοποίησης (CAS
6
) 

6. υπηρεσίες e-mail και SMS 

7. διανομή ηλεκτρονικών πόρων μέσω ιστοτόπου για κινητά 

8. χάρτες της βιβλιοθήκης και κατόψεις ορόφων της 

9. νέα βιβλιοθήκης  

10. ωράριο λειτουργίας και παρουσιάσεων  

11. βάσεις δεδομένων για κινητά 

12. υπηρεσίες διαδανεισμού 

13. λίστες νέων προσκτήσεων 

14. αναζήτηση υλικού 

15. κινητές εφαρμογές για τη βιβλιοθήκη 

16. παροχή μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας μέσω ιστοτόπου για κινητά ή 

κινητές εφαρμογές 

17. παροχή θεματικών οδηγών κ.ά. 

18. αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο 

19. πραγματοποίηση ερευνών της βιβλιοθήκης 

20. ανατροφοδότηση, σχόλια και προτάσεις 

21. επικοινωνία με το προσωπικό 

 

 

1.3.3 Πλεονεκτήματα - Οφέλη 

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους χρήστες τους, ενσωμα-

τώνοντας τις αυξανόμενες δυνατότητες της κινητής τεχνολογίας. Μπορούν να προωθήσουν 

και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες τους προσφέροντας κινητή πρόσβαση στους 

ιστότοπούς τους και τους ηλεκτρονικούς καταλόγους δημόσιας πρόσβασης, παρέχοντας επί 

τόπου υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών και δίνοντας απομακρυσμένη πρόσβαση σε η-

λεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βίντεο, ηχητικά βιβλία και πολυμεσικό περιε-

χόμενο. Σύμφωνα με τον Vollmer (2010), η χρήση των κινητών συσκευών και των υπηρε-

σιών τους παρέχουν πολύ μεγάλη ευελιξία σε αυτούς που επιθυμούν να επωφεληθούν από 

τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Ο Shrivastav (2015) αναφέρει ως πλεονεκτήματα ότι:  

                                                 
5
 SDI: Selective Dissemination Service 

6
 CAS: Current Awareness Service 
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 η κινητή τεχνολογία είναι φιλική προς τον χρήστη 

 παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες 

 παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες 

 εξοικονομεί χρόνο 

 απαιτεί τη συμμετοχή του χρήστη  

 κατανοεί την τοποθεσία του χρήστη και  

 παρέχει απεριόριστη πρόσβαση. 

Με μια απλή σύνδεση 3G, ένας χρήστης που βρίσκεται οπουδήποτε μπορεί να έχει πρό-

σβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και πολυμεσικό περιεχόμενο μέσω της βιβλιοθήκης του. Εάν 

ένα έξυπνο τηλέφωνο για παράδειγμα μπορεί να έχει συνεχώς πρόσβαση σε ένα δίκτυο, 

τότε μπορεί να έχει συνεχή ροή δεδομένων στη συσκευή του μέσω του δικτύου καθιστώ-

ντας την ανάγκη διατήρησης αντιγράφου περιττή. Με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία μιας 

κινητής βιβλιοθήκης αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

όλο το εικοσιτετράωρο. 

 

1.3.4 Μειονεκτήματα 

Στην αντίπερα όχθη των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η κινητή τεχνο-

λογία στις βιβλιοθήκες εγείρονται και άλλα ζητήματα αναφορικά με την ιδιωτικότητα, τη 

νομιμότητα, την προσβασιμότητα, καθώς και οικονομικά θέματα. Αυτά αφορούν άλλοτε 

τους χρήστες και άλλοτε τις ίδιες τις βιβλιοθήκες. 

Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τον Vollmer (2010), οι χρήστες έπρεπε να μετα-

βούν στον φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης για να έχουν πρόσβαση στο υλικό της. Επίσης η 

φύση του υλικού (έντυπη και όχι ηλεκτρονική), δεν επέτρεπε σε οποιονδήποτε να γνωρίζει 

τι υλικό χρησιμοποιεί ο καθένας και πώς. Αυτό εξασφάλιζε την ιδιωτικότητα των χρηστών 

καθώς τα δεδομένα των δανεισμών τους και γενικά των κινήσεών τους ήταν ασφαλή και 

μη προσβάσιμα από κανέναν χωρίς εισαγγελική εντολή. Αντίθετα η ηλεκτρονική τεχνολο-

γία επιτρέπει την απεριόριστη δυνατότητα να συλλέγονται πληροφορίες τόσο για το υλικό 

όσο και για τη χρήση του με σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές ελευθερίες για τη διακί-

νηση των ιδεών και των γνώσεων. Μπορεί οι περισσότερες βιβλιοθήκες να παρέχουν α-

σφάλεια στα δίκτυά τους, η πρόσβαση όμως μέσω άλλων δικτύων εκτός βιβλιοθήκης, δεν 

είναι τόσο ασφαλής. Επίσης η συνδεσιμότητα πολλών κινητών συσκευών, επιτρέπει τη 

συλλογή και μετάδοση των δεδομένων τους. Το ίδιο συμβαίνει με τους αναγνώστες ηλε-
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κτρονικών βιβλίων (e-book readers), τις μηχανές αναζήτησης που συλλέγουν δεδομένα και 

μπορεί κάποια στιγμή να υποχρεωθούν να παραχωρήσουν αυτά τα δεδομένα στις αρχές, 

είτε να τα πουλήσουν σε εταιρείες μάρκετινγκ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι κάνουν τους χρή-

στες να αισθάνονται ανασφαλείς ή να αισθάνονται ότι παρακολουθούνται αφού η ψηφιακή 

τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός «ψηφιακού φακέλου» που μπορεί να 

περιλαμβάνει κάθε είδους πληροφορία για τον χρήστη. Συνεπώς με τις ολοένα και πιο ι-

σχυρές ψηφιακές τεχνολογίες, οι βιβλιοθήκες ή πιθανότατα οι προμηθευτές του ψηφιακού 

περιεχομένου τους, μπορούν να εξακριβώσουν τι, για ποιο χρονικό διάστημα και ποιοι 

βλέπουν κάθε στοιχείο αυτού του περιεχομένου. 

Η φύση των ψηφιακών πληροφοριών αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν οι βιβλι-

οθήκες. Η κυριότητα και ο έλεγχος της πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό έχει σημαντικές ε-

πιπτώσεις στην υλοποίηση και υιοθέτηση κινητών εφαρμογών από τις βιβλιοθήκες. Ανα-

φορικά με τα πνευματικά δικαιώματα οι προσπάθειες των βιβλιοθηκών για την υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων των χρηστών αλλά και αυτών των δημιουργών είναι πολλές ανά τα χρό-

νια. Παλαιότερα με τη χρήση του υλικού στη φυσική του μορφή τα πράγματα ήταν απλού-

στερα, μολονότι υπήρχε πάντα ο προβληματισμός αναφορικά με το δικαίωμα δανεισμού 

των βιβλιοθηκών και την αναπαραγωγή του υλικού από τους χρήστες. Σήμερα, όπως ανα-

φέρει και η Κλούρα (2011), εφαρμόζεται η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (D.R.M.)
7
 

καθώς ορίζονται αυστηρά όρια για τη χρήση, αδειοδότηση και πρόσβαση του ψηφιακού 

περιεχομένου των βιβλιοθηκών. Καθώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι βιβλιοθήκες δεν 

είναι μεγάλοι παραγωγοί υλικού και η προμήθειά του γίνεται από εξωτερικούς προμηθευ-

τές υπάρχουν πολλοί περιορισμοί για τη διάθεσή του μέσω κινητών τεχνολογιών. Ενώ πα-

λαιότερα ο χρήστης δανειζόταν όλα τα βιβλία που ήθελε είτε έβγαζε φωτοτυπίες μέρους 

του βιβλίου σύμφωνα με τον Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, σήμερα με το ψηφιακό 

υλικό η δίκαιη χρήση του περιεχομένου δεν είναι εγγυημένη και επιδεινώνεται εξαιτίας 

όλων των περιορισμών που προαναφέρθηκαν. Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες πα-

ρέχουν στους χρήστες τους υλικό που όχι μόνο ανήκει σε αυτές ξεχωριστά αλλά και σε ό-

λες τις άλλες καθώς συνεργάζονται σε πολλά επίπεδα (διαδανεισμός, αναζήτηση σε συλλο-

γικό κατάλογο βιβλίων, έντυπων περιοδικών και ηλεκτρονικών περιοδικών, αναζήτηση στο 

σύνολο των ακαδημαϊκών αποθετηρίων με ελεύθερη πρόσβαση από όλους κ.ά.). 

                                                 
7
 Digital Rights Management (D.R.M.) 
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Από οικονομικής πλευράς η δημιουργία και υποστήριξη κινητών εφαρμογών απο-

τελεί για τις βιβλιοθήκες μέρος του προϋπολογισμού τους ο οποίος, λόγω περικοπών, δεν 

αρκεί ούτε για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα οι βιβλι-

οθήκες να είναι υποστελεχωμένες. Επίσης η ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν είναι 

σε θέση να προμηθευτούν φορητές συσκευές για να δανείζουν στους χρήστες τους όπως 

συμβαίνει σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Ένας τρόπος που ίσως να βοηθήσει προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι το outsourcing, ή η εξωτερική ανάθεση με μικρό κόστος για τις βι-

βλιοθήκες, ή το crowdfunding, ή η χρηματοδότηση από το κοινό, που βέβαια προϋποθέτει 

να παρέχει το ίδρυμα την τεχνολογική υποστήριξη για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία 

των εφαρμογών αυτών. 

Από τεχνικής άποψης οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα συνήθως τεχνικά που 

αφορούν τη συνδεσιμότητά τους και την αδυναμία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό 

όμως είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται γενικά με τη χρήση των κινητών δικτύων 

και μόνο εάν βελτιωθούν τα εθνικά δίκτυα μπορεί να λυθεί. Επίσης το μικρό μέγεθος της 

οθόνης μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά δυσχεραίνοντας τον χρήστη να πραγματο-

ποιήσει τις αναζητήσεις που επιθυμεί. 

 

1.4 Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM) 

 

1.4.1 Ιστορικά στοιχεία 

Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM) αναπτύχθηκε από τον Davis (1989) και 

αποτελεί τη σημαντικότερη επέκταση της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης (TRA) 

των Fishbein και Ajhen (1975). Ο Davis θεώρησε ότι οι κλίμακες που μετρούσαν την πρό-

βλεψη του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των υπολογιστών ήταν ελλιπείς, ότι οι πε-

ρισσότερες υποκειμενικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν έγκυρες και ότι η 

σχέση τους με τη χρήση των συστημάτων ήταν άγνωστη. Έτσι αναπτύσσει και επικυρώνει 

νέες κλίμακες για δύο συγκεκριμένες μεταβλητές την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 

(Perceived Usefulness - PU) και την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease 

of Use - PEOU), οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες αποδοχής του χρήστη. 
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1.4.2 Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης σε σχέση με το TAM 

Οι Davis, Bagozzi, και Warshaw (1989) πραγματοποίησαν μια έρευνα συγκρίνο-

ντας τα μοντέλα TAM και TRA.  

Το TRA είναι ένα ευρέως μελετημένο μοντέλο κοινωνικής ψυχολογίας που ασχο-

λείται με τους καθοριστικούς παράγοντες των συνειδητά επιδιωκόμενων αποκαλύψεων. 

Σύμφωνα με το TRA, η απόδοση ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά καθορί-

ζεται από τη Συμπεριφορική Πρόθεση για χρήση (Behavioral Intention - BI) για την εκτέ-

λεση αυτής της συμπεριφοράς και η BI καθορίζεται από κοινού από τη στάση του ατόμου 

(Attitude - Α) και την υποκειμενική νόρμα (Subjective Norm - SN) αναφορικά με την λόγω 

συμπεριφορά και τα σχετικά βάρη που υπολογίζονται συνήθως από τη σχέση.  

BI = A + SN 

Εικόνα 1.4.2 (α) Θεωρία Αιτιολογημένης Δράσης (πηγή: Davis, Bagozzi και Warshaw, 1989:984 

Η ΒΙ μετράει τη δύναμη της πρόθεσης ενός ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Η A ορίζεται ως τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα ενός ατόμου σχετικά 

με την εκτέλεση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς και η SN αφορά την αντίληψη ενός α-

τόμου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που σημαίνουν κάτι σε αυτόν πιστεύουν ότι πρέπει ή 

δεν πρέπει να εκτελέσει την εν λόγω συμπεριφορά. 

Σε γενικές γραμμές η θεωρία υποστηρίζει ότι τα εξωτερικά ερεθίσματα επηρεάζουν 

τη στάση ενός ατόμου αλλάζοντας τις πεποιθήσεις του. Σύμφωνα με τη θεωρία της αιτιο-

λογημένης δράσης, οι λοιποί παράγοντες που έχουν επίπτωση στη συμπεριφορά των ατό-

μων επιδρούν έμμεσα επηρεάζοντας τη στάση ή τις νόρμες (Καπιτσάκη, 2008:25). Αυτές 

ορίζονται από τους Fishbein και Ajzen (1975) ως εξωτερικές μεταβλητές και μπορούν να 

είναι για παράδειγμα πολιτικές επιρροές ή διαφορετικές οργανωτικές δομές κ.ά. 

Το TAM από την άλλη, μολονότι βασίστηκε στο TRA, είναι ειδικά προσαρμοσμένο 

στη μοντελοποίηση της αποδοχής πληροφοριακών συστημάτων. Ο στόχος του είναι να ε-
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ξηγήσει τους καθοριστικούς παράγοντες της αποδοχής της τεχνολογίας, που είναι γενικοί 

και ικανοί να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών 

πληροφορικής και παράλληλα είναι συγκεκριμένοι και με θεωρητική βάση. Ο βασικός του 

σκοπός είναι να αποτελεί τη βάση εντοπισμού των επιπτώσεων των εξωτερικών παραγό-

ντων στις εσωτερικές πεποιθήσεις, στάσεις και προθέσεις. Το ΤΑΜ υποστηρίζει ότι δύο 

συγκεκριμένες πεποιθήσεις, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) και η αντιλαμβανόμενη 

ευκολία χρήσης (PEOU), είναι πρωταρχικής σημασίας για τις συμπεριφορές αποδοχής των 

υπολογιστών και των τεχνολογιών γενικότερα. 

Ως αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ορίζεται από τον Davis (1989) «ο βαθμός στον 

οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου συστήματος θα ενισχύσει την 

εργασιακή του απόδοση» και ως αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης «ο βαθμός στον οποίο 

ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου συστήματος δεν θα απαιτεί προσπά-

θεια». 

Παρόμοια με το TRA, το TAM υποθέτει ότι η χρήση του υπολογιστή καθορίζεται 

από τη BI, αλλά διαφέρει στο ότι θεωρεί ότι η BI καθορίζεται από κοινού από τη στάση 

του ατόμου απέναντι στη χρήση του συστήματος (A) και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότη-

τα, με σχετικούς συντελεστές που υπολογίζονται από τη σχέση:  

BI = A + U 

Εικόνα 1.4.2 (β) Technology Acceptance Model 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Technology_Acceptance_Model.png) 

Η τελική έκδοση του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας δημιουργήθηκε από τους 

Venkatesh & Davis (1996), όπως φαίνεται στον παρακάτω σχήμα καθώς η PEOU και η PU 

είχαν άμεση επίδραση στη BI και εξάλειψαν την ανάγκη ύπαρξης της A. 
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Εικόνα 1.4.2.(γ) Venkatexh & Davis (1996) Technology Acceptance Model (TAM) 

(https://jl00282.wordpress.com/dissertation-part-1/literature-review/theoretical-models/) 

 

1.4.3 Περιγραφή  

Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας αξιώνει λοιπόν ότι η αποδοχή της τεχνολογίας 

από τους χρήστες αποτελείται από δύο γνωσιακές πεποιθήσεις, την PU και την PEOU. 

Σύμφωνα με το μοντέλο, υπάρχουν τρεις βασικές σχέσεις που επηρεάζουν τη ΒΙ: η PEOU 

οδηγεί στην PU, η PEOU οδηγεί στη BI και η PU οδηγεί στη BI (López-Nicolás, Molina-

Castillo, & Bouwman, 2008). Το μοντέλο έχει από πολλούς ερευνητές της διεθνούς ακα-

δημαϊκής κοινότητας (Venkatesh & Davis, 2000, Adams, Nelson, & Todd, 1992, Straub, 

Keil, & Brenner, 1997 κ.ά). Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσουν συστήμα-

τα όπως το Moodle (Τίτης, 2016) και το E-class 9 (Βερναδάκης, Γιαννούση, Ζέτου, Αντω-

νίου & Κουμουρτζόγλου, 2011), για να αποτιμήσουν τη στάση του καταναλωτή σε ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες λιανικού εμπορίου (Θεοτόκης, 2009), την αποδοχή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (Χατζής, 2014) και ειδικά για τις βιβλιοθήκες για την αξιολόγηση ιστοσε-

λίδων (Ζαρβαλά, 2006). Δεν έχει πραγματοποιηθεί όμως καμία έρευνα που να αφορά τη 

θέση και τη στάση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στις κινητές υπηρεσίες (m-services) 

στις βιβλιοθήκες, κενό που θα προσπαθήσει να καλύψει η παρούσα εργασία.  

 

1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας 

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο την υιοθέτηση της τεχνολογίας –

και κατ’ επέκταση και της κινητής τεχνολογίας– ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των 

συμμετεχόντων. 
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Η ηλικία είναι μια ευρέως χρησιμοποιημένη δημογραφική μεταβλητή σε έρευνες 

για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της πληροφορικής (Morris & Venkatesh, 2000). Συν-

δέεται με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης σε 

πολλές μελέτες που σχετίζονται με το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (Aharony, 2013, Lu, 

Wang, & Yu, 2007, Gefen & Straub, 1997). Άλλες έρευνες ισχυρίζονται ότι οι ηλικιωμένοι 

εργαζόμενοι είναι λιγότερο πρόθυμοι να υιοθετήσουν προϊόντα πληροφορικής (Venkatesh, 

Morris, Davis, & Davis, 2003). Από την άλλη πλευρά έρευνες έχουν δείξει ότι μολονότι 

γενικά η μεγάλη ηλικία επηρεάζει αρνητικά την άνεση, την αποτελεσματικότητα και τον 

έλεγχο σε σχέση με τους υπολογιστές, η εμπειρία, ασχέτως ηλικίας, δημιουργεί θετικές 

στάσεις (Czaja & Sharit, 1998). Οι Sharker και Wells (2003) πραγματοποίησαν μια κοινω-

νική έρευνα προσπαθώντας να βρουν τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούνται και χρησιμο-

ποιούνται οι κινητές συσκευές. Εξετάστηκαν πολλοί παράγοντες και – παρόλο που τα πο-

ρίσματα δεν είναι γενικευμένα– αποδεικνύεται ότι η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

υιοθέτησης ή μη της κινητής τεχνολογίας. 

Το φύλο επίσης είναι μια μεταβλητή που εξετάζεται σε σχέση με την υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Οι Gefen και Straub (1997) διαπίστωσαν ότι οι άντρες 

και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία χρήσης και τη χρη-

σιμότητα των πληροφορικών συστημάτων και συνεπώς έχουν διαφορετική συμπεριφορά 

απέναντι στη χρήση τους. Στην ίδια έρευνα επίσης φάνηκε ότι οι άντρες τείνουν να αισθά-

νονται πιο άνετα με τους υπολογιστές από ότι οι γυναίκες. Μια πιο πρόσφατη έρευνα όμως 

(Morris, Venkatesh, & Ackerman, 2005) φαίνεται να καταρρίπτει τα παλιά στερεότυπα 

γιατί, αν και ανάμεσα στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων, στις νεότερες ηλικίες ένα τέτοιο μοτίβο δεν είναι ξεκάθαρο καθώς οι ο-

μοιότητες μεταξύ των δύο φύλων είναι περισσότερες από τις διαφορές. Στα ίδια τα αποτε-

λέσματα καταλήγει και μία άλλη έρευνα (Lu, Yu, & Liu, 2008), από την οποία προκύπτει 

ότι η μεταβλητή της ηλικίας έχει ιδιαίτερο βάρος στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, ενώ το 

φύλο φαίνεται να μην επηρεάζει ιδιαίτερα τη στάση των ερωτηθέντων. Επιπλέον φαίνεται 

ότι η επιθυμία για χρήση των κινητών υπηρεσιών γίνεται πιο έντονη όσο η ταχύτητα μετά-

δοσης των δεδομένων, το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και το κόστος γίνονται πιο ελκυστικά. 

Οι παράγοντες, που έχουν καταδειχτεί από τους Czaja, et al. (2006), ότι επηρεάζουν τη 

στάση των ανθρώπων απέναντι στις νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο το άγχος που προ-

καλεί η τεχνολογία, η ρέουσα νοημοσύνη και η αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη. Συνεπώς 

η σχέση μεταξύ ηλικίας και υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών διαμεσολαβείται από τις 
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γνωστικές ικανότητες, την αυτό-αποτελεσματικότητα και το άγχος που προκαλείται σε κά-

ποιους ανθρώπους σκεπτόμενοι τη χρήση του υπολογιστή  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση της ταυτότητας της έρευνας καθώς παρου-

σιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα και η διαδικασία πραγματοποίη-

σής της. Γίνεται ανάλυση της ερευνητικής μεθόδου, της συλλογή των δεδομένων και ανα-

φορά των περιορισμών και δυσκολιών της έρευνας. 

 

2.2. Σκοπός - Στόχοι 

Η βιβλιογραφία συνδέει πολύ έντονα πλέον την κινητή τεχνολογία με την κινητή 

μάθηση. Οι βιβλιοθήκες στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μελετούν εάν 

και κατά πόσο η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες τους και δημιουργούν 

εφαρμογές που προσφέρουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς τοπικούς περιορισμούς πρόσβαση 

στο υλικό τους. Είναι λογικό να αναρωτηθούμε γιατί οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθή-

κες, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πανεπιστημίων και λειτουργούν συνεπικου-

ρικά στην εκπαίδευση των φοιτητών, απέχουν από τις νέες εξελίξεις. Στην Ελλάδα έχουν 

πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες που αφορούν τη χρήση κινητών εφαρμογών από τις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι γενικά δεν πα-

ρέχονται τέτοιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει όμως έρευνα που να ασχολείται με τη μελέτη της 

στάσης των εργαζομένων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απέναντι στην παροχή 

κινητών υπηρεσιών. Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει η έρευνα επιδιώκοντας να διε-

ρευνήσει εάν οι βιβλιοθηκονόμοι είναι έτοιμοι να αποδεχτούν την κινητή τεχνολογία και 

τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει εάν είναι σε θέση να καταλάβουν τη δύναμη που τυ-

χόν παρέχουν οι κινητές υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες εάν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν νέα 

εργαλεία.  

Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διερευνυθούν: 

 τις αντιλήψεις των βιβλιοθηκονόμων σε σχέση με τις κινητές υπηρεσίες και 

 εάν υπάρχουν διαφορές αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και τη χρήση έ-

ξυπνων κινητών και εάν αυτές οι διαφορές έχουν σχέση με την αντίληψή 

τους για τις κινητές υπηρεσίες. 

Ο πρώτος στόχος αφορά την παρατήρηση των προτύπων «υιοθέτησης» των κινητών υπη-

ρεσιών, ενώ ο δεύτερος, την αναζήτηση προτύπων «υιοθέτησης» που προκύπτουν από συ-

γκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, χρήση). 
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2.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που προκύπτουν από το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας 

και μας ενδιαφέρουν είναι: 

 1
η
 υπόθεση: Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στην πρό-

θεση χρήσης (BI). 

 2
η
 υπόθεση: Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στην αντι-

λαμβανόμενη χρησιμότητα (PU). 

 3
η
 υπόθεση: Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) οδηγεί την πρόθεση 

χρήσης (BI). 

 4
η
 υπόθεση: Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα έχουν 

μεγαλύτερη πρόθεση χρήσης (BI) των κινητών υπηρεσιών από αυτούς που 

δεν χρησιμοποιούν. 

 

2.4 Ερευνητικό μοντέλο 

Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM). Όροι όπως εννοι-

ολόγηση, λειτουργικοποίηση, αξιοπιστία, εγκυρότητα, κατασκευή των δεικτών, ορισμός 

μεταβλητών και τιμών, κατάρτιση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, και δημιουργία κλι-

μάκων έχουν ήδη ελεγχθεί και εφαρμοστεί από προηγούμενες έρευνες που έγιναν στο συ-

γκεκριμένο αντικείμενο και τους εξασφαλίζουν. 

 

2.5 Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε από την Aharony 

(2013) και μορφοποιήθηκε για να πληροί τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 

Στην τελική μορφή του το ερωτηματολογίου αποτελείτο από δύο μέρη: 

1. Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, θέση εργασίας, χρήση 

έξυπνου κινητού, διάρκεια χρήσης και συχνότητα χρήσης). 

2. Ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση απέναντι στην αφομοίωση των κινητών 

υπηρεσιών. 

Η κατανομή των ερωτήσεων ανά μεταβλητή παρουσιάζεται στον πίνακα που ακο-

λουθεί: 
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Πίνακας 2.5.1(α): Πίνακας συσχέτισης μεταβλητών - ερωτήσεων 

Μεταβλητή  Ερώτηση 

Ευκολία Χρήσης (PEOU)  8, 9, 11, 12, 13, 14 

Χρησιμότητα (PU)  16, 17, 18, 19, 20 

Πρόθεση Χρήσης (ΒΙ)  10, 15 

 

Αναλυτικά η μεταβλητή της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης (PEOU) συσχετιζό-

ταν με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Πίνακας 2.5.2(β): Πίνακας συσχέτισης PEOU - ερωτήσεων 

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (PEOU) 

Ερώτηση  

8 Πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω πιο ικανός στην κινητή 

τεχνολογία. 

9 Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα με βοηθήσει μακρο-

πρόθεσμα. 

11 Μεταξύ των φίλων μου, συνήθως είμαι ο πρώτος που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρησης. 

12 Νομίζω ότι το να μάθεις να χρησιμοποιείς την κινητή τεχνολογία είναι 

πολύ εύκολο. 

13 Αν ενημερωθώ για μια νέα τεχνολογία πληροφόρησης θα αναζητήσω 

τρόπους για να την εφαρμόσω. 

14 Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η χρήση της κινητής τεχνολογίας είναι 

απλή. 

 

Η μεταβλητή της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας (PU) συσχετιζόταν με τις ακόλου-

θες ερωτήσεις: 

Πίνακας 2.5.2.(γ): Πίνακας συσχέτισης PU - ερωτήσεων 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητας (PU) 

Ερώτηση  

16 Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την εργασία 

μου στην βιβλιοθήκη. 

17 Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την αποτε-

λεσματικότητα της βιβλιοθήκης. 

18 Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι 

εξυπηρετούμενοι να εκτιμήσουν την εργασία μου. 

19 Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε να 
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πραγματοποιώ την εργασία μου πιο γρήγορα. 

20 Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα με βοηθήσει ώστε 

να πραγματοποιώ την εργασία μου από οπουδήποτε και αν είμαι οποια-

δήποτε ώρα της ημέρας. 

 

Η μεταβλητή της πρόθεσης χρήσης (BI) συσχετιζόταν με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Πίνακας 2.5.2 (δ) Πίνακας συσχέτισης BI - ερωτήσεων 

Πρόθεση χρήσης (BI) 

Ερώτηση  

10 Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν την κινητή τεχνολογία 

στο μέλλον. 

15 Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν κινητές τεχνολογίες 

στο εγγύς μέλλον. 

 

2.6 Δοκιμή ερωτηματολογίου 

Πριν τη χρήση του ερωτηματολογίου για την έρευνα σε επίπεδο μεγέθους δείγματος 

διεξήχθη δοκιμαστική έρευνα μικρής κλίμακας, με δείγμα βιβλιοθηκονόμων του Αλεξάν-

δρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με στόχο τον εντοπισμό λαθών και τη διόρθωσή τους, μία πρα-

κτική ευρέως υποστηριζόμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία (Malhotra, 1981). Το τελικό 

ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ευ-

ρήματα της δοκιμαστικής έρευνας. 

Τα ζητήματα που εντοπίστηκαν και τα οποία έπρεπε να επιλυθούν πριν την τελική 

χρήση του ερωτηματολογίου, οφείλονταν στην αδυναμία των ερωτηθέντων να κατανοή-

σουν τις έννοιες τις κινητής τεχνολογίας και των κινητών υπηρεσιών και για αυτό τον λόγο 

δόθηκαν διευκρινήσεις στο εισαγωγικό μέρος του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια το ερω-

τηματολόγιο αξιολογήθηκε εκ νέου για την αξιοπιστία του με νέα έρευνα μικρής κλίμακας 

στο ίδιο δείγμα. 

 

2.7 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για την έρευνα που διενεργήθηκε, επιλέχθηκε το σύνολο των 31 ελληνικών ακαδη-

μαϊκών βιβλιοθηκών. Στις αρχές Απριλίου ξεκίνησε η αποστολή των email προς τους ερω-

τώμενους και διήρκησε τρεις ημέρες. Η αποστολή έγινε στο σύνολο των 508 απασχολού-

μενων στις 31 ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η επιλογή τους δείγματος πλησιάζει 
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περισσότερο δείγμα ευκολίας, καθώς απευθύνθηκε στο σύνολο των ανθρώπων που απα-

σχολούνται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Μετά τη συλλογή των στοιχείων από 

την ηλεκτρονική βάση του υπουργείου παιδείας για τον συνολικό αριθμό των ακαδημαϊ-

κών ιδρυμάτων, έγινε έλεγχος στις ιστοσελίδες αυτών και στη συνέχεια στις ιστοσελίδες 

των βιβλιοθηκών έτσι ώστε να συλλεχθούν όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εργαζο-

μένων. Είχε ήδη αποφασιστεί ότι η έρευνα θα πραγματοποιούνταν διαδικτυακά λόγω της 

ανάγκης για γεωγραφική κάλυψη καθώς επίσης γιατί, σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο 

(2015, σ. 84), είναι καλύτερο οι διαδικτυακές έρευνες να πραγματοποιούνται όταν αφο-

ρούν «άτομα που μοιράζονται μια κοινή επαγγελματική ιδιότητα», όπως συμβαίνει στην 

παρούσα. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την εφαρμογή της Google και στη συνέ-

χει στάλθηκε ο σύνδεσμος που δημιουργήθηκε στους ερωτώμενους με ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο. 

Η έρευνα διήρκησε περίπου ένα μήνα δίνοντας τη δυνατότητα στους ερωτώμενους να 

έχουν χρόνο να απαντήσουν. Στο σύνολο των 508 σταλμένων ερωτηματολογίων οι απα-

ντήσεις ήταν 123, ποσοστό 24,21%, το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό για την αξιοπιστία της 

έρευνας. Στη συνέχεια οι απαντήσεις δόθηκαν, μέσω ρυθμίσεων της εφαρμογής της 

Google, σε μορφή υπολογιστικού φύλλου (excel) και τα δεδομένα περάστηκαν στο SPSS 

για ανάλυση. 

 

2.8 Στατιστική μεθοδολογική προσέγγιση 

Στην προσπάθεια εκτίμησης της επίδρασης προσαρμοσμένων κανόνων στη διαδικασία 

αποδοχής της κινητής τεχνολογίας, επιλέχθηκαν τεχνικές περιγραφικής στατιστικής, αλλά 

κυρίως τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης, όπως της ανάλυσης διαδρομών. Για τις ανά-

γκες της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, καθώς και άλλων στατιστικών αναλύσε-

ων, όπως της περιγραφικής στατιστικής, των συσχετίσεων και του ελέγχου αξιοπιστίας, 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Οι υποθέσεις που επίσης αναπτύχθηκαν, 

λόγω της σύνθετης φύσης που παρουσιάζουν για τις ανάγκες της ανάλυσης διαδρομών, 

χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα δομικών εξισώσεων SEM.
8
 Οι διαδικασίες ανάλυσης που 

προσφέρουν τα συγκεκριμένα μοντέλα επιτρέπουν στους ερευνητές, να εξετάσουν την 

προτεινόμενη υποθετική δομή ενός μοντέλου για το σύνολο των σχέσεων μεταξύ των ε-

ξαρτώμενων και των ανεξάρτητων μεταβλητών ταυτόχρονα. 

                                                 
8
 SEM: Structural Equation Model 
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2.8.1 Λανθάνουσες μεταβλητές  

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια μετρήσεις των PEOU, PU και BI. Όπως γί-

νεται αντιληπτό οι προαναφερθείσες έννοιες δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ούτε να 

καταστούν μετρήσιμες, οπότε κατατάσσονται στην κατηγορία των λανθανουσών μεταβλη-

τών. Η επεξεργασία των μεταβλητών αυτών γίνεται με τη βοήθεια των δομικών μοντέλων 

εξισώσεων SEM. Τα SEM στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, περιλαμβάνουν δυο 

είδη μεταβλητών, τις μετρήσιμες μεταβλητές και τις μη μετρήσιμες μεταβλητές ή λανθά-

νουσες.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα έρευνα το υποθετικό μοντέλο εξετάστηκε μέσω των μοντέλων δομι-

κών εξισώσεων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό AMOS V 20.0. Για τις ανάγκες των στατι-

στικών αναλύσεων, όπως της προσαρμοστικότητας του μοντέλου, των συσχετίσεων και 

των ελέγχων αξιοπιστίας, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.  

Σύμφωνα με τους Hall, Snell και Foust (1999) για να υπάρξει βελτίωση των ψυχομετρικών 

ιδιοτήτων των μεταβλητών και να περιοριστούν τυχόν σφάλματα μετρήσεων θα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν οι ερωτήσεις κάθε έννοιας, ανάλογα με τις πτυχές της εκάστοτε έννοι-

ας που πρέπει να εκτιμηθεί. Συνεπώς δημιουργήθηκαν τρία υποσύνολα ερωτήσεων που 

αναφέρονται στην PEOU, την PU και την BI. 

 

3.2 Παρουσίαση Δημογραφικών Δεδομένων 

Από το σύνολο των 123 ερωτώμενων οι 99 (ποσοστό 80,5%) ήταν γυναίκες, ενώ οι 24 

(ποσοστό 19,5%) ήταν άντρες.  

  
 

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν περίπου τα 45 χρόνια, καθώς οι ηλικίες 36-45 (47%) και 

46-55 (44%) συγκέντρωσαν πάνω από το 90%.  

 

20% 

80% 

1. Φύλο 

Ανδρας 

Γυναίκα 

2% 
2% 

47% 
44% 

5% 
2. Ηλικία 

έως 25 

26-35

36-45
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Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι 120 ήταν απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(97,5%), οι 42 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και οι 8 ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτ-

λου.  

 
 

Οι 104 (86,6%) ήταν βιβλιοθηκονόμοι, ενώ υπήρχαν ένας (1) πληροφορικός, δέκα (10) 

διοικητικοί υπάλληλοι και οκτώ (8) που κατείχαν διευθυντικές θέσεις ή θέσεις προϊσταμέ-

νων.  

 
 

Οι 108 (87,8%) έκαναν χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου, 78 εξ αυτών περισσότερο 

από 2 χρόνια (64,4%), ενώ οι 15 (12,2%) του συνόλου δεν έκαναν χρήση έξυπνου κινητού 

τηλεφώνου. Τα ποσοστά της μέσης συχνότητας χρήσης ήταν 22% (27 εξ αυτών) ποτέ, 31,7 

% (39 εξ αυτών) 1-5 φορές την εβδομάδα, 13% (16 εξ αυτών) 6-10 φορές την εβδομάδα 

και 33,3% (41 εξ αυτών) περισσότερο από 10 φορές την εβδομάδα. 

 
 

2% 

57% 
34% 

7% 

3. Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΤΕΙ/ Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

85% 

1% 
6% 

8% 

4. Θέση 

Βιβλιοθηκονόμος 

Πληροφορικός 

Διευθυντής / Προϊστάμενος 

Διοικητικός Υπάλληλος 

88% 

12% 

5. Χρησιμοποιείτε έξυπνο τηλέφωνο; 

NAI

OXI
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Έγινε χρήση του λογισμικού SPSS και AMOS και δημιουργήθηκαν δομικά μοντέλα 

για τη συσχέτιση των μεταβλητών όπως προκύπτουν από τις δημογραφικές ερωτήσεις και 

αφορούν το φύλο, την ηλικία, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τη θέση στη βιβλιοθήκη, τη χρήση 

έξυπνού κινητού και τη συχνότητα. Ο ορισμός των παραπάνω ως εξαρτημένων μεταβλη-

τών έδειξε τις συσχετίσεις. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρχαν συσχετίσεις 

των παραπάνω παραγόντων που σχετίζονται με τη χρήση, ούτε με την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα, ούτε με την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ούτε φυσικά με την πρόθεση 

χρήσης της κινητής τεχνολογίας. 

 

3.3 Παρουσίαση Μεταβλητών (PEOU, PU και BI) 

Με τη χρήση του SPSS πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση για να εξακριβωθεί 

ποιες ερωτήσεις συνθέτουν ποιους παράγοντες-μεταβλητές. Εκεί αναδείχθηκαν οι παρακά-

τω μεταβλητές PEUO, PU και BI. Με τη βοήθεια του AMOS αναδείχθηκαν οι συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών όπως αναλύονται στο κεφάλαιο 3.5. Η μεταξύ τους συσχέτιση 

πραγματοποιήθηκε με το AMOS και τον ορισμό της κάθε μίας ξεχωριστά ως εξαρτημένης 

σε σχέση με τις άλλες δύο. 

12% 
7% 

14% 
67% 

6. Αν ναι, για πόσο καιρό; 

Λιγότερο από μισό χρόνο 

Μεταξύ 6-12 μηνών 

Μεταξύ 13-24 μηνών 

Περισσότερο από 2 χρόνια 

22% 

32% 13% 

33% 

7. Συχνότητα χρήσης κινητού 

Ποτέ 

1-5 φορές την εβδομάδα 

6-10 φορές την εβδομάδα 
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Για τη μεταβλητή PEOU οι απαντήσεις ήταν: 

 
Οι 103 από τους ερωτώμενους (συνολικό ποσοστό 83,7%) θεώρησαν ότι θα ήταν εύκολο 

για αυτούς να γίνουν ικανότεροι στη χρήση της κινητής τεχνολογίας. 

 
Οι 101 από τους ερωτώμενους (συνολικό ποσοστό 82%) πιστεύουν ότι η χρήση της κινη-

τής τεχνολογίας θα τους βοηθήσει μακροπρόθεσμα. 

 
Αναφορικά με την ερώτηση για το εάν θα είναι πρώτος αυτός που θα δοκιμάσει νέες τε-

χνολογίες (τάση καινοτομίας) οι 52 42% (ποσοστό 42%) θεωρούν ότι είναι ουδέτεροι, ενώ 

οι 41 (συνολικό ποσοστό 33,3%) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως και οι υπόλοιποι 30 

(ποσοστό 24,4%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως. 

 

2% 3% 12% 

46% 

37% 

8. Πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω πιο ικανός στην κινητή 
τεχνολογία  

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

2% 16% 

39% 

43% 

9. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα με βοηθήσει 
μακροπρόθεσμα 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

15% 

19% 

42% 

16% 
8% 

11. Μεταξύ των φίλων μου, συνήθως είμαι ο πρώτος που θα δοκιμάσει νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 
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Οι 71 (συνολικό ποσοστό 57,7%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως ότι το να μάθεις να 

κάνεις χρήση της κινητής τεχνολογίας είναι εύκολο, οι 40 (ποσοστό 32.5%) το βρίσκουν 

ουδέτερο και οι 12 (συνολικό ποσοστό 9,7%) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως. 

 

 
Οι 71 (συνολικό ποσοστό 57,7%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως ότι εάν ενημερωθούν 

για μια νέα τεχνολογία θα αναζητήσουν τρόπους να την εφαρμόσουν, οι 39 (ποσοστό 

31,7%) δηλώνουν ότι είναι ουδέτεροι, ενώ οι 13 (συνολικό ποσοστό 10,5%) διαφωνούν ή 

διαφωνούν πλήρως. 

 
Τέλος όσον αφορά την απλότητα χρήσης της κινητής τεχνολογίας, οι 75 (συνολικό ποσο-

στό 61%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως, οι 33 (ποσοστό 26,8%) είναι ουδέτεροι και οι 

15 (συνολικό ποσοστό 12,2%) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως.  

 

1% 9% 

32% 

44% 

14% 

12. Νομίζω ότι το να μάθεις να χρησιμοποιείς την κινητή τεχνολογία είναι πολύ 
εύκολο 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

2% 8% 

32% 

34% 

24% 

13. Αν ενημερωθώ για μια νέα τεχνολογία πληροφόρησης θα αναζητήσω 
τρόπους για να την εφαρμόσω 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

1% 11% 

27% 

45% 

16% 

14. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η χρήση της κινητής τεχνολογίας είναι απλή 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 
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Για τη μεταβλητή PU οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

 

Για το εάν πιστεύουν ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την εργασία τους 

στη βιβλιοθήκη, οι 86 (συνολικό ποσοστό 70%) συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα, οι 

28 (ποσοστό 22,8%) είναι ουδέτεροι, ενώ οι 9 (συνολικό ποσοστό 8,9%) διαφωνούν ή δια-

φωνούν απόλυτα. 

 

Για το εάν πιστεύουν ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την αποτελεσματι-

κότητα της βιβλιοθήκης, οι 94 (συνολικό ποσοστό 76,4%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλή-

ρως, οι 23 (ποσοστό 18,7%) είναι ουδέτεροι, ενώ οι 6 (συνολικό ποσοστό 4,9%) διαφω-

νούν ή διαφωνούν πλήρως. 

 

Αναφορικά με την εκτίμηση της εργασίας τους από τους εξυπηρετούμενους, οι 64 (συνολι-

κό ποσοστό 52%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως, οι 45 (ποσοστό 36,6%) είναι ουδέτε-

ροι και οι 14 (συνολικό ποσοστό 11,4%) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως. 

1% 6% 

23% 

48% 

22% 

16. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την εργασία μου 
στην βιβλιοθήκη 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

1% 3% 
19% 

45% 

32% 

17. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της βιβλιοθήκης 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

5% 6% 

37% 
32% 

20% 

18. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι 
εξυπηρετούμενοι να εκτιμήσουν την εργασία μου 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 
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Για το εάν η κινητή τεχνολογία θα βοηθήσει ώστε να πραγματοποιούν την εργασία τους 

πιο γρήγορα, οι 82 (συνολικό ποσοστό 66,7%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως, οι 29 

(ποσοστό 23,6%) είναι ουδέτεροι και οι 12 (ποσοστό 9,8%) διαφωνούν ή διαφωνούν πλή-

ρως. 

 

Τέλος, στο ερώτημα εάν η χρήση της κινητής τεχνολογίας βοηθάει ώστε η εργασία να 

πραγματοποιείται πάντα και παντού, οι 87 (συνολικό ποσοστό 70,7%) δηλώνουν ότι συμ-

φωνούν ή συμφωνούν απόλυτα, οι 26 (ποσοστό 21,1%) ότι είναι ουδέτεροι, ενώ οι 10 (συ-

νολικό ποσοστό 8,2%) ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα. 

 

Για τη μεταβλητή BI οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

 

3% 7% 

24% 

38% 

28% 

19. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε να 
πραγματοποιώ την εργασία μου πιο γρήγορα 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 

4% 4% 
21% 

34% 

37% 

20. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα με βοηθήσει ώστε να 
πραγματοποιώ την εργασία μου από οπουδήποτε και αν είμαι οποιαδήποτε ώρα 

της ημέρας 

Διαφωνώ πλήρως 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

1% 6% 

36% 
57% 

10. Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν την κινητή τεχνολογία στο 
μέλλον 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 
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Αναφορικά με τη χρήση της κινητής τεχνολογίας από τις βιβλιοθήκες στο μέλλον, οι 114 

(συνολικό ποσοστό 92,7%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως, οι 8 (ποσοστό 6,5%) είναι 

ουδέτεροι, ενώ μόνο ένας (ποσοστό 0,8%) διαφωνεί. 

 

Αναφορικά τέλος για τη χρήση της κινητής τεχνολογίας στο εγγύς μέλλον, οι 99 (συνολικό 

ποσοστό 80,5%) συμφωνούν ή συμφωνούν πλήρως, οι 18 (ποσοστό 14,6%) είναι ουδέτεροι 

και οι 6 (ποσοστό 4.9%) διαφωνούν. 

 

Η παραγοντική ανάλυση των παραπάνω μεταβλητών, όπως αυτές προέκυψαν, δίνεται 

στο Παράρτημα Α. 

 

3.4 Παρουσίαση αλληλεπιδράσεων μεταξύ φύλου, ηλικίας, χρή-

σης κινητού τηλεφώνου και συχνότητας με τις PEOU, PU και ΒΙ 

Με τη χρήση του λογισμικού AMOS δημιουργήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ του φύ-

λου, της ηλικίας, της χρήσης κινητού τηλεφώνου και της συχνότητας χρήσης του και των 

τριών μεταβλητών PEOU, PU και BI για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μετα-

ξύ τους. 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με το φύλο δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αλληλε-

πιδράσεις, όπως δείχνει και η εικόνα 3.4.(α).  

5% 14% 

40% 

41% 

15. Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν κινητές τεχνολογίες στο εγγύς 
μέλλον 

Διαφωνώ 

Ουδέτερο 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ πλήρως 
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 Εικόνα 3.4.(α) 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την ηλικία φανερώνουν ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αλ-

ληλεπιδράσεις, όπως δείχνει και η εικόνα 3.4.(β),  

 

Εικόνα 3.4.(β) 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου δείχνουν ότι δεν υπάρ-

χουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις, όπως δείχνει και η εικόνα 3.4.(γ).  
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Εικόνα 3.4.(γ) 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου δείχνουν 

ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, όπως δείχνει και η εικόνα 3.4.(δ).  

 

Εικόνα 3.4.(δ) 
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3.5 Αξιολόγηση αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας 

Η μέτρηση αυτού του τύπου αξιοπιστίας γίνεται με τη χρήση ενός συντελεστή εσωτε-

ρικής συνέπειας και αποτελεί μια πρακτική και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο (Ζαφει-

ρόπουλος 2012), ελέγχοντας εάν υπάρχει εσωτερική συνοχή των απαντήσεων των επιμέ-

ρους στοιχείων που συνθέτουν μια κλίμακα. Το κύριο στατιστικό εργαλείο είναι ο συντε-

λεστής α του Cronbach. Πρόκειται για ένα είδος συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί ο μέσος όρος όλων των συντελεστών συσχέτισης ανάμεσα σε ομάδες 

στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και παίρνει τιμές από -1 έως 1 και θεωρείται αποδεκτός 

όταν δεν είναι μικρότερος από 0,70. Ένας άλλος συντελεστής εσωτερικής συνάφειας είναι 

ο συντελεστής σύνθετης αξιοπιστίας (Composite Reliability), που είναι ανάλογος του 

Cronbach και παράγεται μόνο στη φάση δημιουργίας μετρικών μοντέλων κατά τη δημι-

ουργία Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων. Υπολογίζεται με βάση τις παρατηρούμενες φορτί-

σεις των παρατηρούμενων μεταβλητών, αποτελώντας εξειδικευμένη προσέγγιση. Η τιμή 

του είναι από -1 έως 1 και αποδεκτές τιμές θεωρούνται οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από 

0,70. Η διεργασία αυτή θα γίνει με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS. Στο συγκεκριμένο 

μοντέλο που αναπτύχθηκε, οι δείκτης α ήταν της τάξης: 

 Για τον παράγοντα PEOU: ,853; 

 Για τον παράγοντα PU: ,902; 

 Για τον παράγοντα BI: ,801; 

Σε όλους τους παράγοντες, ο δείκτης είναι αποδεκτός βιβλιογραφικά και θα αναλυθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο καταγραφής των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

3.5.1 Εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα αποτελεί θεμελιώδη ιδιότητα για την κατασκευή εργαλείων μέτρησης 

(Ζαφειρόπουλος 2012). Ο ορισμός που δίνεται στην εγκυρότητα είναι ό,τι αφορά την ιδιό-

τητα του εργαλείου μέτρησης (ερωτηματολογίου) και στην ουσία δείχνει ότι μια έννοια 

μετρήθηκε σωστά (με τη χρήση των κατάλληλων items και όχι γενικά και αφηρημένα, χω-

ρίζεται δε, σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  

 την υποκειμενική εγκυρότητα και  

 την εγκυρότητα του κριτηρίου. 
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Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η φαινομενική εγκυρότητα και η εγκυρότητα περιεχομέ-

νου και στη δεύτερη η εγκυρότητα πρόβλεψης, η εγκυρότητα συμφωνίας, η εγκυρότητα 

σύγκλισης και η εγκυρότητα διάκρισης.  

Εστιάζοντας περισσότερο στην εγκυρότητα σύγκλισης και διάκρισης, σημειώνουμε ότι για 

να ισχύει η εγκυρότητα σύγκλισης θα πρέπει οι κλίμακες που μετρούν την ίδια έννοια να 

εμφανίζουν υψηλούς συντελεστές συσχέτισης μεταξύ τους. Για να ισχύει η εγκυρότητα 

διάκρισης πρέπει οι κλίμακες που μετρούν διαφορετικές έννοιες να μην συσχετίζονται με-

ταξύ τους (Trochim 2007). Η διαπίστωση της εγκυρότητας γίνεται στο λογισμικό SPSS 

πραγματοποιώντας PCA (Principal Components Analysis) με δύο συνιστώσες και Varimax 

περιστροφή των παραγόντων. Εάν ισχύει η εγκυρότητα σύγκλισης, θα πρέπει οι φορτίσεις 

των κλιμάκων που συνιστούν τη μια έννοια να είναι κατ’ απόλυτη τιμή υψηλές μόνο σε 

μία, την ίδια για όλες, συνιστώσα. Αν κάθε σύνολο κλιμάκων που μετρούν μια έννοια φορ-

τίζουν υψηλά, σε διαφορετικές κύριες συνιστώσες, για κάθε σύνολο, τότε ισχύει και η ε-

γκυρότητα διάκρισης. Με πιο απλά λόγια, θέλουμε οι κλίμακες που λειτουργικοποιούν μια 

έννοια να έχουν όλες τους υψηλές φορτίσεις μόνο σε μια συνιστώσα, ενώ σε αυτή τη συνι-

στώσα οι υπόλοιπες κλίμακες να έχουν υψηλές φορτίσεις. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η 

ανάλυση PCA με Varimax περιστροφή δύο παραγόντων έδειξε ότι υπάρχει αξιοπιστία σύ-

γκλισης και διάκρισης όλων των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν.  

 

3.5.2 Αξιολόγηση προσαρμογής 

Για να καθορισθεί κατά πόσον είναι καλή η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα 

και επομένως το συγκεκριμένο μοντέλο να δίνει έγκυρα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνει 

χρήση συγκεκριμένων δεικτών που ονομάζονται δείκτες προσαρμογής. 

Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε μόνο στους δείκτες CFI (Confirmatory Fac-

tor Analysis), του οποίου οι τιμές κυμαίνονται από 0 (καθόλου προσαρμογή ) έως 1 (άρι-

στη προσαρμογή) και του δείκτη RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), 

όπου τιμές μικρότερες του 0,05 δείχνουν ότι το μοντέλο έχει πολύ καλό βαθμό προσαρμο-

γής. 

 

3.5.3 Έλεγχος μονοδιαστατικότητας  

Για τον έλεγχο της μονοδιαστατικότητας (unidimensionality) των κλιμάκων, πραγματο-

ποιήθηκε στις παρατηρούμενες μεταβλητές που αντιστοιχούν στην κάθε κλίμακα Ανάλυση 



45 

Κυρίων Συνιστωσών (Principal Components Analysis - PCA) με τη βοήθεια του SPSS Sta-

tistics. Η εκτέλεση της PCA πραγματοποιήθηκε σε κάθε κλίμακα χωριστά επιλέγοντας τη 

δημιουργία συνιστωσών με ιδιοτιμές μεγαλύτερες ή ίσες του ένα και Varimax περιστροφή 

των αξόνων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η κάθε κλίμακα αντιστοιχεί σε έναν (1) μόνο παρά-

γοντα. Παρακάτω δίνεται το αποτέλεσμα για όλες τις κλίμακες. 

Α: Ευκολία χρήσης κινητής τεχνολογίας (PEOU) 

Προκύπτει ένας παράγοντας που εξηγεί το 68,33% της διακύμανσης. Στον παράγοντα έ-

χουμε υψηλές φορτίσεις, ο οποίες ξεπερνούν το αποδεκτό βιβλιογραφικά όριο (>.70). Πα-

ρομοίως, ο συντελεστής Cronbach’s a, που προκύπτει για την αναθεωρημένη κλίμακα, εί-

ναι 0,853 και είναι πάνω από το αποδεκτό όριο. 

Β: Χρησιμότητα κινητής τεχνολογίας (PU) 

Προκύπτει ένας παράγοντας που εξηγεί το 71% της διακύμανσης. Προκύπτουν υψηλές 

φορτίσεις (>0,7) όλων των στοιχείων στον 1
ο
 παράγοντα. Ο δείκτης Cronbach’s a που προ-

κύπτει για την αναθεωρημένη κλίμακα είναι 0,902 και είναι πάνω από το αποδεκτό όριο. 

Γ: Πρόθεση χρήσης (BI) 

Προκύπτει ένας παράγοντας που εξηγεί το 84,5% της διακύμανσης. Προκύπτουν υψηλές 

φορτίσεις (>0,8) όλων των στοιχείων στον 1
ο
 παράγοντα. Ο δείκτης Cronbach’s a που προ-

κύπτει για την αναθεωρημένη κλίμακα είναι 0,801 και είναι πάνω από το αποδεκτό όριο. 

 

3.6 Έλεγχος μετρικού μοντέλου 

Το μετρικό μοντέλο ελέγχθηκε με χρήση Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

(Chartered Financial Analyst - CFA). Ορίστηκε το μετρικό μοντέλο στο πρόγραμμα Amos, 

εισάγοντας τα στοιχεία του ερωτηματολογίου ως παρατηρούμενες μεταβλητές και συνδέο-

ντάς τα μετά με τη δομική μεταβλητή που μετράει το κάθε στοιχείο.  

Ελέγχθηκαν οι φορτίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών (πρέπει να είναι μεγαλύτερες 

από 0,6), οι συντελεστές CR και AVE για τις δομικές μεταβλητές (πρέπει να είναι μεγαλύ-

τεροι του 0,7 και 0,5, αντίστοιχα), καθώς και ο πίνακας συσχετίσεων των δομικών μετα-

βλητών, όπου οι συσχετίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,9. 

 

Εικόνα 3.6: Συσχετίσεις ανάμεσα στις δομικές μεταβλητές για το αρχικό μετρικό μοντέλο. 
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Εικόνα 3.6 

Οι Τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης όλων των παρατηρούμενων μεταβλητών 

στις δομικές μεταβλητές για το αρχικό μετρικό μοντέλο περιέχονται Παράρτημα Α  

Πίνακας 3.6.1: Πίνακας φορτίσεων ανά μεταβλητή 

   Φόρτιση 

Ευκολία Χρήσης 

(PEOU) 

<--> Χρησιμότητα (PU) ,710 

Πρόθεση Χρήσης (ΒΙ) <--> Χρησιμότητα (PU) ,770 

Πρόθεση Χρήσης (ΒΙ) <--> Ευκολία Χρήσης 

(PEOU) 

,638 

 

Παρατηρούμε ότι όλες οι τυποποιημένες φορτίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών στις 

αντίστοιχες δομικές μεταβλητές είναι ικανοποιητικά υψηλές (>0,6). 

Πίνακας 3.6.2: Αναλυτικός πίνακας φορτίσεων 

Μεταβλητή Στοιχείο Φ/ση Φ/ση Φ/ση 

PEOU 1 0,68     

2 0,78     
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3 0,70     

4 0,81     

5 0,78     

 6 0.82   

PU 1   0,84   

2   0,85   

3   0,87   

4   0,84   

 5  0.78  

BI 1     0,82 

2     0,84 

       

       

       

 

Το τελικό μετρικό μοντέλο παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω και δίνονται σε πίνακες οι 

πλήρως τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης όλων των στοιχείων, καθώς και οι συ-

ντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στις δομικές μεταβλητές. Όλες οι φορτίσεις είναι μεγαλύ-

τερες του 0,6. Στον Πίνακα 3.6.3 δίνονται για τις τελικές κλίμακες οι τιμές για τον δείκτη 

εγκυρότητας σύγκλισης Cronbach’s α και τους δείκτες εγκυρότητας διάκρισης CR και 

AVE. Όλοι οι δείκτες ξεπερνούν με ασφάλεια τα όρια του 0,7, 0,7 και 0,5 αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 3.6.3 . Οι τιμές των δεικτών εγκυρότητας σύγκλισης και εγκυρότητας διάκρισης. 

Κλίμακα Αριθμός στοιχείων Cronbach’s 

a 

CR AVE 

PEOU 6 0.853 0,94 0,73 

PU 5 0,902 0,85 0,79 

BI 2 0,801 0,96 0,89 

 

 Στατιστική μέτρηση του μοντέλου  

Υπάρχει μία ευρεία «εργαλειοθήκη» σφαιρικών μέτρων που χρησιμεύουν στην α-

ξιολόγηση της ολοκληρωμένης προσαρμογής ενός μοντέλου στη μέτρηση πραγματικών 

δεδομένων (Diamantopoulos και Siguaw, 2000). 

Σύμφωνα με τους Diamantopoulos και Siguaw (2000), ο κάθε δείκτης προσαρμο-

γής εξετάζει το μοντέλο με διαφορετική προσέγγιση και απαιτεί κατά περίπτωση διαφορε-

τικά στοιχεία και κριτήρια ώστε να απαντήσει στο κατά πόσο προσαρμόστηκε το μοντέλο 
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ή όχι. Οι ίδιοι συνεχίζουν λέγοντας ότι υπάρχει μία σειρά από δείκτες που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλα για την τελική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Αυτοί 

είναι: ο Δείκτης Καλής Προσαρμογής (ΔΚΠ), ο Συγκριτικός Δείκτης Προσαρμογής (ΣΔΠ), ο 

Μέσος των Τετραγωνικών Ριζών των Αποκλίσεων (ΜΤΡΑ), ο Μέσος των Τετραγωνικών 

Ριζών του Προσεγγιστικού Σφάλματος (ΜΤΡΠΣ), ο Δείκτης Αναμενόμενης Σταυροειδούς 

Εγκυρότητας (ΔΑΣΕ) και το χ
2
. Κατά συνέπεια, αποφασίσθηκε ο έλεγχος της προσαρμογής 

του μοντέλου με βάση όλους τους παραπάνω δείκτες. 

Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά, 

καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας του μοντέλου. 

 Δείκτης καλής προσαρμογής  

Ο Δείκτης Καλής Προσαρμογής (ΔΚΠ) (the Goodness of Fit Index - GFI) υπολογί-

ζεται διαιρώντας το ελάχιστο της συνάρτησης προσαρμογής του προσαρμοσμένου μοντέ-

λου με το ελάχιστο της συνάρτησης προσαρμογής του μοντέλου πριν την προσαρμογή 

(Jöreskog & Sörbom, 1989). Για αυτό και όσο μεγαλύτερος ο ΔΚΠ τόσο καλύτερη είναι η 

προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα. Ο ΔΚΠ κυμαίνεται στο διάστημα [0,1], ενώ οι 

τιμές που ξεπερνούν το 0,84 υποδεικνύουν ιδανική προσαρμογή του μοντέλου (Mueller, 

1998). Ο Εξομαλυσμένος Δείκτης Καλής Προσαρμογής (ΕΔΚΠ) (the Adjusted Goodness of 

Fit Index - AGFI) εξομαλύνει τον ΔΚΠ σύμφωνα με τους βαθμούς ελευθερίας του μοντέ-

λου (Muller, 1998). Ο συνολικός δείκτης προσαρμογής του μοντέλου CMIN/DF είναι σε 

επίσης αποδεκτά όρια φθάνοντας στο 2,786 με p<0,000. 

 

 Μέσος τετραγωνικών ριζών αποκλίσεων 

Ο Μέσος των Τετραγωνικών Ριζών των Αποκλίσεων (ΜΤΡΑ) (the Root Mean-

Square Residual - RMSR) αντικατοπτρίζει τον αριθμητικό μέσο των αποκλίσεων ανάμεσα 

στην πραγματική και την εκτιμούμενη μήτρα εισόδου (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2014). Όσο μικρότερος είναι ο ΜΤΡΑ τόσο καλύτερη είναι η προσαρμογή του μοντέλου 

ροών στα πραγματικά δεδομένα. Το κατώτερο όριο του είναι το 0 και το ανώτερο το 1, 

ενώ τα αποτελέσματα που τείνουν προς το μηδέν υποδεικνύουν επιτυχημένη προσαρμογή 

(Mueller, 1998). Αυτός ο δείκτης, ωστόσο, είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις κλίμακες μέ-

τρησης των μεταβλητών του μοντέλου και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον 

σχεδιασμό τους (Mueller, 1998). Ο ΜΤΡΑ του προτεινομένου μοντέλου υπολογίστηκε στο 
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0,00 αποδεικνύοντας άριστη προσαρμογή του μοντέλου, όπως άλλωστε έδειξαν και οι προ-

ηγούμενοι δείκτες.  

 

 Δείκτης αναμενόμενης σταυροειδούς εγκυρότητας  

Ενώ τα μέτρα όπως ο ΜΤΡΠΣ εστιάζουν πάνω στο προσεγγιστικό σφάλμα, ο Δεί-

κτης της Αναμενόμενης Σταυροειδούς Εγκυρότητας (ΔΑΣΕ) (the Expected Cross Valida-

tion Index -  ECVI) εστιάζει στο γενικό σφάλμα (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Το 

μέτρο αυτό αξιολογεί το κατά πόσο ένα μοντέλο προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε δια-

φορετικά δείγματα του ίδιου πληθυσμού. 

Εν ολίγοις, ο διαχωρισμός των δεδομένων που συλλέχθηκαν στη βάση ενός κριτη-

ρίου που θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του ελέγχου αυτού είναι αποδεκτός και επιβεβλη-

μένος. Τέτοια κριτήρια είναι το φύλο, το εισόδημα, η προέλευση ή οποιοδήποτε άλλο θα 

μπορούσε να αποδώσει δύο ευμεγέθη και αξιοποιήσιμα δείγματα μέσα από τον ίδιο πληθυ-

σμό ή τα συλλεχθέντα δεδομένα.  

Ειδικότερα, ο Byrne (1998) τονίζει ότι ο ΔΑΣΕ «μετρά την ασυμφωνία ανάμεσα 

στην προσαρμοσμένη μήτρα συμμεταβλητών του υπό ανάλυση δείγματος και στην αναμενόμε-

νη μήτρα συμμεταβλητών που δυναμικά θα μπορεί να προκύψει από ένα δείγμα του πληθυ-

σμού, ίσου μεγέθους». Το κατώτατο όριο του ΔΑΣΕ είναι το 0, ενώ το ανώτερο τείνει στο 

+∞· οι μικρότερες τιμές υποδεικνύουν καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου (Kelloway, 

1998). Η χρησιμότητα του ΔΑΣΕ εξαρτάται από τη σύγκριση ανάμεσα στο εξεταζόμενο 

μοντέλο και σε κάθε άλλο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην πράξη, όπως τα μοντέλα α-

νεξαρτησίας και τα μοντέλα κορεσμού (Diamantopoulos & Siguaw, 2000).  

Θεωρητικά, ένα μοντέλο υποθέσεων, όπως το προτεινόμενο, θα πρέπει να βρίσκε-

ται κάπου ανάμεσα στα μοντέλα ανεξαρτησίας, από τη μία, και στα μοντέλα κορεσμού, 

από την άλλη (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Οι τιμές ΔΑΣΕ που υπολογίστηκαν για 

το προτεινόμενο μοντέλο, το μοντέλο ανεξαρτησίας και το μοντέλο κορεσμού, είναι 2.104 

1,705. Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, υποδηλώνεται ικανοποιητική προσαρμογή 

(Diamantopoulos & Siguaw, 2000).  

 

 Συγκριτικός δείκτης προσαρμογής 

Μία σεβαστή μερίδα ερευνητών έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στα συγκριτικά μέ-

τρα προσαρμογής, ώστε να υπερπηδηθούν οι σκόπελοι που συνδέονται με τη χρήση των 
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απόλυτων μέτρων (Kelloway, 1998). Οι συγκριτικοί δείκτες άπτονται του ζητήματος εάν 

ένα υπό κατασκευή μοντέλο είναι αποτελεσματικότερο ή όχι ενός ανταγωνιστικού. Ο Συ-

γκριτικός Δείκτης Προσαρμογής (the Comparative Fit Index - CFI) κυμαίνεται μεταξύ 0 

και 1, με όσες τιμές ξεπερνούν το 0,90 να υποδηλώνουν τέλεια προσαρμογή. Ενώ οι τιμές 

που αγγίζουν το 0,70 είναι απολύτως ικανοποιητικές. Ο ΣΔΠ του προτεινομένου μοντέλου 

έφτασε το 0,883, υποδεικνύοντας ότι η προσαρμογή του μοντέλου στα πραγματικά στοι-

χεία αγγίζει το ιδανικό. 

 

 Εσωτερική προσαρμογή του μοντέλου 

Παρά το γεγονός ότι όσα μέτρα χρησιμοποιήθηκαν υπέδειξαν μερική, αλλά ικανο-

ποιητική προσαρμογή, οι Bagozzi και Yi (1988) και οι Diamantopoulos και Siguaw (2000) 

υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι αρκετοί και ότι πρέπει να 

εξεταστεί και η εσωτερική προσαρμογή του μοντέλου, ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσμα-

τικότητά (εγκυρότητά) του. 

Αυτό, με λίγα λόγια, συνεπάγεται ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση της φύσης των 

μεμονωμένων παραμέτρων και διαστάσεων της εσωτερικής δομής του μοντέλου. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κατασκευών που 

χρησιμοποιήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν την οντότητα υπό μελέτη. Η εγκυρότητα μελε-

τά τον βαθμό στον οποίο ένας δείκτης μετρά αυτό που υποτίθεται ότι μετρά, ενώ η αξιοπι-

στία στο κατά πόσο αυτή η μέτρηση είναι συνεπής και ορθή.  

Η μεγάλη σπουδαιότητα της προηγούμενης παρατήρησης γίνεται κατανοητή αν 

αναλογιστούμε ότι εμμέσως αναφέρεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης που θα μπορούμε να 

έχουμε απέναντι στα μέτρα και τις κλίμακες που χρησιμοποιήσαμε, και στο κατά πόσο θα 

μπορούμε να μελετήσουμε με μεθοδολογική ορθότητα τις σχέσεις που μας ενδιαφέρουν. 

Οι Bagozzi και Yi (1988) υπογραμμίζουν ότι οι παράμετροι των εκτιμούμενων σχέσεων 

ανάμεσα στους δείκτες και τους παράγοντές τους, θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντι-

κοί, για να είναι δυνατή η εξέταση τόσο της εγκυρότητας όσο και της αξιοπιστίας τους. 

Για το μοντέλο μεταφοράς της εμπειρικής γνώσης που αναπτύχθηκε, όλες οι επιρ-

ροές πάνω στους δείκτες είχαν υψηλή στατιστική αξία (στο επίπεδο του p<0.003 στη χει-

ρότερη των περιπτώσεων), όπως αποδείχθηκε από τις τιμές t σε απόλυτους όρους. Συμπε-

ρασματικά, αυτό σημαίνει ότι η εγκυρότητα των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
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αναπαράσταση των υπό μελέτη οντοτήτων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (Diamantopoulos 

και Siguaw, 2000).  

 
Πίνακας 3.6.4: Βασικά μεγέθη εφαρμογής του μοντέλου9 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 42 172,744 62 ,000 2,786 

Saturated model 104 ,000 0   

Independence model 26 1020.983 78 ,000 13,090 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 

Default model ,831 ,787 ,855 ,852 ,883 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,795 ,660 ,702 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 110.744 75.343 153.798 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 942.983 843.569 1049.822 

FMIN 

                                                 
9
 Σύμφωνα με το λογισμικό AMOS έκδοσης 20.0. 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,416 ,9085 ,618 1,261 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 8.369 7.729 6.914 8.605 

AIC 

Model AIC BCC 

Default model 256.744 267.633 

Saturated model 208.000 234.963 

Independence model 1072.983 1079,724 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 2.104 1.814 2.457 2.194 

Saturated model 1.705 1.705 1,705 1.926 

Independence model 8.795 7.980 9.671 8.850 

HOELTER 

Model HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 58 65 

Independence model 12 14 

 

Έλεγχος υποθέσεων 

Με βάση τους ελέγχους που προηγήθηκαν: 

Η υπόθεση 1: «H ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στην πρόθεση χρήσης (BI)» επιβεβαιώ-

νεται με θετική συσχέτιση ,638 ανάμεσα στους δύο μεταβλητές και τιμή p<0,000.  

Η υπόθεση 2 «Η ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στη χρησιμότητα (PU)», επιβεβαιώνεται 

με τιμή θετικής συσχέτισης 0,710 και p<0.000. 

Η υπόθεση 3 «Η χρησιμότητα (PU)» οδηγεί στην πρόθεση χρήσης (BI)», επιβεβαιώνεται 

με τιμή θετικής συσχέτισης 0,770 και p<0.000. 
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Πίνακας 3.6.5: Πίνακας ελέγχου υποθέσεων 

Υποθέσεις Έλεγχος 

Υπόθεση 1: «H ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στην πρόθεση χρή-

σης (BI)» 

√ Επιβεβαίωση 

της υπόθεσης 

Υπόθεση 2 «Η ευκολία χρήσης (PEOU) οδηγεί στη χρησιμότητα 

(PU)» 

√ Επιβεβαίωση 

της υπόθεσης  

Υπόθεση 3
α
 «Η χρησιμότητα (PU) οδηγεί στην πρόθεση χρήσης 

(BI)» 

√ Επιβεβαίωση 

της υπόθεσης 
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4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ΣΥΖΗΤΗΖΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑΤΩΝ 

 

 

4.1 Ερμηνεία/συζήτηση αποτελεσμάτων  

 

4.1.1 Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM)  

Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία έτσι 

ώστε να διερευνηθεί εάν η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (PEOU), η αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα (PU) και γενικά η χρήση των έξυπνων κινητών μπορούν να προβλέψουν τη 

στάση και την πρόθεση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στη χρήση των κινητών υπηρε-

σιών. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι υποθέσεις, που βασίστηκαν στη θεωρία 

του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας (TAM), επιβεβαιώθηκαν καθώς οι τρεις αρχικές υπο-

θέσεις για τον συσχετισμό των PEOU, PU και BI ισχύουν και για τις κινητές υπηρεσίες 

όπως και για τις άλλες μορφές τεχνολογιών. Αυτό δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη κα-

θώς υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες και έρευνες που διαπιστώνουν τους παράγοντες αυ-

τούς ως βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν την αποδοχή ενός συστήματος (Adams, 

Nelson, & Todd, 1992, Subramanian, 1994, Lederer, Maupin, Sena, & Zhuang, 2000). Φαί-

νεται ότι εξωτερικά κίνητρα εξηγούν αυτά τα ευρήματα. Οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν 

τις κινητές υπηρεσίες εάν αντιληφθούν ότι η χρήση τους θα τους βοηθήσει να εκτελέσουν 

το έργο που επιθυμούν. Επιπροσθέτως, οι βιβλιοθηκονόμοι θα χρησιμοποιήσουν τις κινη-

τές υπηρεσίες εάν τις βρουν εύχρηστες, εάν απαιτούν λιγότερη προσπάθεια από τους χρή-

στες τους και εάν υποθέσουν ότι η χρήση αυτών των εφαρμογών αυξάνει την παραγωγικό-

τητα στη βιβλιοθήκη.  

Συνεπώς οι πληροφορικοί σε συνεργασία με τους προϊσταμένους ή τους διευθυντές 

των βιβλιοθηκών θα πρέπει ίσως να συμπεριλάβουν και τα χαρακτηριστικά των νέων κινη-

τών συσκευών, στις ιστοσελίδες τους αρχικά. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απλά και 

εύκολα στη χρήση, θα αυξήσουν και τη χρησιμότητα των διαφορετικών υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών, καθώς και την πρόθεση των βιβλιοθηκονόμων να τις χρησιμοποιήσουν.  
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4.1.2 Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου 

Η υπόθεση που αφορούσε τη χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου και τον βαθμό 

που αυτή επηρεάζει την πρόθεση χρήσης των κινητών υπηρεσιών δεν επιβεβαιώθηκε. 

Προηγούμενη έρευνα της Aharony (2013), που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο ακαδη-

μαϊκό εξάμηνο του 2012 σε τρία γκρουπ βιβλιοθηκονόμων του Ισραήλ που ανήκαν σε α-

καδημαϊκές, δημόσιες και ειδικές βιβλιοθήκες, έδειξε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές 

αναφορικά με τα παραπάνω. Αυτό ίσως να συμβαίνει καθώς πλέον η χρήση του έξυπνου 

κινητού έχει τόσο ενσωματωθεί στην καθημερινότητα, ώστε να μην αποτελεί κάτι τόσο 

ξεχωριστό όσο πέντε χρόνια νωρίτερα. Ίσως, από την άλλη, οι Έλληνες βιβλιοθηκονόμοι 

δεν γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η κινητή τεχνολογία στους 

χρήστες των βιβλιοθηκών καθώς η ενημέρωσή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού είναι ελλιπής. Επίσης η οικονομική κρίση και οι περιορι-

σμένοι πόροι αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες καθώς η δημιουργία εφαρμογών για 

κινητές συσκευές απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό που θα δημιουργήσει αλλά και θα συντηρή-

σει τις εφαρμογές αυτές. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με αυτά της Μουσένα 

(2017). 

Ίσως με μια καλύτερη ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της 

κινητής τεχνολογίας να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα προς την κατεύθυνση της εν-

σωμάτωσής τους στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ο σκοπός είναι να αλλάξει και 

να βελτιώσει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών κάνοντάς τες προσβάσιμες στους χρήστες 

που είτε προτιμούν τις κινητές υπηρεσίες είτε αδυνατούν να έχουν φυσική πρόσβαση στον 

χώρο. 

 

4.1.3 Συχνότητα χρήσης έξυπνου κινητού τηλεφώνου 

Μολονότι δεν υπήρχε στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα η υπόθεση ότι η συχνότη-

τα χρήσης του έξυπνου κινητού επηρεάζει την πρόθεση χρήσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι 

υπάρχει συσχέτιση. Αυτό φαίνεται αρχικά να είναι σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 

υπόθεσης της χρήσης έξυπνου κινητού και της επιρροής της στην πρόθεση χρήσης, αλλά 

μια δεύτερη ματιά δηλώνει ότι τελικά ο βαθμός εξοικείωσης είναι τόσο μεγάλος, ώστε να 

μην υπάρχει συνείδηση και άμεση σύνδεση των ερωτώμενων, αναφορικά με τις δυνατότη-

τες των έξυπνων συσκευών που χρησιμοποιούν καθημερινά. 
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4.1.4 Φύλο και Ηλικία  

Στην παρούσα έρευνα δεν αποκαλύφθηκαν διαφορές σχετικά με τις προθέσεις χρή-

σης των κινητών υπηρεσιών με βάση την ηλικία ή το φύλο των ερωτώμενων. Αυτά τα ευ-

ρήματα είναι αντίθετα με τη βιβλιογραφία που υποδηλώνει ότι η ηλικία και το φύλο είναι 

βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της τεχνολογίας και την πρόθεση χρήσης 

της τεχνολογίας (Morris, Venkatesh, & Ackerman, 2005, Gefen &Straub, 1997), αλλά βρί-

σκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της Aharony (2013), καθώς και άλλων μελετών που 

έχουν να κάνουν περισσότερο με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των γυ-

ναικών και ισχυρίζονται ότι οι γυναίκες τείνουν να κάνουν πιο έντονη χρήση από τους άν-

δρες (Harigittai, 2007, Thelwall, 2008). Ίσως λοιπόν μπορούν να ερμηνευθούν ως εξής: Το 

ζήτημα των κινητών υπηρεσιών είναι σχετικά νέο. Πολλές από τις εφαρμογές για κινητές 

συσκευές είναι εύκολες στη χρήση και αρκετά διαισθητικές έτσι οι άνθρωποι δεν χρειάζε-

ται να ξοδέψουν χρόνο ή προσπάθεια για να τις χρησιμοποιήσουν. Ίσως αυτός να είναι και 

ο λόγος που οι γυναίκες καθώς και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία απασχολούμενοι στις βιβλιο-

θήκες δεν αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις κινητές υπηρεσίες από τους άνδρες ή τους νεό-

τερους σε ηλικία. 

Αναφορικά με την ηλικία, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Pew Research 

Center
10

 δηλώνουν δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των ηλικιών και τη χρήση 

έξυπνων κινητών καθώς παρατηρείται αύξηση στις ηλικίες άνω των 65 στα έτη 2015 και 

2016. Το ίδιο παρατηρείται, αύξηση δηλαδή των άνω των 65 ετών, και στη χρήση του δια-

δικτύου. Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι νέες τεχνολογίες δεν ανήκουν πλέον μόνο 

στους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Συνεπώς τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπο-

στηρίζουν αυτήν την τάση παρουσιάζοντας ότι μεταξύ των φύλων και των ηλικιών δεν υ-

πάρχουν σαφή και ξεκάθαρα όρια αναφορικά με τις αντιλήψεις των κινητών τεχνολογιών 

και των υπηρεσιών τους. 

4.2 Συμπεράσματα 

Οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας 

σχετικά με τη στάση των απασχολούμενων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απέ-

ναντι στην παροχή υπηρεσιών μέσων κινητών συσκευών είναι χρήσιμες και αξιοποιήσιμες. 

Η έρευνα υποστήριξε τις δύο βασικές μεταβλητές του μοντέλου αποδοχής τεχνολο-

γίας (την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα), το 

                                                 
10

 http://www.pewresearch.org/ 
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οποίο μπορεί να «προβλέψει» την πρόθεση των βιβλιοθηκονόμων να χρησιμοποιήσουν τις 

κινητές υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες τους. Έγινε μια επέκταση του πεδίου έρευνας του μο-

ντέλου σε μια σύγχρονη και ενημερωμένη τεχνολογία, την κινητή τεχνολογία. Επίσης προ-

στέθηκε και ένα σημαντικό στοιχείο για διερεύνηση, η χρήση κινητού τηλεφώνου. Ως εκ 

τούτου τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν την επιλογή του μοντέλου μετά την παρά-

θεση των αρχικών προβληματισμών σχετικά με την αναγνώριση της στάσης των εργαζομέ-

νων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απέναντι στην παροχή κινητών υπηρεσιών 

και τη διερεύνηση της ετοιμότητας αποδοχής της κινητής τεχνολογίας και των υπηρεσιών 

που παρέχει. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η έρευνα δίνει έμφαση στη σημασία των μεταβλητών του 

μοντέλου σχετικά με τις κινητές βιβλιοθήκες, επεκτείνοντάς το σε πεδία που δεν έχουν διε-

ρευνηθεί εμπειρικά στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Σε πρακτικό επίπεδο ίσως οι προϊστάμενοι 

ή οι διευθυντές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν κινητές υ-

πηρεσίες στις ιστοσελίδες τους. Αυτές πρέπει να είναι απλές, ελκυστικές και αποτελεσμα-

τικές. Θα πρέπει να εκθέσουν με κάποιο τρόπο τους υπαλλήλους στα οφέλη και την ευχρη-

στία των κινητών υπηρεσιών, με την ελπίδα ότι θα αυξηθεί η εμπειρία τους στις κινητές 

τεχνολογίες και θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αντιλήψεών τους για αυτές. Τελι-

κά, τότε θα επηρεαστεί και η πρόθεση χρήσης τους στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Καλό θα ήταν επίσης, να εξηγήσουν ότι οι κινητές τεχνολογίες αποτελούν μέρος 

μιας τεράστιας αλλαγής που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στις βιβλιοθήκες του εξωτε-

ρικού. Επιπρόσθετα να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι οι χρήστες εξοικειώνονται με τις 

κινητές τεχνολογίες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος της καθημερινότητάς τους (πλοήγηση μέσω 

χαρτών, εκπαιδευτικά βίντεο για οτιδήποτε, παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, 

δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φωνο-μηνύματα, υπηρεσίες 

alert κ.ά.). Έτσι ίσως και οι χρήστες επεκτείνουν τα ενδιαφέροντά τους και στις υπηρεσίες 

των βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου και οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι ανοικτές στο να 

υιοθετήσουν αυτές τις τάσεις. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι οι βιβλιοθήκες θα 

επωφεληθούν από την ύπαρξη προσωπικού που είναι θετικά προσκείμενο στην υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών και να βρεθούν τρόποι έτσι ώστε να αλλάξουν στάση. Θα πρέπει να 

βρεθούν τρόποι να πεισθούν οι εργαζόμενοι που έχουν αρνητική στάση να αλλάξουν μέσω 

της παροχής πρακτικής εξάσκησης και εκπαίδευσης στις καθημερινές ενασχολήσεις τους 

(συμμετοχή όλων στα κοινωνικά δίκτυα της βιβλιοθήκης πχ. facebook, twitter, Instagram, 

youtube, LinkedIn κ.ά., συμμετοχή όλων σε online υπηρεσίες που απαιτούν καθημερινή 
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ενασχόληση π.χ. Ρωτήστε το Βιβλιοθηκονόμο). Σε επόμενο στάδιο ίσως να κάνουν χρήση 

των ήδη υπαρχόντων εφαρμογών για κινητές συσκευές υπηρεσιών που αφορούν βιβλιοθή-

κες όπως ηλεκτρονικά περιοδικά, θεματικά αποθετήρια, κ.ά. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει 

μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τυχόν ανταγωνισμοί λόγω άγνοιας, ο φόβος και η αβε-

βαιότητα των υπαλλήλων. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι η 

χρήση νέων τεχνολογιών θα προκαλέσει αλλαγές απέναντι στη διά βίου μάθησή τους και 

θα βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση που θα έχουν από την εργασία τους. 

Επίσης τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης θα πρέπει 

να παρέχουν και μαθήματα πάνω στις κινητές τεχνολογίες στους κύκλους σπουδών τους, 

υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος στο μέλλον των βιβλιοθηκών. 

4.3 Περιορισμοί 

Αν και στο εξωτερικό υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για τη δημιουργία κινητών 

εφαρμογών για τις βιβλιοθήκες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελλιπής καθώς δεν υ-

πάρχουν παρά ελάχιστες προσπάθειες που έχουν μείνει στα χαρτιά. Αναφορικά με την ανα-

ζήτηση της τάσης των εργαζομένων στην υιοθέτηση κινητών τεχνολογιών από τις βιβλιο-

θήκες, η βιβλιογραφία είναι ακόμη πιο ελλιπής καθώς μάλλον θεωρήθηκε αυτονόητο ότι 

δεν υπήρχε ανάγκη μέτρησής της. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν αυτομάτως μεγάλο περιο-

ρισμό καθώς τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα δεν ήταν αρκετά έτσι ώστε να διασταυρω-

θούν με τα ευρήματα αυτής της έρευνας. 

Άλλος ένας περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι περιλαμβάνει μόνο 

εργαζόμενους σε ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και εξετάζει μόνο κάποιες λίγες με-

ταβλητές του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας.  

Το γεγονός ότι για τη διασφάλιση της εχεμύθειας των προσωπικών δεδομένων, δεν 

χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα που δινόταν από το google forms, συλλογής διευθύνσεων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έκανε αδύνατη την αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης και 

έτσι δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος των απαντήσεων. Επίσης ο περιορισμός του google 

forms για αποστολή πολλών ταυτόχρονων μηνυμάτων σε παραλήπτες με το σύνδεσμο του 

ερωτηματολογίου, δημιούργησε την ανάγκη να αποσταλεί ο σύνδεσμος μέσω του προσω-

πικού ηλεκτρονικού λογαριασμό του ερευνητή. Ταυτόχρονα η έλλειψη έτοιμης λίστας με 

όλα τα email των ερωτώμενων, έκανε την προετοιμασία και τη διαδικασία αποστολής των 

ερωτηματολογίων χρονοβόρα. Έπρεπε οι λογαριασμοί να αναζητηθούν μέσω της ιστοσελί-

δας κάθε βιβλιοθήκης ξεχωριστά και αν δεν υπήρχαν διαθέσιμα εκεί, έπρεπε να ζητηθούν 
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μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή της βιβλιοθήκης. Ο 

έλεγχος της εγκυρότητάς τους, καθώς και η πιθανή αντικατάσταση των διευθύνσεων email 

των ερωτώμενων δεν ήταν δυνατόν να γίνει λόγω διασφάλισης των προσωπικών δεδομέ-

νων. 

Ανασταλτικό παράγοντα ίσως αποτέλεσε και το γεγονός ότι η έρευνα πραγματο-

ποιήθηκε στις αρχές του Απριλίου 2017, περίοδος που για τις βιβλιοθήκες η κίνηση είναι 

αυξημένη λόγω φόρτου εργασιών των φοιτητών πριν από τις διακοπές του Πάσχα. 

4.4 Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσμα για την πε-

ραιτέρω αναζήτηση των στάσεων των βιβλιοθηκών απέναντι στις κινητές υπηρεσίες και 

για να βρεθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή.  

Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι να πραγματοποιηθεί, με αφορμή τα δεδομένα 

της παρούσας έρευνας, μια έρευνα μέσω συνεντεύξεων μόνο στους διευθυντές ή τους προ-

ϊσταμένους των βιβλιοθηκών για την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών από τη στιγμή που 

φαίνεται ότι η διάθεση υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων.  

Επίσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια εκ νέου έρευνα σε πανελλαδικό επί-

πεδο και πάλι που θα αφορούσε τους εργαζομένους των υπόλοιπων ειδών βιβλιοθηκών 

(δημοτικές, δημόσιες, ειδικές κ.ά.) συμπεριλαμβάνοντας και διαφορετικές μεταβλητές.  

Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα έρευνα με συνδυασμό ίσως του μοντέ-

λου αποδοχής τεχνολογίας και της θεωρίας της διάχυσης, που αφορά μεταβλητές όπως το 

status ή την κοινωνική επιρροή, ή να πραγματοποιηθεί με την Ενοποιημένη Θεωρία Απο-

δοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

- UTAUT).  

Σε ένα άλλο επίπεδο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια έρευνα σε επίπεδο χρη-

στών για την αντίληψή τους σχετικά με τις κινητές υπηρεσίες.  

Ακόμη σε μια ιδανική περίπτωση να δημιουργηθεί μια τέτοια εφαρμογή για μια 

προϋπάρχουσα υπηρεσία και να πραγματοποιηθεί σύγκριση σε επίπεδο χρηστών. 

Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την τάση που υπάρχει από τις βιβλιοθήκες 

ανά τον κόσμο για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους καθώς οι εφαρμογές των ΤΠΕ έ-

χουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Το 

γεγονός ότι οι χρήστες θέλουν πλέον εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, ασκεί 

πίεση στους βιβλιοθηκονόμους να σκεφτούν εκτός πλαισίου και πεπατημένων ώστε να 
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τους ικανοποιήσουν. Η εφαρμογή των κινητών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών είναι ένα ση-

μαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ανάπτυξη της κινητής τεχνολογίας έχει 

ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή του παραδοσιακού τρόπου εκπαίδευσης και μάθησης προς 

αυτό της κινητής μάθησης. Η μεταστροφή αυτή βοηθάει πολύ και στη διαδικασία της διά 

βίου μάθησης που παρέχεται και από το ακαδημαϊκό ίδρυμα μέσω του βασικού πυρήνα 

υποστήριξής της που είναι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α: Παραγοντική Ανάλυση ……………. 

 

Α.1. Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (PEOU) 

 

FACTOR /VARIABLES A1 A2 A6 A7 A8 A9 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS A1 A2 A6 A7 

A8 A9 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO AIC EXTRACTION ROTATION /PLOT EIGEN 

/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) 

/ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. 

 

Factor Analysis 

 

Notes 

 Output Created 06-Αυγ-2017 11:54:22 

Comments  

Input Data C:\Users\avdim\Desktop\doris_revis

ed.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

123 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-

defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 
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 Syntax FACTOR 

 /VARIABLES A1 A2 A6 A7 A8 

A9 

 /MISSING LISTWISE 

 /ANALYSIS A1 A2 A6 A7 A8 A9 

 /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO AIC EXTRACTION ROTA-

TION 

 /PLOT EIGEN 

 /CRITERIA MINEIGEN(1) ITER-

ATE(25) 

 /EXTRACTION PC 

 /CRITERIA ITERATE(25) 

 /ROTATION VARIMAX 

 /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.187 

Elapsed Time 0:00:00.209 

Maximum Memory Re-

quired 

5544 (5,414K) bytes 

 

 

[DataSet1] C:\Users\avdim\Desktop\doris_revised.sav 

 

 

Correlation Matrix 

  

 Πιστεύω ότι 

θα ήταν εύκολο 

για μένα να 

γίνω πιο ικανός 

στην κινητή 

τεχνολογία 

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα με βοη-

θήσει μακρο-

πρόθεσμα  

Μεταξύ των 

φίλων μου, συ-

νήθως είμαι ο 

πρώτος που θα 

δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες 

πληροφόρησης 

Correlation  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

1,000 ,637 ,345 
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Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

,637 1,000 ,399 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

,345 ,399 1,000 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

,451 ,522 ,472 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

,404 ,491 ,542 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

,377 ,539 ,499 

 

Correlation Matrix 

  

Νομίζω ότι το 

να μάθεις να 

χρησιμοποιείς 

την κινητή τε-

χνολογία είναι 

πολύ εύκολο 

Αν ενημερωθώ 

για μια νέα τε-

χνολογία πλη-

ροφόρησης θα 

αναζητήσω 

τρόπους για να 

την εφαρμόσω 

Νομίζω ότι σε 

γενικές γραμ-

μές η χρήση 

της κινητής 

τεχνολογίας 

είναι απλή 

Correlation  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

,451 ,404 ,377 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

,522 ,491 ,539 
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Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

,472 ,542 ,499 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

1,000 ,546 ,712 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

,546 1,000 ,590 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

,712 ,590 1,000 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Ad-

equacy. 

,830 

Bartlett's Test of Spherici-

ty 

Approx. Chi-Square 315,282 

df 15 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

  

 Πιστεύω ότι 

θα ήταν εύκολο 

για μένα να 

γίνω πιο ικανός 

στην κινητή 

τεχνολογία 

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα με βοη-

θήσει μακρο-

πρόθεσμα  

Μεταξύ των 

φίλων μου, συ-

νήθως είμαι ο 

πρώτος που θα 

δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες 

πληροφόρησης 
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Anti-image Covariance  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

,564 -,260 -,039 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

-,260 ,476 -,018 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

-,039 -,018 ,641 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

-,080 -,032 -,051 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

-,040 -,059 -,175 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

,050 -,094 -,071 

Anti-image Correlation  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

,776
a
 -,502 -,065 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

-,502 ,812
a
 -,033 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

-,065 -,033 ,894
a
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Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

-,161 -,071 -,096 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

-,074 -,118 -,299 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

,104 -,214 -,140 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Anti-image Matrices 

  

Νομίζω ότι το 

να μάθεις να 

χρησιμοποιείς 

την κινητή τε-

χνολογία είναι 

πολύ εύκολο 

Αν ενημερωθώ 

για μια νέα τε-

χνολογία πλη-

ροφόρησης θα 

αναζητήσω 

τρόπους για να 

την εφαρμόσω 

Νομίζω ότι σε 

γενικές γραμ-

μές η χρήση 

της κινητής 

τεχνολογίας 

είναι απλή 

Anti-image Covariance  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

-,080 -,040 ,050 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

-,032 -,059 -,094 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

-,051 -,175 -,071 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

,435 -,056 -,211 
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Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

-,056 ,534 -,108 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

-,211 -,108 ,405 

Anti-image Correlation  Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

-,161 -,074 ,104 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

-,071 -,118 -,214 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

-,096 -,299 -,140 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

,831
a
 -,117 -,503 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

-,117 ,884
a
 -,233 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

-,503 -,233 ,800
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 
Initial Extraction 

 Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

1,000 ,472 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

1,000 ,609 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

1,000 ,490 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

1,000 ,666 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

1,000 ,610 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

1,000 ,674 

Extraction Method: Principal Component Analy-

sis. 
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Total Variance Explained 

Com-

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,522 58,706 58,706 3,522 58,706 58,706 

2 ,827 13,784 72,490    

3 ,592 9,875 82,365    

4 ,436 7,266 89,632    

5 ,361 6,012 95,644    

6 ,261 4,356 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

 
1 

 Πιστεύω ότι θα ήταν εύ-

κολο για μένα να γίνω πιο 

ικανός στην κινητή τεχνο-

λογία 

,687 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα με 

βοηθήσει μακροπρόθεσμα  

,781 

Μεταξύ των φίλων μου, 

συνήθως είμαι ο πρώτος 

που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρη-

σης 

,700 

Νομίζω ότι το να μάθεις 

να χρησιμοποιείς την κι-

νητή τεχνολογία είναι πο-

λύ εύκολο 

,816 

Αν ενημερωθώ για μια νέα 

τεχνολογία πληροφόρησης 

θα αναζητήσω τρόπους για 

να την εφαρμόσω 

,781 

Νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές η χρήση της κι-

νητής τεχνολογίας είναι 

απλή 

,821 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Α.2. Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (PU) 

 

FACTOR /VARIABLES A11 A12 A13 A14 A16 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS A11 A12 

A13 A14 A16 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO AIC EXTRACTION ROTATION /PLOT 

EIGEN /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITER-

ATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. 
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Factor Analysis 

 

Notes 

 Output Created 06-Αυγ-2017 11:58:37 

Comments  

Input Data C:\Users\avdim\Desktop\doris_revis

ed.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

123 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-

defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

 Syntax FACTOR 

 /VARIABLES A11 A12 A13 A14 

A16 

 /MISSING LISTWISE 

 /ANALYSIS A11 A12 A13 A14 

A16 

 /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO AIC EXTRACTION ROTA-

TION 

 /PLOT EIGEN 

 /CRITERIA MINEIGEN(1) ITER-

ATE(25) 

 /EXTRACTION PC 

 /CRITERIA ITERATE(25) 

 /ROTATION VARIMAX 

 /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.157 

Elapsed Time 0:00:00.149 
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Notes 

 Output Created 06-Αυγ-2017 11:58:37 

Comments  

Input Data C:\Users\avdim\Desktop\doris_revis

ed.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

123 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-

defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

 Syntax FACTOR 

 /VARIABLES A11 A12 A13 A14 

A16 

 /MISSING LISTWISE 

 /ANALYSIS A11 A12 A13 A14 

A16 

 /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO AIC EXTRACTION ROTA-

TION 

 /PLOT EIGEN 

 /CRITERIA MINEIGEN(1) ITER-

ATE(25) 

 /EXTRACTION PC 

 /CRITERIA ITERATE(25) 

 /ROTATION VARIMAX 

 /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.157 

Elapsed Time 0:00:00.149 

Maximum Memory Re-

quired 

4100 (4,004K) bytes 
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[DataSet1] C:\Users\avdim\Desktop\doris_revised.sav 

 

 

Correlation Matrix 

  

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα βελ-

τιώσει την ερ-

γασία μου στην 

βιβλιοθήκη 

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα βελ-

τιώσει την απο-

τελεσματικότη-

τα της βιβλιο-

θήκης 

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα 

βοηθήσει ώστε 

οι εξυπηρετού-

μενοι να εκτι-

μήσουν την 

εργασία μου  

Correlation Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

1,000 ,800 ,668 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

,800 1,000 ,665 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

,668 ,665 1,000 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

,611 ,581 ,717 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

,469 ,527 ,600 
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Correlation Matrix 

  

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα 

βοηθήσει ώστε 

να πραγματο-

ποιώ την εργα-

σία μου πιο 

γρήγορα 

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα με 

βοηθήσει ώστε 

να πραγματο-

ποιώ την εργα-

σία μου από 

οπουδήποτε και 

αν είμαι οποια-

δήποτε ώρα της 

ημέρας 

Correlation Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

,611 ,469 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

,581 ,527 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

,717 ,600 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

1,000 ,728 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

,728 1,000 
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KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Ad-

equacy. 

,806 

Bartlett's Test of Spherici-

ty 

Approx. Chi-Square 395,369 

df 10 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

  

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα βελ-

τιώσει την ερ-

γασία μου στην 

βιβλιοθήκη 

Πιστεύω ότι η 

χρήση της κι-

νητής τεχνολο-

γίας θα βελ-

τιώσει την απο-

τελεσματικότη-

τα της βιβλιο-

θήκης 

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα 

βοηθήσει ώστε 

οι εξυπηρετού-

μενοι να εκτι-

μήσουν την 

εργασία μου 

Anti-image Covariance Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

,312 -,198 -,064 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

-,198 ,317 -,070 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

-,064 -,070 ,376 
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Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

-,068 ,018 -,127 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

,050 -,069 -,047 

Anti-image Correlation Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

,772
a
 -,631 -,188 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

-,631 ,781
a
 -,202 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου  

-,188 -,202 ,889
a
 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

-,214 ,056 -,361 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

,136 -,185 -,115 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Anti-image Matrices 

  

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα 

βοηθήσει ώστε 

να πραγματο-

ποιώ την εργα-

σία μου πιο 

γρήγορα 

Η χρήση της 

κινητής τεχνο-

λογίας και υ-

πηρεσιών θα με 

βοηθήσει ώστε 

να πραγματο-

ποιώ την εργα-

σία μου από 

οπουδήποτε και 

αν είμαι οποια-

δήποτε ώρα της 

ημέρας 

Anti-image Covariance Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

-,068 ,050 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

,018 -,069 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

-,127 -,047 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

,328 -,200 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

-,200 ,442 
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Anti-image Correlation Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

-,214 ,136 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

,056 -,185 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

-,361 -,115 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

,794
a
 -,525 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

-,525 ,802
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

1,000 ,714 
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Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

1,000 ,722 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

1,000 ,756 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

1,000 ,746 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

1,000 ,612 

Extraction Method: Principal Component Analy-

sis. 

 

 

Total Variance Explained 

Com-

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,550 71,000 71,000 3,550 71,000 71,000 

2 ,681 13,627 84,627    

3 ,340 6,801 91,428    

4 ,253 5,052 96,479    

5 ,176 3,521 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

 
1 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την εργασία μου 

στην βιβλιοθήκη 

,845 

Πιστεύω ότι η χρήση της 

κινητής τεχνολογίας θα 

βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιο-

θήκης 

,850 
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Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε οι εξυ-

πηρετούμενοι να εκτιμή-

σουν την εργασία μου 

,870 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου πιο γρήγορα 

,864 

Η χρήση της κινητής τε-

χνολογίας και υπηρεσιών 

θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργα-

σία μου από οπουδήποτε 

και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας 

,782 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Α.3. Πρόθεση Χρήσης (BI) 

 

FACTOR /VARIABLES A3 A10 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS A3 A10 /PRINT INITIAL 

CORRELATION KMO AIC EXTRACTION ROTATION /PLOT EIGEN /CRITERIA MINEIG-

EN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX 

/METHOD=CORRELATION. 

 

Factor Analysis 

 

Notes 

 Output Created 06-Αυγ-2017 11:59:40 

Comments  

Input Data C:\Users\avdim\Desktop\doris_revis

ed.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

123 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-

defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

 Syntax FACTOR 

 /VARIABLES A3 A10 

 /MISSING LISTWISE 

 /ANALYSIS A3 A10 

 /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO AIC EXTRACTION ROTA-

TION 

 /PLOT EIGEN 

 /CRITERIA MINEIGEN(1) ITER-

ATE(25) 

 /EXTRACTION PC 

 /CRITERIA ITERATE(25) 

 /ROTATION VARIMAX 

 /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.157 

Elapsed Time 0:00:00.149 

Maximum Memory Re-

quired 

1064 (1,039K) bytes 

 

 

[DataSet1] C:\Users\avdim\Desktop\doris_revised.sav 
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Correlation Matrix 

  

Πιστεύω ότι οι 

βιβλιοθήκες θα 

χρησιμοποιή-

σουν την κινη-

τή τεχνολογία 

στο μέλλον  

Πιστεύω ότι οι 

βιβλιοθήκες θα 

χρησιμοποιή-

σουν κινητές 

τεχνολογίες 

στο εγγύς μέλ-

λον 

Correlation Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

την κινητή τεχνολογία στο 

μέλλον  

1,000 ,691 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον 

,691 1,000 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Ad-

equacy. 

,500 

Bartlett's Test of Spherici-

ty 

Approx. Chi-Square 78,090 

df 1 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

  

Πιστεύω ότι οι 

βιβλιοθήκες θα 

χρησιμοποιή-

σουν την κινη-

τή τεχνολογία 

στο μέλλον  

Πιστεύω ότι οι 

βιβλιοθήκες θα 

χρησιμοποιή-

σουν κινητές 

τεχνολογίες 

στο εγγύς μέλ-

λον 
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Anti-image Covariance Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

την κινητή τεχνολογία στο 

μέλλον  

,523 -,361 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον 

-,361 ,523 

Anti-image Correlation Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

την κινητή τεχνολογία στο 

μέλλον  

,500
a
 -,691 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον 

-,691 ,500
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

την κινητή τεχνολογία στο 

μέλλον  

1,000 ,845 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον 

1,000 ,845 

Extraction Method: Principal Component Analy-

sis. 
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Total Variance Explained 

Com-

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,691 84,530 84,530 1,691 84,530 84,530 

2 ,309 15,470 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

 
1 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

την κινητή τεχνολογία στο 

μέλλον  

,919 

Πιστεύω ότι οι βιβλιοθή-

κες θα χρησιμοποιήσουν 

κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον 

,919 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

……………………..…………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………..…………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο ……………. 

Β.1 Ερωτηματολόγιο 

Δημογραφικές 

1. Φύλο * 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

2. Ηλικία * 

 έως 25 ετών 

 από 26 ετών έως 35 ετών 

 από 36 ετών έως 45 ετών 

 από 46 ετών έως 55 ετών 

 άνω των 55 ετών 

 

3. Εκπαίδευση * 

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 

4. Θέση * 

 Βιβλιοθηκονόμος 

 Πληροφορικός 

 Διευθυντής / Προϊστάμενος 

 Διοικητικός Υπάλληλος 

 Άλλο 

 

5. Χρησιμοποιείτε «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smartphone); * 

 Ναι 

 Όχι (Αν όχι μεταβείτε στην 7) 

 

6. Αν ναι, για πόσο καιρό; 

 Λιγότερο από μισό χρόνο 

 Μεταξύ 6-12 μηνών 

 Μεταξύ 13-24 μηνών 

 Περισσότερο από 2 χρόνια 
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7. Ποια είναι η συχνότητα που χρησιμοποιείτε τις κινητές υπηρεσίες (m-

services) κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας * 

 Ποτέ 

 1-5 φορές την εβδομάδα 

 6-10 φορές την εβδομάδα 

 Περισσότερο από 10 φορές την εβδομάδα 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν δηλώσεις σχετικά με τη στάση σας απέναντι στην 

αφομοίωση των κινητών υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη σας. Παρακαλώ ση-

μειώστε με Χ τη στήλη που περιγράφει καλύτερα τη συμφωνία σας με τις α-

κόλουθες δηλώσεις (1=Διαφωνώ πλήρως, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ού-

τε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ πλήρως) 

8. Πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω πιο ικανός στην κινητή τε-

χνολογία * 

 
 

9. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα με βοηθήσει μακροπρό-

θεσμα * 

 

10. Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν την κινητή τεχνολογία 

στο μέλλον * 
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11. Μεταξύ των φίλων μου, συνήθως είμαι ο πρώτος που θα δοκιμάσει νέες 

τεχνολογίες πληροφόρησης * 

 

12. Νομίζω ότι το να μάθεις να χρησιμοποιείς την κινητή τεχνολογία είναι 

πολύ εύκολο * 

 

13. Αν ενημερωθώ για μια νέα τεχνολογία πληροφόρησης θα αναζητήσω τρό-

πους για να την εφαρμόσω * 

 

14. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η χρήση της κινητής τεχνολογίας είναι α-

πλή * 

 

15. Πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουν κινητές τεχνολογίες στο 

εγγύς μέλλον * 
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16. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την εργασία 

μου στην βιβλιοθήκη * 

 

17. Πιστεύω ότι η χρήση της κινητής τεχνολογίας θα βελτιώσει την αποτελε-

σματικότητα της βιβλιοθήκης * 

 

18. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι ε-

ξυπηρετούμενοι να εκτιμήσουν την εργασία μου * 

 

19. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργασία μου πιο γρήγορα * 

 

20. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας και υπηρεσιών θα με βοηθήσει ώστε να 

πραγματοποιώ την εργασία μου από οπουδήποτε και αν είμαι οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας * 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προ-

σβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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