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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
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Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε
πιεπξά ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πνιπκέζσλ
ειεθηξνληθή κάζεζε. Γηα λα πινπνηεζεί ε κειέηε δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην,
ην νπνίν δηακνηξάζηεθε θαη απαληήζεθε απφ πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο. Μέζα απφ
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δηδαζθαιίαο.
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θαη

κέζνδνη

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί θχξην
εξγαιείν ηεο έξεπλαο. Αθνχ ζπιιέρηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα,
αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, θαζψο
νη ζπνπδαζηέο δηαηεξνχλ κηα ζεηηθή ζηάζε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ζε ζχγθξηζε κε
ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.

ABSTRACT
The present master thesis seeks to study students' behavior and performance in the
course when this is done using Accounting Information Systems. The aim of the
research is to study the students' side of perception of multimedia e-learning. A
questionnaire was created to implement the study, which was distributed to and
answered by undergraduate students. This paper presents the basic concepts of
Accounting and Information Systems, as well as their contribution to the field of
education in recent years, which are in contrast with the traditional way of teaching. The
following chapter develops the techniques and methods used to create the questionnaire,
which is the key tool of the research. After the results of the questionnaires were
gathered, the findings were particularly encouraging, as the students maintain a positive
attitude to e-learning compared to the traditional way.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Ζ ηαρεία θαη ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη επεξεάζεη πνιινχο θιάδνπο,
θαζψο θαη αξθεηνχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη απμαλφκελεο αλάγθεο θαη
απαηηήζεηο, ηφζν ζηνλ επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνκέα, σζνχλ ζηελ
έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζην ζπγρξνληζκφ κε απηήλ.
εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζεκειηψλνληαη νη ξίδεο
γηα κηα νκαιή πνξεία. Γηαλχνπκε κηα επνρή απμεκέλεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζηελ
νπνία ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζνκνηψζεηο ζε πξνγξάκκαηα, φπσο δηαιέμεηο θαη
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα.
Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε δηεπθνιχλεη ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-εθπαηδεπφκελνπ κέζσ ηεο
ρξήζεο δηαθφξσλ ηχπσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη
ειεθηξνληθψλ πφξσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεσξήζεη επξέσο ηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο σο δσηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ (Alsadhan et al. (2014); Gavira & Omoteso (2013); Perera & Richardson
(2010)). Ζ πνιπκέζσλ ειεθηξνληθή κάζεζε, πνπ νξίδεηαη σο ε «δηάδνζε ηνπ πιηθνχ ζε
κηα παξνπζίαζε κέζσ ππνινγηζηή ζπλδπάδνληαο θείκελν, γξαθηθά, βίληεν, θηλνχκελα
ζρέδηα θαη ήρν κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ» (Cheng & Swanson (2011)), αληηθαηνπηξίδεη κηα
θαζηεξσκέλε κέζνδν εκπινπηηζκνχ ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Seow & Pan (2017)).
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα αλαιπζεί ε αληαπφθξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην
κάζεκα, φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, αιιά κε ηε ρξήζε ελφο
ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (AIS). Ζ έξεπλα απηή ζα ζηεξηρηεί πάλσ ζε
έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ, ψζηε λα απνηππψζνπκε κία εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ
θνκκάηη ζε έλα ειιεληθφ ίδξπκα.

1

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ
Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη θαη λα νξηνζεηήζεη ην θιάδν ηεο
ινγηζηηθήο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δηζάγεη ζηα βαζηθά ζέκαηα θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη
κε ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο.

1.1 Λογιςτικό
1.1.1 Ιςτορικό αναδρομό
Ζ Λνγηζηηθή είλαη κηα επηζηήκε κε καθξφρξνλε ηζηνξία. Ζ αλάπηπμή ηεο αθνινχζεζε
ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. ηνηρεία ππνηππψδνπο Λνγηζηηθήο
ππάξρνπλ ζε επξήκαηα απφ ηελ αξραία Αίγππην, Διιάδα θαη Βαβπιψλα. ηελ αξραία
Αζήλα νη θαηαζθεπαζηέο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ ραξάδαλε ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ
ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ θηηξίνπ. Μεγάιε
ψζεζε δφζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ επνρή ησλ
ηαπξνθνξηψλ κεηαμχ 11νπ θαη 13νπ αηψλα κ.Υ. (Εαθεηξίνπ & Σχπαο (n.d.)).
ηε δηάξθεηα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ
πνπ πξνθάιεζε, ε Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν. Όκσο κφιηο ζηνλ 20ν
αηψλα, ε Λνγηζηηθή αλαγλσξίζηεθε σο επηζηήκε, αθνχ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ ηερληθή.
Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο
ζηελ επηζηήκε ηεο Λνγηζηηθήο θαη πνιιαπιαζίαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ
ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ (Εαθεηξίνπ & Σχπαο (n.d.)).

1.1.2 Ϊννοια και ςκοπού τησ Λογιςτικόσ
Αξρηθά, αο αλαθεξζνχκε γεληθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο ινγηζηηθήο, πνπ απνηειεί έλα απφ
ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα πνπ δηέπνπλ ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλαο νξηζκφο
ζχκθσλα κε ηελ θ. Θαλνπνχινπ (1997) επηζεκαίλεη ηε ινγηζηηθή σο:
«Έλαλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο, ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο
δξαζηεξηνηήησλ».
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Δλψ, ζχκθσλα κε ην American Institute of Certified Public Accountants, σο ινγηζηηθή
νξίδεηαη:
«Ζ επηζηήκε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ, θαζψο θαη ε ηερληθή ηεο ζπλνπηηθήο απφδνζεο,
αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα
απνηειέζκαηα δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ».
Γεληθφηεξα, ε ινγηζηηθή είλαη ε επηζηήκε ηεο θαηαγξαθήο, ζπγθέληξσζεο θαη
αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κε
ζηφρν λα ππεξεηήζεη ηελ πιήξε θαη αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε ιήςε νξζψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. θνπφο ηεο
ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πνζνηηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηε ιήςε νξζνινγηθψλ
απνθάζεσλ (Γεκεηξάο & Μπάιιαο (2010)).
χκθσλα κε ηνλ Νανχκ Υ. (1994), γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο,
αιιά θαη γηα λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο, ε ινγηζηηθή αζρνιείηαη
κε δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία είλαη:
1. Ζ αλάιπζε, ε κέηξεζε θαη ε θαηαρψξηζε ησλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα
ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.
2. Ζ ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δηάθνξσλ δεδνκέλσλ.
3. Ο πεξηνδηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
4. Ο πεξηνδηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.
5. Ο ππνινγηζκφο δηάθνξσλ κεγεζψλ
6. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ
θαη κεγεζψλ.
Οη ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε δχν νκάδεο:
ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο, πνπ είλαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη γεληθφηεξα ε δηνίθεζε
ηεο επηρείξεζεο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηήλ, θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, πνπ είλαη
νη κέηνρνη, νη δπλεηηθνί επελδπηέο, νη αλαιπηέο επελδχζεσλ, θαζψο θαη νη πηζησηέο, νη
πξνκεζεπηέο θαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο (Γεκεηξάο & Μπάιιαο (2010)).

3

1.1.3 Η φύςη τησ Λογιςτικόσ
Έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο απφςεηο γηα ηε θχζε ηεο ινγηζηηθήο, φπνπ άιινηε
ραξαθηεξίδεηαη σο απιή ηερληθή, άιινηε σο επηζηήκε θαη άιινηε γίλεηαη δηαρσξηζκφο
κε βάζε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, φπσο γίλεηαη απφ θάπνηνπο Ακεξηθαλνχο
(Book Keeping, Accounting), Γάιινπο (Tenue de livres, Comptabilite) θαη Γεξκαλνχο
(Buchfuhrung-Buchhaltung) ζπγγξαθείο. Δπίζεο, έρεη γίλεη ραξαθηεξηζκφο ηεο σο
«Γηνηθεηηθή επηζηήκε» (Administrative Science) (Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο
(2003)).
Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο Λνγηζηηθήο ηεο πξνζέδηδε ην ραξαθηήξα ηεο ηερληθήο.
Ζ εμέιημή ηεο, φκσο, θαη ε ζηξνθή ηεο ζηελ αλαδήηεζε-δηαηχπσζε αξρψλ, θαλφλσλ
θαη κεζνδνινγίαο ηεο δίλεη πιένλ ραξαθηήξα ηεο επηζηήκεο (Ρεβάλνγινπ &
Γεσξγφπνπινο (2003)).
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη, ηαμηλνκεί θαη παξέρεη αθνξνχλ θνηλσληθέο νκάδεο
(νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο) θαη έρνπλ επίπησζε θαη ρξεζηκφηεηα ζε απνθάζεηο πνπ
πξνθαινχλ θνηλσληθέο επηδξάζεηο. Καηαηάζζεηαη, ινηπφλ, ιφγσ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Κνηλσληθέο ή Θεσξεηηθέο επηζηήκεο (Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).
Πνιχο, επίζεο, ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ απηνηέιεηα ηεο σο επηζηήκε θαη ζεσξήζεθε φηη
απνηειεί κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ηεο ηαηηζηηθήο, ηεο Μαζεκαηηθήο
επηζηήκεο

ή

ηκήκα

ησλ

πζηεκάησλ

Πιεξνθνξηψλ

(Information

Systems)

(Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).
Δίλαη πξάγκαηη ηδηαίηεξα ζηελή ε ζρέζε ηεο κε ηελ Οηθνλνκηθή επηζηήκε, κηαο θαη νη
έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε απφ ηε Λνγηζηηθή είλαη δαλεηζκέλεο απφ απηή.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Λνγηζηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
νηθνλνκνιφγν

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ησλ

ζεσξηψλ

(Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).
Μεγάιε είλαη επίζεο ε επίδξαζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο ζηε ζεκειίσζε
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Λνγηζηηθήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο θαη ηερληθέο ησλ
Μαζεκαηηθψλ φπσο «καζεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ» (Mathematical programing) γηα
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλάιπζεο «λεθξνχ ζεκείνπ», πξνυπνινγηζκψλ θηι.,
«Αιπζίδεο Μάξθνθ», «Άιγεβξα κεηξψλ» (Matrix algebra), θαζψο θαη κεζφδνπο φπσο
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απηή ηεο «ηαηηζηηθήο Γεηγκαηνιεςίαο» (Statistical sampling) απφ ηελ ηαηηζηηθή
(Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).
Δίλαη αιήζεηα φηη ε Λνγηζηηθή απνηειεί πιένλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζηνρεχεη ζηε ζπλερή
δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη θαζψο θαη ζηελ αξηζηνπνίεζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ γηα ινγαξηαζκφ απηψλ πνπ
ηηο δεηνχλ (Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).
Έληνλεο είλαη, ρσξίο θακία ακθηβνιία, νη επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ε Λνγηζηηθή θαη απφ
ηηο «Δπηζηήκεο πκπεξηθνξάο» ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Έξεπλα κε ηελ νπνία έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, ζηνηρεία
θαη κεζνδνινγία θαη ηε «Ννκηθή Δπηζηήκε», κηαο θαη απηή θαζνξίδεη θαη επηβάιιεη
ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ην πιαίζην δξάζεο ηεο (Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο
(2003)).
Γίλεηαη, ινηπφλ, κεηά ηα παξαπάλσ θαλεξή ε δπζθνιία θαηάηαμεο ηεο Λνγηζηηθήο ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε, γηαηί απνηειεί έλα ηδηφηππν κείγκα Θεσξεηηθψλ θαη
Θεηηθψλ επηζηεκψλ (Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003)).

1.1.4 Οι Αρχϋσ τησ Λογιςτικόσ
Ζ Λνγηζηηθή σο έλα ζχζηεκα ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ
δηέπεηαη απφ αξρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ, εμειίρζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ απφ ηε
καθξφρξνλε εθαξκνγή ηνπο. Οη εμειίμεηο θαη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην
θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ θαη ηε Λνγηζηηθή επηζηήκε.
ήκεξα, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο – παξαδνρέο ζηηο νπνίεο
βαζίδεηαη ε Λνγηζηηθή, νη νπνίεο είλαη:
1. Ζ αξρή ηεο απηνηέιεηα ηεο ινγηζηηθήο νληφηεηαο (Accounting entity principle)
2. Ζ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (The
Continuity or going concern)
3. Ζ αξρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο (Stability of monetary unit
assumption)
4. Ζ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ (Periodicity principle)
5. Ζ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο επαιήζεπζεο (Objectivity
and verifiability)
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6. Ζ αξρή ηνπ θφζηνπο (The cost principle)
7. Ζ αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ εζφδνπ (The revenue realization principle)
θαη ε αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ (The maching principle)
8. Ζ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο (Conservatism principle)
9. Ζ αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ (Consistency principle)
10. Ζ αξρή ηεο απνθάιπςεο ή αλαθνίλσζεο (The disclosure or financial reporting
principle)
11. Ζ αξρή ηνπ νπζηψδνπο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ (Materiality Concept)
(Ρεβάλνγινπ & Γεσξγφπνπινο (2003))

1.1.5 Οι διακρύςεισ τησ Λογιςτικόσ
Όπσο θάζε επηζηεκνληθφ ηνκέαο, έηζη θαη ε Λνγηζηηθή δηαηξείηαη ζε εηδηθνχο θιάδνπο
γηα ηε ζεκαληηθφηεξε κειέηε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο
ιφγνπο. Οη θπξηφηεξνη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο δηαηξείηαη ε Λνγηζηηθή είλαη νη εμήο:


Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ή Γεληθή Λνγηζηηθή (Financial Accounting
or General Accounting): αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ιάβνπλ
νξζέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.



Δηνηθεηηθή

Λνγηζηηθή

(Managerial

Accounting

or

Management

Accounting): απνζθνπεί ζην λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ
εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μεηαμχ άιισλ
εμεηάδεη ηελ θνζηνιφγεζε ηφζν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ φζν θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.


Φνξνηερληθή Λνγηζηηθή (Tax Accounting): αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ απηέο
ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.



Ειεγθηηθή (Auditing): αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο
πιεξφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ θαη ηελ πξφιεςε θαη αλαθάιπςε ιαζψλ
θαη αηαζζαιηψλ. Υσξίδεηαη ζε Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή Διεγθηηθή.



Δεκόζηα ή Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή (Governmental Accounting): αζρνιείηαη
κε ηε κειέηε ησλ εηδηθψλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ ηνπ θξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ. Σέηνηα
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ζέκαηα είλαη θπξίσο ν πξνυπνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ (Νανχκ (1994)).

1.2 Πληροφοριακϊ υςτόματα
1.2.1 Ϊννοια και ςκοπού Πληροφοριακών υςτημϊτων
Γηα λα θαηαλνεζεί θαη ε έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη Laudon θαη
Laudon (2009) έρνπλ παξαζέζεη έλαλ νξηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα σο:
«Έλα

ζχλνιν

αιιεινζρεηηδφκελσλ

ζηνηρείσλ,

ηα

νπνία

ζπιιέγνπλ,

επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκφ.»
Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηνλ έιεγρν, ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ, επίζεο, λα βνεζήζνπλ ηα ζηειέρε θαη ην
πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε ζχλζεησλ ζεκάησλ θαη ζηε
δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ.
Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο,
ηφπνπο, θαη πξάγκαηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ή ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Σξεηο είλαη νη
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξάγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο.
1. Ζ είζνδνο (input), ζπιιακβάλεη ή ζπιιέγεη πξσηνγελή δεδνκέλα κέζα απφ ηνλ
νξγαληζκφ ή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ.
2. Ζ επεμεξγαζία (processing), κεηαηξέπεη απηήλ ηελ πξσηνγελή είζνδν ζε κηα πην
θαηαλνεηή κνξθή.
3. Ζ έμνδνο (output), κεηαθέξεη ηηο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο
αλζξψπνπο ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη επίζεο αλαπιεξνθφξεζε (feedback), ε νπνία
είλαη ε έμνδνο πνπ επηζηξέθεη ζηα θαηάιιεια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα βνεζήζεη λα
αμηνινγήζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ηε θάζε ηεο εηζφδνπ. (Laudon & Laudon (2009))
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Εικόνα 1: Laudon & Laudon, 2009, Πλθροφοριακά Συςτιματα Διοίκθςθσ, 8θ Αμερικάνικθ Ζκδοςθ, Εκδ.
1
Κλειδάρικμοσ

1.2.2 Ο Ρόλοσ Πληροφοριακών υςτημϊτων
Ο ξφινο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηνπο
Laudon θαη Laudon (2009) , απνζθνπεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ παξαγσγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ζην ζπκβάδηζκα ησλ απαηηήζεσλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα γηα ηνπο εμήο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο:
1. Γηα λα επηηχρνπλ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία
2. Γηα λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο
3. Γηα λα επηηχρνπλ εγγχηεηα κε ηνπο πειάηεο θαη εμππεξέηεζε
4. Γηα λα βειηηψζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ
5. Γηα λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
6. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε
1

Γηαθάλεηεο καζήκαηνο «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο» ηνπ ηκήκαηνο Γ.Π.Μ.. ζηα
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ θ. Σαξακπάλε Κ. (2016)
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1.2.3 Οι Διαςτϊςεισ των Πληροφοριακών υςτημϊτων
Γηα λα θαηαλνεζεί πιήξσο ε έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα
ιεθζεί ππφςε φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη κηα ιχζε ζε κηα πξφθιεζε
πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλδπαζκφ αλζξψπηλσλ,
νξγαλσζηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ αλζξψπηλε δηάζηαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα
φπσο:
1. Ζ εθπαίδεπζε
2. Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία
3. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.
Ζ ηερλνινγηθή δηάζηαζε απαξηίδεηαη απφ:
1. Σν πιηθφ κέξνο ησλ ππνινγηζηψλ
2. Σν ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ
3. Σελ ηερλνινγία δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
4. Σελ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ
Γηαδηθηχνπ
Ζ νξγαλσζηαθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο:
1. Ζ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ
2. Οη ιεηηνπξγίεο εηδηθφηεηαο
3. Οη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο
4. Οη πνιηηηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (Laudon & Laudon (2009))

1.3 Λογιςτικϊ Πληροφοριακϊ υςτόματα (AIS)
ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έρνπκε παξνπζηάζεη ηνλ γεληθφ νξηζκφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηε
ινγηζηηθή, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ φινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε
έλα νξγαληζκφ. Σα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρσξίδνληαη απφ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζπιινγή, κέηξεζε, θαηαρψξηζε θαη αλαθνξά σο πξνο ηελ
νηθνλνκηθή επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ γεγνλφησλ ζηνλ νξγαληζκφ (Νηθνιάνπ (1999)).
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1.3.1 Ϊννοια και κοπού AIS
Ζ εηδηθή επηηξνπή ηνπ Ακεξηθάληθνπ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Λνγηζηηθήο (American
Accounting Association Committee on Accounting Information Systems), ε νπνία
αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη
γλσκαηεχζεη απφ ην 1971 φηη απηά ηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ
γεληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα νξγαληζκφ. Ωο
νξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο αλαθέξεηαη:
«Σν ζχλνιν εθείλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ
ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, δηαθχιαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο
θαη ζηελ εηνηκαζία αλαθνξψλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ.» (Νηθνιάνπ (1999))
Ο εηδηθφηεξνο φξνο ελφο AIS ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεη έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα κε
ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη πφξνπο, ην νπνίν φκσο απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ φινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ.
πγθεθξηκέλα, ην AIS κπνξεί λα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηε κέηξεζε θαη πξφβιεςε ηνπ
εηζνδήκαηνο θαη πινχηνπ ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ε θαηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
γεγνλφησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ (Νηθνιάνπ (1999)).
Άιινη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηα AIS σο ηα ζπζηήκαηα εθείλα ηα νπνία
επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, είηε πνηνηηθά είηε πνζνηηθά, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ρξήζηκσλ
πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο (Νηθνιάνπ (1999)).
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθή, δειαδή κε φζνλ ην
δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο, ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ,
νη νπνίνη βξίζθνληαη ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
επηρείξεζεο (ηεθάλνπ (1995)).
Σν είδνο θαη ε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαιείηαη λα παξάγεη έλα ινγηζηηθφ
ζχζηεκα θαζνξίδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο απηψλ αθξηβψο ησλ ρξεζηψλ.
Δίλαη πξνθαλέο, φηη ην AIS πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ επειημία θαη ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ
νπνίσλ δελ παξακέλνπλ ζηαζεξέο, αιιά κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ
παξαγσγή ελφο ζεκαληηθνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο
ρξήζηεο είλαη ππνρξεσηηθή. Σν είδνο αιιά θαη ε κνξθή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ
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θαζνξίδνληαη επαθξηβψο απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηθψλ θαη
άιισλ λφκσλ πνπ ζεζπίδεη ε πνιηηεία. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη επίζεο ηε
δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο απαηηήζεηο άιισλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ, ηα νπνία ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο επηδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη
ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ (ηεθάλνπ (1995)).

1.3.2 Η διϊρθρωςη του AIS
Ζ χπαξμε νπνηαζδήπνηε νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη κε ηε
ιεηηνπξγία θάπνηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ
πξάμεσλ, κε βάζε ηηο Γεληθψο Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, θαη ε πεξαηηέξσ
αλάιπζε ηνπο, ζπληειεί ζηελ παξαγσγή θαηάιιεισλ γηα ιήςε απνθάζεσλ
πιεξνθνξηψλ. Σν AIS θαηαγξάθεη κε πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν ηα νηθνλνκηθά
γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξάγεη αλαθνξέο πξνο ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ (ηεθάλνπ (1995)).

1.3.3 Σα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα του AIS
Σν AIS απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλδπάδνληαη
κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ε ηθαλνπνίεζε,
κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε
ηελ πξαγκαηηθή ζέζε θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
νξγαληζκνχ. Οη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα AIS γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ είλαη νη εμήο:


Σα δεδνκέλα (data), πνπ απνηεινχλ ηελ πξσηνγελή εηζξνή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απηά ηα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο
πνπ αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε.



Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Ζ/Τ), νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο εληνιέο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη άιιεο ζπζθεπέο,
δειαδή ην πιηθφ ή hardware.
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Σα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα λα επεμεξγάδνληαη ηα
δεδνκέλα κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαη ζχκθσλν κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο,
δειαδή ην ινγηζκηθφ ή software.



Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνπο ππνινγηζηέο, ρξεζηκνπνηεί ηα πξνγξάκκαηα
θαη επηβιέπεη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.



Έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ κε βάζε ηηο
νπνίεο ηα δεδνκέλα ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ επηρείξεζε ζπιιέγνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε θάπνην
εηδηθφ ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ hardware θαη ηνπ software
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ρξήζηκεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο
πιεξνθνξίεο. (ηεθάλνπ (1995))

Σν AIS είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα, ην νπνίν δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο
ζπλζήθεο ηνπ. Οη εηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη εθξνέο ηνπ
είλαη πιεξνθνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο, νη νπνίεο γηα λα είλαη ρξήζηκεο πξέπεη
λα είλαη αθξηβείο, πξφζθαηεο θαη ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σέινο, ην AIS
δηαζέηεη ζεκαληηθέο εζσηεξηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ
νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ (ηεθάλνπ (1995)).
Σν πξνζωπηθό πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα AIS κπνξεί γεληθά λα θαηαηαρζεί ζε ηξείο
θαηεγνξίεο:
ηε δηεχζπλζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ.


ην

πξνζσπηθφ

ησλ

ηκεκάησλ

Λνγηζηεξίνπ

θαη

Δπεμεξγαζίαο

ηνηρείσλ/Πιεξνθνξηψλ, δειαδή ζηνπο ινγηζηέο, ζηνπο θνζηνιφγνπο θαη ζην
εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο
επηρείξεζεο


ηνπο ρεηξηζηέο ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ πξνζσπηθψλ
ππνινγηζηψλ ή ησλ ηεξκαηηθψλ ησλ ζεκείσλ πσιήζεσλ, νη νπνίνη θνζηνινγνχλ
ηα δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ζχζηεκα. (ηεθάλνπ (1995))
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1.3.4 κοπού πληροφόρηςησ και βαςικϋσ λειτουργύεσ AIS
Σα AIS εηνηκάδνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ παξαδνζηαθά θαηαηαρζεί ζε ηξεηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ
(Scorekeeping information), φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο
πσιήζεσλ, πνζφ θαζαξνχ θέξδνπο, θ.ιπ.



Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε θαζνδήγεζε ηεο δηνίθεζεο ζε επείγνληα ή πνιχ
ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο δξάζεο (attention-directing
information)



Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (decision-making
information), φπσο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε σθειηκφηεηα ηεο εηζαγσγήο ελφο
λένπ πξντφληνο. (Νηθνιάνπ (1999))

Οη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο επηηεινχληαη απφ έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα, κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


πιινγή δεδνκέλωλ: ζπκπεξηιακβάλεη κεζφδνπο ζπιινγήο, θαηαγξαθήο θαη
αξρεηνζέηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηνλ αξρηθφ έιεγρν ησλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα.



Επεμεξγαζία δεδνκέλωλ: ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηάηαμε, ηαμηλφκεζε θαη
νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο, αζρνιείηαη κε ηελ δηελέξγεηα ππνινγηζκψλ
θαη ζπγθξίζεσλ κε δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζε άιια αξρεία.



Δηνίθεζε δεδνκέλωλ: αθνξά ηελ αξρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ ελεκέξσζε
ησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεη
ηελ αλάθιεζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία απαηηνχληαη απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο ή θαη
ινγηζκηθά.



Έιεγρνο θαη Αζθάιεηα δεδνκέλωλ: Πξσηαξρηθά, απηή ε πνιχ ζεκαληηθή
ιεηηνπξγία αζρνιείηαη κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο
νξγαληζκνχ. Δπίζεο, απηή ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ έρεη ζαλ επηπξφζζεην ζηφρν ηε
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δηαβεβαίσζε φηη ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα είλαη αθξηβή θαη πιήξε θαη φηη ε
επεμεξγαζία ησλ γεγνλφησλ είλαη ζσζηή ρσξίο ιάζε.


Πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηώλ θαη κεηάδνζε ζε εθείλνπο ηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο, νη νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηηο παξαιακβάλνπλ. (Νηθνιάνπ
(1999))

1.3.5 Πλεονεκτόματα Μηχανογραφημϋνησ Λογιςτικόσ
Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε πάξα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο
ινγηζηηθήο, έλαληη ηνπ ρεηξφγξαθνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζχγθξηζε είλαη πξαγκαηηθά άληζε
απφ θάζε άπνςε. Παξαθάησ επηζεκαίλνπκε κφλν ηα θπξηφηεξα, πνπ είλαη:


Άκεζε, πιήξεο θαη ζωζηή πιεξνθόξεζε
Με ηελ κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ν ινγηζηήο κπνξεί αλά
πάζα ζηηγκή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο, ηαμηλνκεκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά
ηξφπν. Όπσο:
⊙ Πιεξνθνξίεο αλά νκάδα ινγαξηαζκνχ ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ
⊙ Πιεξνθνξίεο αλά θαηεγνξία ινγαξηαζκνχ
⊙ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο
⊙ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ηακείνπ, ην cash flow, ηηο
εθθξεκφηεηεο κε ηηο ηξάπεδεο



Απηνκαηνπνίεζε ινγηζηηθώλ δηαδηθαζηώλ
Με ηε κεραλνγξάθεζε ε δνπιεηά ηνπ ινγηζηή, φζνλ αθνξά δηαδηθαζίεο
θαηαρψξεζεο, ζηακαηά ζηελ απιή θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ. Όιεο
νη ππφινηπεο εξγαζίεο (ελεκέξσζε γεληθψλ θαη αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ,
εκεξνινγίσλ, ηζνδπγίσλ, θαηαζηάζεσλ Φ.Π.Α., θαηαζηάζεσλ ΚΔ.Π.Τ.Ο.
θ.ιπ.), γίλνληαη απηφκαηα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα κεραλνγξάθεζεο.
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Απηνκαηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεωλ
Με ηε κεραλνγξάθεζε ησλ ινγηζηεξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θαηάζηαζε ησλ
πξνο δεκνζίεπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα
Υξήζεσο) έγηλε δηαδηθαζία ξνπηίλαο. Δθηφο ηνπ φηη έρεη επέιζεη ηππνπνίεζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ηνπ
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ε άληιεζε πιεξνθφξεζεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο
απηέο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν δεηεζεί, απφ ηνπο
δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε θαη γηα φπνην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαηηεηφ. Ζ
εθηχπσζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ γίλεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ρξφλνο
πξνεηνηκαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία δίλνληαη ζπγθξηηηθά γηα ην ηξέρνλ
θαη ην πξνεγνχκελν έηνο.



Άκεζε θαη δηαξθήο ελεκέξωζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο
Μέζσ ηεο κεραλνγξάθεζεο ν ινγηζηήο είλαη ζε ζέζε ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή ηνπ δεηεζεί, λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο
επηρείξεζεο, κέζσ σλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα
κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο έρνπλ ελζσκαησκέλνπο. Έηζη, ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ είλαη πηα αληηθείκελα
θαζεκεξηλήο κειέηεο ρσξίο ρξνληθφ θφζηνο.



Μείωζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηωλ επηρεηξήζεωλ
Με ηελ ηππνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε δηδαζθαιία ηνπο ζηα Α.Δ.Η.,
Σ.Δ.Η. θαη Η.Δ.Κ., ινγηζηηθήο θαηεχζπλζεο, έγηλε πηα εθηθηή. Έηζη απφ ηα
θνηηεηηθά αθφκε ρξφληα νη κειινληηθνί ινγηζηέο απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα
εθφδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο κεραλνγξάθεζεο ζηηο
επηρεηξήζεηο, κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ (θφζηνο
εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αηφκσλ, θφζηνο ρξφλνπ πξνζαξκνγήο ζηηο δηαδηθαζίεο
ηεο επηρείξεζεο), κηα θαη ε αλεχξεζε θαηάιιεινπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη αξθεηά πην εχθνιε.



Αύμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ ηωλ ινγηζηώλ
Σν θπξηφηεξν θαηά ηε γλψκε καο πιενλέθηεκα ηεο κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο
ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, είλαη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηνπο
ινγηζηέο. Οη αηειείσηεο εθείλεο ψξεο θαηαγξαθήο, αζξνίζεσλ, κεηαθνξάο θαη
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ειέγρνπ πνπ μνδεχεη ν ινγηζηήο κε ην ρεηξφγξαθν ζχζηεκα, πξνζπαζψληαο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ, κε ηε κεραλνγξάθεζε
απνηεινχλ παξειζφλ. Έηζη ν ινγηζηήο έρεη πηα ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί κε
ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ηειεηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. (Καξαγηψξγνο &
Πεηξίδεο (2017))

1.3.6 Η προςφορϊ τησ μηχανογραφημϋνησ ςτισ επιχειρόςεισ
Με ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πξνθιήζεθε νπζηαζηηθά
κηα κηθξή επαλάζηαζε κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε ε
εθαξκνγή ηεο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο είλαη φηη:
⊙ Απμήζεθε ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο κε ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζε ζπληνκφηεξν
ρξφλν.
⊙ Δμαζθαιίζηεθε ε ζπγθέληξσζε θαη παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο
δηνηθνχληεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε ησλ θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ.
⊙ Απμήζεθε ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ
ησλ επηρεηξήζεσλ (εθνξηαθνί, νξθσηνί ινγηζηέο, ηξαπεδηθνί ππάιιεινη θ.ιπ.).
⊙ Πέηπρε ηε γξήγνξε πξνζαξκνγή ελφο λένπ ζην επάγγεικα ηνπ ινγηζηή, ζηηο
ζπλζήθεο ηεο επηρείξεζεο, κηα θαη ηα λέα ζηειέρε έξρνληαη ζηελ επηρείξεζε κε
επαξθείο γλψζεηο ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο ζε
φιεο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ινγηζηηθήο ηεο ρψξαο.
⊙ Σαρχηαηε πξνζαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε
πεξίπησζε κεηαθίλεζεο απφ εηαηξία ζε εηαηξία. (Καξαγηψξγνο & Πεηξίδεο
(2017))

1.3.7 Σύποι AIS
Σα AIS κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ επίζεο σο πξνο ην βαζηθφ ζηφρν ην νπνίν
εμππεξεηνχλ. Με απηήλ ηελ πξννπηηθή, ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο κπνξνχλ λα
εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ ηνπ
ζπλαιιαγψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (Νηθνιάνπ (1999)).
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πζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγώλ: αζρνινχληαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο
επίδξαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζε έλα νξγαληζκφ.



πζηήκαηα αλαθνξάο: παξέρνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ εθζέζεηο ή
αλαθνξέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε δεδνκέλα, ηα νπνία
ζπιιέγνληαη απφ ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.



πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεωλ: έρνπλ ζθνπφ λα ππνβνεζνχλ ηνπο
δηεπζπληέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.



Έκπεηξα

ζπζηήκαηα:

πξνβιεκάησλ

κέζσ

ηεο

απνηεινχλ
ζπιινγήο

ινγηζκηθά

επίιπζεο

εμεηδηθεπκέλσλ

πνιχπινθσλ

γλψζεσλ

ζε

έλα

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή είδνο πξνβιεκάησλ θαη ηεο κίκεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
ηξφπνπ ζθέςεο, φπσο απηφο εθθξάδεηαη απφ έλα έκπεηξν άηνκν.


Νεόηεξα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νξγαλωηηθώλ πόξωλ: ε ζσζηή
θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεί θξηηήξην θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ. (Νηθνιάνπ (1999))

1.3.8 Ολοκληρωμϋνα Πληροφοριακϊ υςτόματα ςτο περιβϊλλον τησ
επιχεύρηςησ
Δθηφο απφ ηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζπλαληάκε θαη
άιιεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο (πξνγξάκκαηα), πνπ δηαρεηξίδνληαη ζεκαληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Οη κεραλνγξαθηθέο απηέο εθαξκνγέο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηκήκαηα (ελφηεηεο) ελφο νινθιεξσκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαιχπηεη, εθηφο απφ ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε, ηε
κεραλνγξάθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε
κεραλνγξάθεζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ ε επηρείξεζεο είλαη
παξαγσγηθή (Καξαγηψξγνο & Πεηξίδεο (2017)).
πλήζσο έλα πιήξεο κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θξνληίδεη έηζη ψζηε, νη εηαηξείεο λα
εθηεινχλ

θαιχηεξα

ηηο

θαζεκεξηλέο

ηνπο

εξγαζίεο,

απμάλνληαο

ην

βαζκφ

παξαγσγηθφηεηαο βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο:


Λνγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε: Τπνζηεξίδεη φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε κηαο εηαηξείαο.

17



Πωιήζεηο θαη δηαρείξηζε ηωλ ζρέζεωλ κε ηνπο πειάηεο: Γηαρείξηζε
νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο πσιήζεσλ απφ ηελ πξψηε επαθή θαη ηελ ππνγξαθή
ζπκθσληψλ κε ηνλ πειάηε, έσο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε.



Αγνξά θαη δηαρείξηζε πξνκεζεηώλ: Παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο
πξνκεζεηψλ, κε βάζε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε βέιηηζηε ξνή ησλ logistics
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.



Δηαρείξηζε απνζεκάηωλ θαη δηαδηθαζία δηαλνκήο: δεκηνπξγία πξφζζεηεο
αμίαο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο
απνζήθεο, έσο θαη ηελ κεηαθίλεζεο αγαζψλ, ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνζηνιή
εκπνξεπκάησλ. Παξάιιεια, εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ
ζρεηηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.



ύληαμε αλαθνξώλ θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Δξγαιεία ζχληαμεο
αλαθνξψλ κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα, εληζρχνληαο ηελ νξαηφηεηα επί
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. (Καξαγηψξγνο &
Πεηξίδεο (2017))

Έηζη ινηπφλ ζε κηα πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε επηρείξεζε, εθηφο ηνπ ινγηζηεξίνπ, ε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή (πξνγξάκκαηα) παξαθνινπζεί νιφθιεξν ην ζπλαιιαθηηθφ
θχθισκα πειάηεο – αγνξέο – πσιήζεηο. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη έλα
νινθιεξσκέλν εκπνξηθφ πξφγξακκα κε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο πνιιψλ
εξγαζηψλ. Έλα πιήξεο εκπνξηθφ πξφγξακκα εθδίδεη φια ηα παξαζηαηηθά πνπ δηαθηλεί ε
επηρείξεζε (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, πηζησηηθά, παξαγγειίεο, πξνζθνξέο θαη
άιια), παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνζήθε κε ηα ππφινηπα ηεο, ηνπο πειάηεο
θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Αθφκε, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πιήξε θαη ιεπηνκεξή
παξαθνινχζεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο (κεηξεηά, επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο). Γίλεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ
επηηξέπνπλ ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο,
θαζψο θαη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα αγνξέο, πσιήζεηο, εηζπξάμεηο – πιεξσκέο,
πσιήζεηο θαηά πξντφλ πειάηε, θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θ.ιπ. ελεκεξψλεη απηφκαηα
ηε Γεληθή Λνγηζηηθή γηα ηηο θηλήζεηο ζηεο απνζήθεο (αγνξέο – πσιήζεηο), ησλ πειαηψλ
θαη πξνκεζεπηψλ (εηζπξάμεηο – πιεξσκέο) (Καξαγηψξγνο & Πεηξίδεο (2017)).
ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο θαη άιισλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, εθηφο ηνπ
ινγηζηεξίνπ, δεκηνπξγείηαη έλα ζεκαληηθφ κεραλνγξαθηθφ πξφβιεκα, πνπ έρεη λα
θάλεη κε ηε κεηαθνξά φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα μερσξηζηά
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ηκήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ελφηεηεο αγνξψλ, πσιήζεσλ θ.ιπ.) ζηε
Γεληθή Λνγηζηηθή, ρσξίο θπζηθά λα ρξεηαζηεί επαλαπιεθηξνιφγεζε ηνπο. Σελ αλάγθε
απηή θαιχπηνπλ ζήκεξα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα επψλπκα εκπνξηθά δηαζέζηκα
πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο (Καξαγηψξγνο & Πεηξίδεο (2017)).
Πνιχ εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ζε κία κηθξνκεζαία επηρείξεζε ε
χπαξμε ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε
ηεο Λνγηζηηθήο, απαιιάζζεη ην ινγηζηή απφ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Σν
θέξδνο απφ ηε κεραλνξγάλσζε είλαη πνιιαπιφ: νξγάλσζε, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θα
ρξήκαηνο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη απφδνζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, επέθηαζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, απμεκέλε πιεξνθφξεζεο, κεγαιχηεξε
αμηνπηζηία θαη αληαγσληζηηθφηεηα (Καξαγηψξγνο & Πεηξίδεο (2017)).

1.4 Λογιςτικϊ Πληροφοριακϊ υςτόματα και Εκπαύδευςη
Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ πηνζεηήζεη ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε ιφγσ ηεο επηηπρίαο ηεο ζηε
βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Baxter & Thibodeau (2011); Hiralaal (2012); Perera &
Richardson (2010); Sargent θ.α. (2011); Teo & Wong (2013)). ε εηδηθά καζήκαηα
ειεθηξνληθήο κάζεζεο βαζηζκέλα ζε πνιπκέζα, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ θαη δίλνπλ
κεγάιε πξνζνρή ζηελ ειεθηξνληθή δηδαζθαιία ιφγσ ηεο δσληάληαο ηεο παξνπζίαζεο
θαη ηνπ ήρνπ, θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
βειηηζηνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο θαη λα
δεκηνπξγνχλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Cheng & Swanson (2011)) (Seow &
Pan (2017)).
ηε ινγηζηηθή εθπαίδεπζε, νη Gavira θαη Omoteso (2013) δηαπίζησζαλ φηη νη θνηηεηέο
πνπ δηδάζθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή γλψξηζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
ινγηζηηθήο ζεσξνχλ ηελ εηθνληθή κάζεζε επλντθή, θαη νη Sargent et al. (2011)
δηαπίζησζαλ

ηελ

βειηίσζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

κε

ηελ

απμεκέλε

ρξήζε

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ ζην δηαδίθηπν (Cheng & Swanson (2011)). Σν Perdisco, έλα
εμαηξεηηθά πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα
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ειεθηξνληθφ βηβιίν εξγαζίαο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο ζε έλα κάζεκα νηθνλνκηθήο
ινγηζηηθήο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο θαη Γηαδίθηπν, βειηίσζε ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα κάζεζεο (Bolt & Flynne (2009)). Άιιεο κειέηεο έδεημαλ πεξαηηέξσ φηη ε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα
κάζνπλ (Hiralaal (2012); Jebeile & Abeysekera (2010); Suwardy et al. (2013); Tan &
Ferreira (2011)). Ο Sargent et al. (2011) βξήθε απμεκέλα θίλεηξα κάζεζεο ζε θνηηεηέο
πνπ εγγξάθεθαλ ζε εηζαγσγηθά ινγηζηηθά καζήκαηα, επεηδή νη καζεηέο έθζαζαλ
εχθνια ζην καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο
πξνζδνθίεο

ησλ

καζεηψλ

γηα

άκεζε

πξφζβαζε

ζε

επέιηθηεο

καζεζηαθέο

δξαζηεξηφηεηεο (Seow & Pan (2017)).
Οκνίσο, ην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ Νηέξκπαλ ππνζηήξημε απηήλ ηελ άπνςε,
πξνζδηνξίδνληαο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε σο έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο αλακφξθσζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. Έηζη, ηελ πινπνίεζαλ καδί κε ηελ πξνζσπηθή
αιιειεπίδξαζε σο εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζηε ινγηζηηθή εθπαίδεπζε (Hiralaal
(2012)). Σν παλεπηζηήκην έθαλε πξφζζεηνπο πφξνπο εχθνια πξνζβάζηκνπο ζε
απεπζείαο ζχλδεζε θαη νη καζεηέο έιαβαλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο
αμηνινγήζεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν. Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή
βειηίσζε ζηελ απφδνζή ηνπο ζηηο ηάμεηο ινγηζηηθήο θαη ην θίλεηξφ ηνπο γηα κάζεζε
απμήζεθε (Hiralaal (2012)). Οη ζπνπδαζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα εηθνληθφ
εξγαζηήξην

ινγηζηηθήο

παξνπζίαζαλ,

επίζεο,

πεξηζζφηεξα

θίλεηξα

κέζσ

πξνζνκνίσζεο ζε πξαγκαηηθφ θφζκν, θαζψο μνδεχνπλ πξφζπκα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα
λα εμαζθήζνπλ ηηο ινγηζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Guo & Cai (2013)) (Seow & Pan
(2017)).
Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε βειηηψλεη ηελ επειημία ησλ σξψλ εξγαζίαο, ηφζν γηα ηνπο
θνηηεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρξφλν ηνπο πην
απνηειεζκαηηθά ειέγρνληαο ηε κάζεζή ηνπο εθηφο ηεο ηάμεο (Gavira & Omoteso
(2013)). Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχλ
καζεζηαθέο κνλάδεο ινγηζκηθνχ e-Tutor γηα πξφζβαζε ζε ινγηζηηθά πιηθά ρσξίο
πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη ρψξνπ, γεγνλφο πνπ ηνπο βνεζά λα θαιιηεξγνχλ λέεο
δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο εθηφο ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο (Cheng & Swanson
(2011)). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί δπλεηηθά λα
απμήζεη ηνλ ρξφλν εξγαζίαο κέζσ εγγελψλ θίλεηξσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ άκεζε
αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη γηα άιια
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θαζήθνληα, φπσο είλαη ε θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ζην Παλεπηζηήκην (Bolt & Flynne
(2009)) (Seow & Pan (2017)).

1.4.1 Μϋθοδοι διδαςκαλύασ AIS
Πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ, επίζεο, θαη ηνπο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ AIS
καζεκάησλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ο Wu (1982) δεκηνχξγεζε έλα
γεληθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηεο δηθήο ηνπ πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη κηαο
έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε. Οη Hackbarth, Dow θαη Janvrin (2010) δηαπίζησζαλ φηη ν
παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ
ππξνδνηεί ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ απφδνζε ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα AIS. Αθνχ ηα
δηαδηθηπαθά καζήκαηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα, νη Bressler, Manrique θαη Bressler
(2006) δηεξεχλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα
online καζήκαηα. Άιινη κειεηεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη
εθκάζεζε ππεξεζηψλ AIS, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ ERP. (Gujarathi (2005); Rose,
Rose & Norman (2005)) (Wong & Wong (2017)).

1.4.2 Αποδοχό AIS μαθημϊτων
Ο ζρεδηαζκφο ελφο καζήκαηνο θαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο
είλαη νπζηψδεο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ AIS, δηφηη είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί θίλεηξν
ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο ζεκαζίαο ησλ AIS
καζεκάησλ. ηε κειέηε ηνπ ν Normand (2011) δηεξεχλεζε ην εάλ θαη πψο αιιάδνπλ νη
αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο κε ηηο
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ζ κειέηε απηή δηαπίζησζε φηη ε νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε απμάλεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα
εθκάζεζεο AIS, ελψ ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην θχιν δελ έρνπλ θάπνην αληίθηππν. Ζ
κειέηε ηνπ Weli (2015) εληφπηζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή AIS
καζεκάησλ ζηελ Ηλδία θαη δηαπίζησζε φηη ε ζηάζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ε ρξήζε ελφο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη ζεηηθά ζπζρεηηδφκελεο κεηαβιεηέο. Απηέο νη δχν
κειέηεο παξέρνπλ ζαθείο θαλνληζηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηέο ησλ AIS
καζεκάησλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε ρξήζε κηαο νινθιεξσκέλεο κεζφδνπ
δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηή (Wong & Wong (2017)).
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
ην θεθάιαην απηφ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο έξεπλαο, θαζψο ζα πξνζδηνξηζηνχλ
αληίζηνηρεο έξεπλεο απφ φπνπ έρνπλ αληιεζεί πιεξνθνξίεο. Παξαθάησ ζα δηεπξπλζεί
ην δείγκα θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο φπνπ ζηεξίρηεθε ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο,
φπσο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.

2.1 Η ϋρευνα
Ζ έξεπλα απηή δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ
φηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε
ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ξεθηλψληαο ηελ έξεπλα, δεκηνπξγήζεθε έλα
εξσηεκαηνιφγην πνπ αληιεί πιεξνθνξίεο απφ πξνεγνχκελεο επηζηεκνληθέο κειέηεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ ηξηάληα πέληε (35) εξσηήζεηο πνπ έρνπλ
ρσξηζηεί ζε επηά (7) ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ε δεχηεξε εμέηαδε ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ε ηξίηε έζεηε
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε ηέηαξηε
επεμεξγαδφηαλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηε δνκή ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, ε πέκπηε απνζθνπνχζε ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ βαζκφ
απνδνηηθφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα ε έθηε ελφηεηα δηαπξαγκαηεπφηαλ ηνλ βαζκφ κειέηεο
ησλ ζπνπδαζηψλ ζην ζπίηη θαη ηέινο ε ηειεπηαία ελφηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ
ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (AIS).

2.2 Σο δεύγμα
Γηα ηεο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε θαη απαληήζεθε απφ 216
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμέηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην κάζεκα ηεο θνζηνιφγεζεο.
Έρνληαο ζπγθεληξψζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα, πξνρσξήζακε ζε εθηελή αλάιπζε
θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα καο
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νδεγήζνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηά καο, φζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ
ζηε δηδαζθαιία ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.

2.3 Μϋθοδοσ ανϊλυςησ
Αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαη πξνζδηνξίζηεθε ην δείγκα πνπ
απεπζχλεηαη, ζπιιέρηεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία.
Γεκηνπξγήζεθαλ 35 πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, κία γηα θάζε εξψηεζε, κε ζθνπφ ηελ εχθνιε
δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα απηά, ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή
θιίκαθαο Likert πέληε ζεκείσλ, εηζήρζεζαλ ζε έλα αξρείν excel κε θσδηθνπνίεζε έλα
(1) έσο πέληε (5) γηα θάζε εξψηεκα, αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ.
Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηχπνπο. Οη ζπνπδαζηέο
εξσηήζεθαλ ζε δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, φπνπ δειαδή είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα
επηιέμνπλ κφλν ηε κία απφ ηηο δχν απαληήζεηο πνπ δίλνληαη, πνπ είλαη Ναη/Όρη κε
θσδηθνπνίεζε έλα (1) θαη δχν (2) αληίζηνηρα.
Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο εξσηήζεηο βαζκνλφκεζεο, πνπ δίλεη ηελ επηινγή
ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε κία θαηεγνξία απφ απηέο πνπ δίλνληαη, πνπ είλαη
ζηελ πεξίπησζε καο: Καζφινπ/Διάρηζηα/Μέηξηα/Αξθεηά/Πάξα Πνιχ. Δδψ ε
θσδηθνπνίεζε αθνινπζεί ηελ αληηζηνίρηζε έλα (1) γηα ηελ επηινγή «Καζφινπ» έσο
πέληε (5) γηα ηελ επηινγή «Πάξα Πνιχ». Δμαηξνχληαη νη εξσηήζεηο ηέζζεξα (4),
εηθνζηνθηψ (28), ηξηάληα (30) έσο ηξηάληα πέληε (35) ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ
θαηεγνξηψλ απαληήζεσλ. Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη
εξγαζηαθή εκπεηξία.
ηε ζπλέρεηα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιέρηεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 24, φπνπ
εηζήρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
γηα ηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα καδί κε
γξαθηθή απεηθφληζε.
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2.4 υςχϋτιςη ερωτηματολογύου με διεθνό βιβλιογραφύα
Σν παξψλ εξσηεκαηνιφγην είλαη βαζηζκέλν ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη
ζην παξειζφλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα πξνθχςεη κηα ζχγθξηζε ησλ δηθψλ καο
απνηειεζκάησλ κε παιαηφηεξεο κειέηεο.
ηελ ελφηεηα απηή ζα ζηεξίμνπκε εξσηήζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο ζα
παξαζέζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ.

Ερώτηση 1: Θεσξείηε όηη είλαη ζεκαληηθό ην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο/Κνζηνιόγεζεο;
Ζ εξψηεζε απηή ηέζεθε ζε έξεπλα απφ ηνπο Turner R. θαη Lowry G. (1999) απφ ην
Παλεπηζηήκην Victoria ηεο Απζηξαιίαο κε ηίηιν: «Educating Information Systems
Professionals: Towards a Rapprochement Between New Graduates And Employers»,
πξνο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη εξγνδφηεο. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε
ζχλδεζε κεηαμχ ηεο παλεπηζηεκηαθήο κειέηεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ηε κειέηε

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δχν

εξεπλψλ: ν πξψηνο απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ (IS) θαη ν δεχηεξνο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ απνθνίησλ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Έρνληαο ζπλνιηθφ δείγκα 150 απαληήζεσλ, νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, πνπ απαξηίδνπλ
ηηο 98 απαληήζεηο, έδεημαλ σο πνζνζηφ u Rank 74.7% ελψ νη εξγνδφηεο, κφιηο νη 52
απαληήζεηο, 76.9%. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο θαηεγνξηνπνίεζαλ ηελ ζεκαζία ηνπ
καζήκαηνο πην ςειά απφ φηη νη εξγνδφηεο.

Ερώτηση 11: Είλαη εύθνιε ε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηέζεθε ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηίηιν:
«Students’ Perceptions on Studying Accounting Information System Course» απφ ηνπο
Wong Ζ. θαη Wong R. (2017) ζην παλεπηζηήκην

The Hong Kong Polytechnic

University. Ζ έξεπλα ζπγθεληξψζεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη δηεξεπλά ηηο

24

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζεο, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνδνρή. Ζ
κειέηε απηή απαληήζεθε απφ 315 θνηηεηέο απφ δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δείρλνπλ φηη ε αληίιεςε ηεο επθνιίαο ρξήζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ ελφο ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ
αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εμεγείηαη απφ ην πνζνζηφ 35,4%. Σν
απνηέιεζκα είλαη ζχκθσλν κε απηφ ησλ Van der Heijden (2004) θαη ησλ Igbaria et al.
(1996) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ παξφκνηα κειέηε. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη αλ νη
ιεηηνπξγίεο AIS είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ επηδέμηα εχθνια ζηε
ρξήζε θαη νη ιεηηνπξγίεο, ηφηε αλαγλσξίδνπλ φηη νη ιεηηνπξγίεο είλαη ρξήζηκεο ζην έξγν
ηνπο, φπσο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο.

Ερώτηση 15: Θεσξείηε όηη επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο ζε κηα εηαηξεία κε ηε ρξήζε
ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο;
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Islamic Azad University, απφ ηνπο Baghersefat M. J., Zareei M. H., Bazkiai M. J. θαη
Siavorodi R. I. (2013) κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη εάλ ην AIS ηεο Foolad Mehr Sahand
Company παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηε
δηνίθεζε. Γηακνηξάζηεθαλ θαη απαληήζεθαλ 40 εξσηεκαηνιφγηα απφ δηεπζπληηθά
ζηειέρε ηεο εηαηξείαο FMS. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηα 40
εξσηεκαηνιφγηα, νη 18 απάληεζαλ πσο επηηπγράλεηαη αξθεηά φ έιεγρνο ζε κηα εηαηξεία,
νη 15 απάληεζαλ κέηξηα, νη 4 ειάρηζηα, νη 2 πάξα πνιχ θαη έλαο απάληεζε θαζφινπ.

Ερώτηση 18: Θεσξείηε όηη θαιύπηνληαη πνιιέο πηπρέο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο
Λνγηζηηθήο ζε έλα αθαδεκατθό εμάκελν;
ε έξεπλα ζην American University απφ ηελ Nancy A. Bagranoff (1993) κε ηίηιν
«Adopting commercial software in the accounting classroom: A focus on learning»
εμεηάδεηαη ε πηνζέηεζε ινγηζκηθνχ εκπνξηθήο ρξήζεο σο πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ γηα ηελ ινγηζηηθή πνπ είλαη λα δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο
πψο λα καζαίλνπλ. Σνλίδεη, επίζεο, φηη νη καζεηέο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
αζρνιεζνχλ κε ηα πνιχπινθα δεηήκαηα θαη ηα αδφκεηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
ζπλαληήζνπλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο.
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Ζ έξεπλα πεξηγξάθεη έλα πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Bagranoff N. A.
(1993)

πηνζεηψληαο ηε ηερληθή ρξήζεο ππνινγηζηή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην

κάζεκα ηεο ινγηζηηθήο. Ο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ πψο λα κάζνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο κάζεζεο επηηπγράλεηαη, ε θαηαλφεζε έλαληη ηεο απνκλεκφλεπζεο
εληζρχεηαη θαη αληηκεησπίδνληαη ηα κε δνκεκέλα πξνβιήκαηα. Τπάξρεη, σζηφζν,
θάπνην θφζηνο, θαζψο θαη θάπνηεο παγίδεο γηα ηελ απνθπγή. Σν κεγαιχηεξν θφζηνο
πνπ ζπλδέεηαη κε ηα έξγα ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε δελ είλαη ην θφζηνο ινγηζκηθνχ ή
πιηθνχ, αιιά είλαη ε ψξα. Οη καζεηέο πξέπεη λα μνδεχνπλ ρξφλν γηα κάζεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα δαπαλεζεί γηα ηε κάζεζε ινγηζηηθψλ
ζεκάησλ.

Ερώτηση 19: Εκπινπηίδνληαο ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε
Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, ζεσξείηε όηη δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ δηαιέμεσλ;
Ζ εξψηεζε απηή πξνέξρεηαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε Παλεπηζηήκην ηνπ Otago απφ ηνπο Adler R. W., Milne M. J. θαη
Stablein R. (n.d.) ζε έξεπλα κε ηίηιν «Situated Motivation: An Empirical Test in an
Accounting Course». θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηα νθέιε απφ ηνλ
εκπινπηηζκφ ζηα θίλεηξα θαη ζηελ απφδνζε ζηα πιαίζην κηαο θνηηεηηθήο ηάμεο.
πλνιηθά πάξζεθαλ απαληήζεηο απφ 148 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο ηνπ ελ
ιφγσ Παλεπηζηεκίνπ.
Απφ ηελ έξεπλα απηή ζπκπεξαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ καζήκαηνο ν
κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην 4,73 (ζε κηα θιίκαθα 7 ζεκείσλ, κε ην 7 λα είλαη ην
πςειφηεξν πνζφ εκπινπηηζκνχ). Οη βαζκνινγίεο εμάπισζεο ζηνλ εκπινπηηζκφ
θπκαίλνληαλ απφ 2,75 έσο 6,00. Μηα ζπζρέηηζε Pearson 0,38 ππνινγίζηεθε γηα ηηο
βαζκνινγίεο εκπινπηηζκνχ θαη θηλήηξσλ. Απηή ε ζπζρέηηζε ήηαλ ζεκαληηθή ζε p <.01.
Έηζη, παξφκνηα κε απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε κειέηεο εκπινπηηζκνχ ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο, ηα εκπινπηηζκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηα εληζρπκέλα
θίλεηξα ησλ ζπνπδαζηψλ. Γηεμήρζεζαλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε
ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο ηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ηεο εμαξηψκελεο
κεηαβιεηήο ηνπ θηλήηξνπ. Όπσο αλαδείρζεθε, θαζεκία απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο είρε
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε πεξαηηέξσ επίδξαζε πνπ
έρεη ν εκπινπηηζκφο ησλ καζεκάησλ ζπνπδαζηψλ ζηα θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ. Όπσο
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θαίλεηαη, ν εκπινπηηζκφο έρεη ζεκαληηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα. Γειαδή, ν
κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην 5,25.

Ερώτηση 24: Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηελ αίζνπζα ζεσξείηε όηη πξνθαιεί
απνζπληνληζκό;
ρεηηθά κε ην αξηζκφ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ θνηηεηέο ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Crumbley L., Henry B. K. θαη
Kratchman S. H.
teaching».

κε ηίηιν «Student’s perceptions of the evaluation of college

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζην Παλεπηζηήκην θαη ην

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κνηξάζηεθε ζε 530 θνηηεηέο ηεο ινγηζηηθήο ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ κε ζθνπφ λα θαηαηάζζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δηάθνξνπο
παξάγνληεο αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηψλ.
Έλα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ νη θνηηεηέο ήηαλ ν αξηζκφο
αηφκσλ κέζα ζε κηα δηδαθηηθή αίζνπζα. Σν 30,1% ησλ θνηηεηψλ ζεψξεζαλ φηη είλαη
κέηξηαο ζεκαζίαο ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ κέζα ζε κηα δηδαθηηθή αίζνπζα. Σν 28%
απάληεζαλ ειάρηζηα, ην 20,4% θαζφινπ, ην 13,4% αξθεηά, ελψ κφιηο ην 8,1% ησλ
θνηηεηψλ απάληεζαλ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.

Ερώτηση 29: Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο απηόο έρεη κεηώζεη ηε κειέηε ζην ζπίηη;
ε κηα άιιε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ
ήηαλ παξεκθεξέο, φπνπ δειαδή ην 33,5% ζεψξεζε φηη ε αλάζεζε εξγαζηψλ είλαη
κέηξηαο ζεκαζίαο, ην 30,1% απάληεζε ειάρηζηα, ην 17,9% απάληεζε πάξα πνιχ, ην
15,4% απάληεζε θαζφινπ, θαζψο ην 3,1% απάληεζε αξθεηά.

Ερώτηση 31: Τη πηζηεύεηε όηη ζαο πξνζθέξεη ε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ηε
ρξήζε Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο;
Μηα γεληθή εκπεηξία
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ
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Επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
Ζ εξψηεζε απηή πάξζεθε απφ έξεπλα ησλ Turner R. θαη Lowry G. (1999)

πνπ

αλαθέξακε

ηεο

πην

πάλσ

θαη

αθνξνχζε

ηελ

θαιχηεξε

ζχλδεζε

κεηαμχ

παλεπηζηεκηαθήο κειέηεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ. Ζ εξψηεζε απηή έρεη ηεζεί δηαθνξεηηθά απφ φηη είλαη ζηε κειέηε ψζηε λα
είλαη πην πξνζηηή θαη θαηαλνεηή κηαο θαη απεπζχλεηαη ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
ηελ κειέηε είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο, ελψ ζηε δηθή καο
έξεπλα γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζε κία.
ηελ έξεπλα ησλ Turner R. θαη Lowry G. (1999), φζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο
γεληθήο εκπεηξίαο, ζε έλα δείγκα 151 απαληήζεσλ ην 99 ησλ απαληήζεσλ πξνέξρεηαη
απφ ηνπο θνηηεηέο κε u Rank 78,8% θαη ην 52 πξνεξρφκελνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε
70,7%. Σν δεχηεξν ζθέινο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απαληήζεθε απφ
152 εξσηψκελνπο, έρνληαο ιάβεη 100 απαληήζεηο απφ θνηηεηέο κε u Rank 71,3% θαη 52
απαληήζεηο απφ εξγαδφκελνπο κε πνζνζηφ 86,6%. Σέινο, ην ηειεπηαίν θνκκάηη φζνλ
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απαληήζεθε απφ έλα δείγκα 152, απφ ηνπο νπνίνπο
νη 100 θνηηεηέο κε u Rank 81,8% θαη 52 εξγνδφηεο κε 66,2%.

Ερώτηση 32: Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο
Λνγηζηηθήο;
Ελίζρπζε απνηειεζκαηηθόηεηαο
Ελίζρπζε παξαγσγηθόηεηαο
Ελίζρπζε απόδνζεο
Χξήζηκν ζηελ εξγαζία
Ζ εξψηεζε απηή ηέζεθε ζηε κειέηε ησλ Wong θαη Wong (2017) πνπ αλαθέξακε
παξαπάλσ θαη δείρλεη φηη ε αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ AIS έρεη κέηξηα
άκεζε επίδξαζε ζηελ απνδνρή AIS καζεκάησλ (β = 0,48, p <0,01) θαη ε ρξεζηκφηεηα
ησλ ιεηηνπξγηψλ AIS εμεγεί ην 21% ηεο απνδνρήο ηνπ AIS.
Σν απνηέιεζκα είλαη ζχκθσλν κε απηφ ηνπ Davis (1989) ζε παξφκνηα έξεπλα. Οη
καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη νη ιεηηνπξγίεο AIS κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε πνζνζηφ 73,35% θαη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ζηελ εξγαζία κε πνζνζηφ 95,95% θαη φηη κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο
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κε 85,75% θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ζηε δνπιεηά ηνπο κε πνζνζηφ 77,31%
(Wong Ζ. & Wong R., 2017).

Ερώτηση 33: Θεσξείηε όηη ην πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε:
Παξέρεη αθξηβή δεδνκέλα
Παξέρεη γξήγνξα θαη εύθνια πξνζβάζηκα δεδνκέλα
Είλαη εύθνιν ζηε ιήςε βνήζεηαο
Είλαη θαηάιιειν θαη εύθνιν ζηε ρξήζε
Ζ εξψηεζε απηή ηέζεθε ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Παλεπηζηήκην ηεο
Brawijaya απφ ηνπο Diatmika W. B., Irianto G. θαη Baridwan Z. (2016) κε ηίηιν:
«Determinants of Behavior Intention Of Accounting Information Systems Based
Information Technology Acceptance». Ζ κειέηε είρε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζέζεηο απνδνρήο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο
βαζηζκέλε ζην ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (AIS), εμεηάδνληαο απνηειέζκαηα
ηεο ρξεζηκφηεηαο, ηεο επθνιίαο ρξήζεο, ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
πξνζσπηθήο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηνπο
ρξήζηεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ βαζίδνληαη ζην AIS θαη πνπ αζρνινχληαη
κε ην ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ απνζήθεπζεο - δαλεηζκνχ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπ ρσξηνχ ζην The Badung Regency, Μπαιί-Ηλδνλεζία,
ρξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 316 ρξήζηεο
Ζ/Τ κε βάζε ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ζε 82 γξαθεία.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δείρλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα AIS επεξεάδνπλ
πεξηζζφηεξν ηελ πξφζεζε έρνληαο ην 25,76% ησλ απαληήζεσλ θαη ιηγφηεξν ηελ
αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα κε 22,17%. Με βάζε ην outer loading score results ηεο κειέηεο
ην 71,11% ζεσξεί φηη παξέρεη αθξηβή δεδνκέλα, ην 84,32% ππνζηεξίδεη φηη παξέρεη
γξήγνξα θαη εχθνια πξνζβάζηκα δεδνκέλα, ην 85,82% επηζεκαίλεη φηη είλαη εχθνιν
ζηε ιήςε βνήζεηαο θαη ηέινο ην 89,22% πηζηεχεη φηη είλαη θαηάιιειν θαη εχθνιν ζηε
ρξήζε. Δλψ, ζηε πεξίπησζε ηεο εξψηεζεο 34:
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Ερώτηση 34: Θεσξείηε όηη ε εθκάζεζε ρξήζεο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο
Λνγηζηηθήο ζαο πξνζθέξεη:
Δπλαηόηεηα ρξήζεο ζηελ εξγαζία
Δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πόξσλ
Η ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ζσζηή
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηα πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ ην κέζν φξν 62,30% ησλ
αξρηθψλ απαληήζεσλ, ελψ νη απαληήζεηο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ην outer loading
score results κε 83,72% θαη 83,69%, αληίζηνηρα ζηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ζηελ εξγαζία
θαη δηαρείξηζεο πφξσλ θαη 68,39% ζηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη
ζσζηή. Ο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο δελ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο ρξεζηψλ λα
απνδέρεηαη ηελ ηερλνινγία πνπ βαζίδεηαη ζην AIS. Ο ιφγνο πνπ κπνξεί λα κελ
πξνθαιέζεη εκπινθή ηνπ αληηιεπηνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξφζεζε ηνπ
ρξήζηε νθείιεηαη ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Όηαλ νη ρξήζηεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ είλαη ζε ηζνξξνπία, ηφηε νη ρξήζηεο ζα βαξεζνχλ θαη δελ ζα
παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ηερλνινγία (Crespo and Bosque (2008)).
Σα ηειεπηαία απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν ρξήζηεο δελ εμεηάδεη ηελ επθνιία ησλ
βαζηζκέλσλ ζην AIS πηπρψλ σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα
απνδερζνχλ ηελ ηερλνινγία πνπ βαζίδεηαη ζην AIS. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο
αηζζάλεηαη φηη ην AIS πνπ βαζίδεηαη ζην IT πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εχθνιν ζηε
ρξήζε ή φηη είλαη πνιχ ζίγνπξνη φηη απηνί αηζζάλνληαη πνιχ εχθνινη φηαλ
ρξεζηκνπνηνχλ ην AIS (Diatmika, Irianto & Baridwan (2016)).

Ερώτηση 35: Πνηόλ παξάγνληα ζεσξείηε πην ζεκαληηθό γηα ηελ εμεηδίθεπζή ζαο
ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο;
Σπλάθεηα
Πνιππινθόηεηα
Εθαξκνγή
Μεηξήζεηο ζρεηηθά κε απηήλ ηελ εξψηεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έξεπλα ζε
Παλεπηζηήκην ηεο Κίλαο απφ ηνλ Liu G. κε ζέκα «A survey on student satisfaction with
cooperative accounting education based on CPA firm internships». θνπφο απηήο ηεο
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κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη πψο ηα ζπλεξγαηηθά ινγηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ έλα ινγηζηηθφ ίδξπκα θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο ηνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ άζθεζε φζσλ
έρνπλ κάζεη ζηελ ηνπνζέηεζε εξγαζίαο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε 192
ινγηζηηθνχο ζηειέρνπο απφ 14 ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Νφηηα Κίλα, πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη θνηηεηέο ζην πξφγξακκα ζπλεξγαηηθήο
εθπαίδεπζεο.
Όζνλ αθνξά ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ινγηζηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ εμεηάζηεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη θνηηεηέο δίλνπλ ηελ πςειφηεξε
αλαγλψξηζε ζηε ζπλάθεηα ηεο δηδαζθαιία ζηελ εζσηεξηθή πξαθηηθή κε κέζν φξν 5.45
θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε κε 5.58.
Δληνχηνηο, έδεημαλ κέηξηα αλεζπρία γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε
κε κφλν 4.12, φηαλ αζθνχζαλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην ρψξν. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαηήξεζε ηνπ Tackett et al.
(2001), φηη νη αζθνχκελνη ζπλήζσο ζθέθηνληαη ηδηαίηεξα ηελ εθαξκνγή απηψλ πνπ
έκαζαλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα θαη ηα βηβιία ηνπο.

2.4 Ανϊπτυξη Τποθϋςεων
Δίλαη ζθφπηκν ζε απηφ ην θνκκάηη λα αλαπηπρζνχλ εθηελέζηεξα νη ππνζέζεηο πνπ ζα
δηαπξαγκαηεπηνχλ παξαθάησ.
Έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα AIS φζνλ αθνξά ζην
θνκκάηη ηεο επθνιίαο ρξήζεο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο απνδνρήο ζπλερίδνπλ λα
απαζρνινχλ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ δείρλνπλ φηη ε
αληίιεςε ηεο επθνιίαο ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο AIS έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ
αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ (Van der Heijden (2004) & Igbaria et al.
(1996)). Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη αλ νη ιεηηνπξγίεο AIS είλαη εχθνιεο ζηε
ρξήζε θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ επηδέμηα εχθνια ζηε ρξήζε θαη νη ιεηηνπξγίεο, ηφηε
αλαγλσξίδνπλ φηη νη ιεηηνπξγίεο είλαη ρξήζηκεο ζην έξγν ηνπο, φπσο θαη ζηε βειηίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο
εξγαζίαο.
H0: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηά εύθνιεο ζηε ρξήζε.
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Δίλαη εχινγν λα δηεξεπλεζεί εάλ ην AIS παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
ιήςε απνθάζεσλ ζηε δηνίθεζε. Με απηφ ην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε ε επφκελε ππφζεζε:
H1: Ο έιεγρνο ζε κηα εηαηξεία κε ηε ρξήζε ελόο AIS επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν
βαζκό.

Έρνπλ γίλεη αξθεηά πεηξάκαηα πηνζεηψληαο ηε ηερληθή ρξήζεο ππνινγηζηή ζηελ
αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο ινγηζηηθήο κε ζθνπφ επίηεπμεο ηελ δηδαζθαιία
ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο λα καζαίλνπλ. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ζπλήζσο ν
ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ πψο λα κάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο
επηηπγράλεηαη,

ε

θαηαλφεζε

έλαληη

ηεο

απνκλεκφλεπζεο

εληζρχεηαη

θαη

αληηκεησπίδνληαη ηα κε δνκεκέλα πξνβιήκαηα. Τπάξρεη, σζηφζν, θάπνην θφζηνο,
θαζψο θαη θάπνηεο παγίδεο γηα ηελ απνθπγή. Σν κεγαιχηεξν θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε
ηα έξγα ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε δελ είλαη ην θφζηνο ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ, αιιά είλαη ε
ψξα. Οη καζεηέο πξέπεη λα μνδεχνπλ ρξφλν γηα κάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ
δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα δαπαλεζεί γηα ηε κάζεζε ινγηζηηθψλ ζεκάησλ.
H2: Πνιιέο πηπρέο ελόο AIS θαιύπηνληαη κέζα ζε έλα αθαδεκατθό εμάκελν.

Απφ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα εκπινπηηζκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο ζπζρεηίδνληαη κε
εληζρπκέλα θίλεηξα ησλ ζπνπδαζηψλ. Γηεμήρζεζαλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο ηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ηεο
εμαξηψκελεο κεηαβιεηήο ηνπ θηλήηξνπ. Όπσο αλαδείρζεθε, θαζεκία απφ απηέο ηηο
κεηαβιεηέο είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε
πεξαηηέξσ επίδξαζε πνπ έρεη ν εκπινπηηζκφο ησλ καζεκάησλ ζηα θίλεηξα ησλ
θνηηεηψλ. Όπσο θαίλεηαη, ν εκπινπηηζκφο έρεη ζεκαληηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηα
θίλεηξα.
H3: Εκπινπηίδνληαο ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε AIS, δεκηνπξγνύληαη ζεηηθά
θίλεηξα όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαιέμεσλ.
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Με ηελ εηζαγσγή ησλ AIS σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνπδαζηψλ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ απηήο ηεο κειέηεο, θαζψο αμηνινγήζεθαλ θαη
πξνζδηνξίζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο
παξάγνληεο πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ήηαλ ν ρξφλνο κειέηεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη. Σα απνηειέζκαηα απηήο είλαη φηη ε αλάζεζε εξγαζηψλ
ζεσξήζεθε κέηξηαο ζεκαζίαο θαη φηη επεξεάδεη ηε κειέηε ζε ειάρηζην βαζκφ.
H4: Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο απηόο έρεη κεηώζεη ηε κειέηε ζην ζπίηη ζε ειάρηζην
βαζκό.

Ο Tackett et al. (2001) παξαηήξεζε φηη νη αζθνχκελνη ζπλήζσο ζθέθηνληαη ηδηαίηεξα
ηελ εθαξκνγή απηψλ πνπ έκαζαλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα θαη ηα βηβιία ηνπο.
εκαληηθφ θνκκάηη δηεξεχλεζεο, ινηπφλ, είλαη πσο ηα AIS επεξεάδνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ φζσλ αθνξά ηελ άζθεζε απηψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ καζήκαηνο.
H5: Η εθαξκνγή είλαη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ζηε
Λνγηζηηθή.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ
ην ηξίην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο ζα παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ ζηελ έξεπλα θαη έπεηηα κηα
εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζπλνδεπφκελεο απφ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο.

3.1 Ανϊλυςη δημογραφικών χαρακτηριςτικών
Ζ έξεπλα απηή απεπζχλζεθε ζε ζπνπδαζηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ
βξίζθνληαη ζην 4ν έηνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη εξσηψκελνη είλαη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο κε πνζνζηφ 55% γπλαίθεο, ελψ νη ππφινηπνη είλαη άλδξεο (45%). Οη
πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη ειηθίαο 20-22 εηψλ (67%), 61 άηνκα
πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ κεηαμχ 23-25 εηψλ (28%) θαη κφιηο 10 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ
25 εηψλ (5%). Οη εξσηψκελνη είλαη θπξίσο ζπνπδαζηέο πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηηο
ζπνπδέο ηνπο (63%), παξφια απηά ππάξρεη έλα πνζνζηφ πνπ παξάιιεια αζθεί θάπνην
επάγγεικα (29,6%) θαη κφιηο ην 7,4% έρεη μεθηλήζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία ζε
έλα πεξηβάιινλ ινγηζηηθήο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ
ελαζρφιεζε θαη ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ηνπο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
(Ζ/Τ). Αξθεηνί ζπνπδαζηέο δήισζαλ φηη αζρνινχληαη 5 κε 9 ψξεο κε ην Ζ/Τ (31,5%),
ελψ νη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη πάλσ απφ 10 ψξεο (40,3%). Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ
εμνηθείσζεο δήισζαλ φηη είλαη αξθεηά κεγάινο (51,4%), παξέρνληαο καο έλα δείγκα
αμηφπηζην θαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν.

3.2 Ανϊλυςη ερωτηματολογύου
ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ παξαζέηνληαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε εξψηεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα.
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα νη αξρηθέο εξσηήζεηο πεξηιακβάλνπλ
δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πξνζδηνξίδνληαο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη
ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία. Έπεηηα εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηνπο Ζ/Τ.
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Πξνρσξνχκε, ινηπφλ, ζηελ εξψηεζε 6 φπνπ εξσηήζεθαλ εάλ ζεσξνχλ ην κάζεκα ηεο
Λνγηζηηθήο ζεκαληηθφ. Αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ην 95,8%, ελψ αξλεηηθά κφιηο ην 4,2%.
Θεωξείηε όηη είλαη ζεκαληηθό ην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο/Κνζηνιόγεζεο;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ναη

207

95,8

95,8

95,8

Όρη

9

4,2

4,2

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 1: Σθμαντικότθτα μακιματοσ Λογιςτικισ/Κοςτολόγθςθσ

ηελ εξψηεζε 7 νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ εάλ ήηαλ ε πξψηε ηνπο επαθή κε έλα AIS.
Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Είλαη ε πξώηε ζαο επαθή κε έλα Λνγηζηηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ναη

114

52,8

52,8

52,8

Όρη

102

47,2

47,2

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 2: Πρϊτθ επαφι με AIS

ε απηή ηελ εξψηεζε νη ζπνπδαζηέο ήηαλ κνηξαζκέλνη. Απφ φηη κπνξεί λα θαλεί θαη
ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 52,8% ησλ ζπνπδαζηψλ δελ είραλ έξζεη ζε επαθή κε έλα
Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, αιιά θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ (47,2%) είραλ
μαλαρξεζηκνπνηήζεη έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα. ε απηφ κπνξεί λα παίδεη ξφιν φηη νη

35

θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ δχν ηκήκαηα, ηα νπνία ηπγράλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Είναι θ πρϊτθ ςασ επαφι με ζνα Λογιςτικό
Πλθροφοριακό Σφςτθμα;
100

Percent (%)

80
60

52,8

47,2

40
20
0
Ναι

Όχι

Γράφθμα 1: Πρϊτθ επαφι με AIS

Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλήζεθε εάλ είλαη ε πξψηε επαθή κε ην
πξφγξακκα «Κεθάιαην». Παξαθάησ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα:
Είλαη ε πξώηε ζαο επαθή κε ην «Κεθάιαην»;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ναη

119

55,1

55,1

55,1

Όρη

97

44,9

44,9

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 3: Πρϊτθ επαφι με το "Κεφάλαιο"

ηελ εξψηεζε απηή, νη απαληήζεηο είλαη θαη πάιη κνηξαζκέλεο έρνληαο απαληήζεη
ζεηηθά ην 55,1%, ελψ ην 44,9% είραλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα.
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Είναι θ πρϊτθ ςασ επαφι με το "Κεφάλαιο";
100

Percent (%)

80
60

55,1
44,9

40
20
0
Ναι

Όχι

Γράφθμα 2: Πρϊτθ επαφι με το "Κεφάλαιο"

Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ην γεγνλφο εάλ νη ζπνπδαζηέο είραλ μαλαδηδαρζεί
κάζεκα εμ νινθιήξνπ ζε Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ηνπο.
Έρεη δηεμαρζεί κάζεκα εμ νινθιήξνπ ζε Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ζε
πξνεγνύκελα εμάκελα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ναη

146

67,6

67,6

67,6

Όρη

70

32,4

32,4

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 4: Διδαςκαλία με Πλθροφοριακά Συςτιματα

Απφ ην γξάθεκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη (67,6%) έρνπλ μαλαδηδαρζεί
κάζεκα ζε πξνεγνχκελα εμάκελα κε ηε ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δλψ,
κφιηο ην 32,4% δήισζε φηη είλαη ε πξψηε ηνπο θνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κάζεκα κε
ηε ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
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Ζχει διεξαχκεί μάκθμα εξ ολοκλιρου ςε Πλθροφοριακό
Σφςτθμα ςε προθγοφμενα εξάμθνα;
100

Percent (%)

80

67,6

60
32,4

40
20
0
Ναι

Όχι

Γράφθμα 3: Διδαςκαλία με Πλθροφοριακά Συςτιματα

πλερίδνπκε κε ηελ επφκελε ελφηεηα, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ επθνιία δηαρείξηζεο
θαη ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ. Παξαθάησ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εξψηεζε 10:

Είλαη εύθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ «Κεθαιαίνπ»;

Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

8

3,7

3,7

4,2

Μέηξηα

78

36,1

36,3

40,5

Αξθεηά

113

52,3

52,6

93,0

Πάξα
πνιχ

15

6,9

7,0

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Πίνακασ 5: Διαχείριςθ "Κεφαλαίου"
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Απφ φηη πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα νη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο δήισζαλ
φηη ήηαλ εχθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ «Κεθαιαίνπ», ην 36,1% δήισζαλ πσο ήηαλ κέηξηαο
δπζθνιίαο, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ δήισζαλ πσο δπζθνιεχηεθαλ φζνλ αθνξά ζην
θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο.
Είναι εφκολθ θ διαχείριςθ του «Κεφαλαίου»;
100

Percent (%)

80
60

52,3
36,1

40
20

6,9

0,5

3,7

Καθόλου

Ελάχιςτα

0
Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 4: Διαχείριςθ "Κεφαλαίου"

ηελ εξψηεζε 11 γίλεηαη δηεξεχλεζε γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπνπδαζηέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο.
Είλαη εύθνιή ε ρξήζε ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διάρηζηα

10

4,6

4,6

4,6

Μέηξηα

81

37,5

37,5

42,1

Αξθεηά

114

52,8

52,8

94,9

Πάξα
πνιχ

11

5,1

5,1

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 6: Ευκολία χριςθσ λειτουργιϊν του προγράμματοσ

39

Οη ζπνπδαζηέο ζεψξεζαλ φηη ηνπο δηεπθνιχλεη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ ζεσξία πνπ δηδάζθνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν 5,1% δήισζε φηη ε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη «Πάξα
πνιχ» εχθνιε, ην 37,5% απάληεζε «Μέηξηα», ελψ ην 4,6% δήισζε φηη ηνπο
δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ιηγφηεξν βαζκφ. Έρνληαο ζεηηθφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
απαληήζεσλ επαιεζεχεηαη ε πξψηε ππφζεζε (H0) πεξί επθνιίαο ρξήζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Είναι εφκολθ θ χριςθ των λειτουργιϊν του
προγράμματοσ;
100

Percent (%)

80

60

52,8
37,5

40
20

5,1

4,6
0

Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 5: Ευκολία χριςθσ λειτουργιϊν του προγράμματοσ

ηελ εξψηεζε 12 δηαπξαγκαηεχεηαη ην γεγνλφο εάλ ε ζεσξία πνπ καζαίλνπλ νη
ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ ζην
πξφγξακκα. ηνλ πίλαθα παξαθάησ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα:
Η ζεωξία πνπ καζαίλεηαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην πξόγξακκα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

2

,9

,9

,9

Διάρηζηα

16

7,4

7,4

8,3

Μέηξηα

49

22,7

22,7

31,0

Αξθεηά

113

52,3

52,3

83,3

36

16,7

16,7

100,0

Πάξα
Πνιχ

40

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 7: Βακμόσ εφαρμογισ διδαςκόμενθσ κεωρίασ

Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα πξνθχπηεη φηη ην 52,3% ησλ ζπνπδαζηψλ ζεσξνχλ φηη
κπνξνχλ αξθεηά θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο λα εθαξκφζνπλ ζην πξφγξακκα, ην 22,7%
πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα κέηξην βαζκφ θαη ην 16,6% δήισζαλ
«Πάξα πνιχ». Δλψ ην 7,4% δπζθνιεχεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αληηζηνηρία
αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ην 0,9% δελ ηα ζπλδέεη θαζφινπ.
Η κεωρία που μακαίνεται μπορεί να εφαρμοςτεί ςτο
πρόγραμμα;
100

Percent (%)

80
60

52,3

40
22,7
20

16,7

7,4

0,9
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 6: Βακμόσ εφαρμογισ διδαςκόμενθσ κεωρίασ

Ζ εξψηεζε 13 ξσηά ηνπο ζπνπδαζηέο εάλ δπζθνιεχνληαη κε ηελ δνκή ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα:
Η δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο δπζθνιεύεη;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

21

9,7

9,8

9,8

Διάρηζηα

87

40,3

40,5

50,2

Μέηξηα

87

40,3

40,5

90,7

Αξθεηά

20

9,3

9,3

100,0

215

99,5

100,0

Total

41

Missing

System

Total

1

,5

216

100,0

Πίνακασ 8: Βακμόσ δυςκολίασ τθσ δομισ του προγράμματοσ

Απφ φηη θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα ην 40,3% ησλ ζπνπδαζηψλ
επηζήκαλαλ φηη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο, θαζψο έλα κεγάιν
πνζνζηφ φηη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο δπζθνιεχεη ειάρηζηα αθφκα θαη θαζφινπ.
Τπάξρεη βέβαηα έλα πνζνζηφ ησλ 9,3% πνπ ηνπο δπζθνιεχεη αξθεηά.
Η δομι του προγράμματοσ ςασ δυςκολεφει;
100

Percent (%)

80

60
40,3

40,3

40
20

9,7

9,3

0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 7: Βακμόσ δυςκολίασ τθσ δομισ του προγράμματοσ

πλερίδνπκε ζηελ εξψηεζε 14 πνπ πξαγκαηεχεηαη ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηήλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ.
Είλαη θαηαλνεηό ζαλ πξόγξακκα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διάρηζηα

10

4,6

4,7

4,7

Μέηξηα

49

22,7

22,8

27,4

Αξθεηά

127

58,8

59,1

86,5

Πάξα
πνιχ

29

13,4

13,5

100,0

Total

215

99,5

100,0

42

Missing

System

Total

1

,5

216

100,0

Πίνακασ 9: Βακμόσ κατανόθςθσ προγράμματοσ

Απφ ην γξάθεκα θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη
αξθεηά θαηαλνεηφ ζηε ρξήζε ηνπ ην πξφγξακκα. Τπάξρεη βέβαηα θαη ην 22,7% πνπ
ππνζηεξίδεη πσο ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπο βξίζθεηαη ζε κέηξην επίπεδν θαη έλα 4,6%
πνπ ην θαηαλνεί ειάρηζηα.
Είναι κατανοθτό ςαν πρόγραμμα;

100

Percent (%)

80
58,8

60
40
22,7

13,4

20
4,6
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 8: Βακμόσ κατανόθςθσ προγράμματοσ

Δηζάγνληαο ηνπο ζπνπδαζηέο ζε κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο
ηεο ζε έλα AIS, ξσηήζεθαλ εάλ πηζηεχνπλ φηη κε ηε ρξήζε ελφο AIS κπνξεί λα
επηηπγραλζεί ν έιεγρνο ζε κηα εηαηξία.
Θεωξείηε όηη επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο ζε κηα εηαηξεία κε ηε ρξήζε ελόο
Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

4

1,9

1,9

2,3

35

16,2

16,3

18,6

Μέηξηα

43

Αξθεηά

Missing

133

61,6

61,9

80,5

Πάξα
πνιχ

42

19,4

19,5

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Total

Πίνακασ 10: Επίτευξθ ελζγχου με τθ χριςθ AIS

Δπαιεζεχεηαη θαη ε δεχηεξε ππφζεζε (H1) πνπ ππνζηεξίδεη φηη επηηπγράλεηαη έιεγρνο
ζε κηα εηαηξεία κε ηε ρξήζε ελφο AIS. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ ζε
απηήλ ηε εξψηεζε απάληεζαλ ζεηηθά φπνπ ην 61,6% απάληεζε «Αξθεηά» θαη ην 19,4%
«Πάξα πνιχ», θαζψο ην 16,2% απάληεζε «Μέηξηα», ην 1,9% απάληεζε «Διάρηζηα» θαη
ην 0,5 «Καζφινπ».
Θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται ο ζλεγχοσ ςε μια εταιρεία με
τθ χριςθ ενόσ Λογιςτικοφ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ;
80
61,6
Percent (%)

60

40
19,4

16,2

20

0,5

1,9

Καθόλου

Ελάχιςτα

0
Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 9: Επίτευξθ ελζγχου με τθ χριςθ AIS

Ζ παξαθάησ εξψηεζε απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν
ζπνπδαζηήο λα εηζάγεη εγγξαθέο ζην ζχζηεκα θαη θαη επέθηαζε ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε
ηελ ζεσξία θαη ην πξφγξακκα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπεηε ηα απνηειέζκαηα.

44

Πόζν ρξόλν ρξεηάδεζηε γηα λα εηζάγεηε εγγξαθέο ζην ζύζηεκα;

Frequency
Valid

Λίγα
δεπηεξφι
επηα
1-2
ιεπηά
Αξθεηφ
Total

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

76

35,2

35,3

35,3

126

58,3

58,6

94,0

13

6,0

6,0

100,0

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

Πίνακασ 11: Χρόνοσ ειςαγωγισ εγγραφϊν ςτο AIS

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 58,3% ησλ ζπνπδαζηψλ ρξεηάδνληαη
1 κε 2 ιεπηά γηα λα εηζάγνπλ κηα εγγξαθή ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα, ελψ ην 35,2%
ρξεηάδνληαη κφιηο ιίγα δεπηεξφιεπηα. Τπάξρεη αθφκα έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 13
αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ψξα γηα λα εηζάγνπλ κηα εγγξαθή, γεγνλφο πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη αξθεηά θαιά ηε ζεσξία ή φηη ηνπο δπζθνιεχεη ε
δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλε.
Πόςο χρόνο χρειάηεςτε για να ειςάγετε εγγραφζσ ςτο
ςφςτθμα;
Λίγα δευτερόλεπτα

1-2 λεπτά

6%

Αρκετό

35%

59%

Γράφθμα 10: Χρόνοσ ειςαγωγισ εγγραφϊν ςτο AIS
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Οη επφκελεο εξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηελ ελφηεηα πνπ κειεηά ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν
δηδαζθαιίαο θαη πνηα ε απνδνηηθφηεηα απηνχ. Ζ εξψηεζε 17 εξσηά εάλ θαηά ηελ
άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ έρεη βειηησζεί ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο κε ηελ εηζαγσγή ελφο
AIS.
Θεωξείηε όηη έρεη βειηηωζεί ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο κε ηελ ζπκβνιή ηνπ
«Κεθαιαίνπ»;

Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

9

4,2

4,2

4,7

Μέηξηα

46

21,3

21,5

26,2

Αξθεηά

133

61,6

62,1

88,3

Πάξα
πνιχ

25

11,6

11,7

100,0

Total

214

99,1

100,0

2

,9

216

100,0

System

Πίνακασ 12: Βελτίωςθ διδαςκαλίασ με AIS

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξψηεζεο είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά, θαζψο ην 61,6%
δήισζε φηη έρεη επέιζεη κηα αξθεηά κεγάιε βειηίσζε ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ην
11,6% δήισζε «Πάξα πνιχ», ην 21,3% «Μέηξηα» θαη ην 4,2% «Διάρηζηα».

46

Θεωρείτε ότι ζχει βελτιωκεί ο τρόποσ διδαςκαλίασ με
τθν ςυμβολι του «Κεφαλαίου»;
100

Percent (%)

80
61,6
60
40
21,3
20

11,6
4,2

0,5
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 11: Βελτίωςθ διδαςκαλίασ με AIS

Ζ επφκελε εξψηεζε εξσηά ηνπο ζπνπδαζηέο εάλ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ
πνιιέο πηπρέο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο κέζα ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν.
Σα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Θεωξείηε όηη θαιύπηνληαη πνιιέο πηπρέο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο
Λνγηζηηθήο ζε έλα αθαδεκαϊθό εμάκελν;

Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

22

10,2

10,3

10,7

Μέηξηα

79

36,6

36,9

47,7

Αξθεηά

104

48,1

48,6

96,3

Πάξα
πνιχ

8

3,7

3,7

100,0

Total

214

99,1

100,0

2

,9

216

100,0

System

Πίνακασ 13: Κάλυψθ Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ ςε ζνα εξάμθνο

47

ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνιινί θνηηεηέο δήισζαλ φηη θαηά ηελ άπνςε ηνπο θαιχπηνληαη
πνιιέο πηπρέο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο θαη ην 36,6% δήισζε φηη ε χιε πνπ
θαιχπηεηαη είλαη κεηξίνπ φγθνπ. Δλψ, ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη
κέζα ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν θαιχπηεηαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ ε έλλνηα ηεο
Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο. Καιχπηνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ε ζεηηθή
άπνςε, φηη δειαδή θαιχπηεηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή γθάκα ηεο Μεραλνγξάθεζεο,
επαιεζεχεηαη θαη ε ηξίηε (H2) ππφζεζε πνπ ηέζεθε παξαπάλσ.
Θεωρείτε ότι καλφπτονται πολλζσ πτυχζσ τθσ
Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ ςε ζνα ακαδθμαϊκό
εξάμθνο;
80

Percent (%)

60

48,1

36,6

40
20

10,2
3,7

0,5
0

Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 12: Κάλυψθ Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ ςε ζνα εξάμθνο

Ζ εξψηεζε 19 έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ απφδνζε θαη ηα θίλεηξα ησλ ζπνπδαζηψλ,
φηαλ νη δηαιέμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε AIS. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα
απνηειέζκαηα.

Εκπινπηίδνληαο ηελ δηεμαγωγή ηνπ καζήκαηνο κε AIS, ζεωξείηε όηη
δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ δηαιέμεωλ;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

15

6,9

7,0

7,4

Μέηξηα

56

25,9

26,0

33,5

48

Αξθεηά

Missing

111

51,4

51,6

85,1

Πάξα
πνιχ

32

14,8

14,9

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Total

Πίνακασ 14: Δθμιουργία κινιτρων παρακολοφκθςθσ με AIS

Απφ ηελ εξψηεζε απηή ζπκπεξαίλεηαη φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ καζήκαηνο νπζηαζηηθά
δεκηνπξγεί εληζρπκέλα θίλεηξα, αθνχ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θπκαίλνληαη θπξίσο
απφ ηελ θιίκαθα κέηξηα έσο ηελ θιίκαθα πάξα πνιχ. Έηζη επαιεζεχεηαη θαη ηέηαξηε
ππφζεζε (H3) πνπ ηέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη δεκηνπξγνχληαη
ζεηηθά θίλεηξα φζσλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο
ινγηζηηθά ζπζηήκαηα σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο. Παξφια απηά ππάξρεη θαη έλα κηθξφ
πνζνζηφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ εληζρχνληαη ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο ηνπο κε ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.
Εμπλουτίηοντασ τθν διεξαγωγι του μακιματοσ με AIS,
κεωρείτε ότι δθμιουργεί κίνθτρο για τθν
παρακολοφκθςθ των διαλζξεων;
80

Percent (%)

60

51,4

40
25,9
14,8

20
6,9
0,5
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 13: Δθμιουργία κινιτρων παρακολοφκθςθσ με AIS

Δλ ζπλερεία, ζηελ εξψηεζε 20 κειεηάηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα.

49

Θεωξείηε όηη έρεη επεξεάζεη ηελ δηθή ζαο απόδνζε ζην κάζεκα;

Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διάρηζηα

11

5,1

5,1

5,1

Μέηξηα

52

24,1

24,2

29,3

Αξθεηά

124

57,4

57,7

87,0

Πάξα
πνιχ

28

13,0

13,0

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Total

Πίνακασ 15: Μεταβολι απόδοςθσ ςπουδαςτι

χκθσλα θαη κε ην παξαθάησ δηάγξακκα νη εξσηψκελνη ζεψξεζαλ φηη κε ηελ ζπκβνιή
ελφο AIS έρεη απμεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπο ζην κάζεκα αξθεηά (57,4%), ην 13%
δήισζαλ «Πάξα πνιχ» θαη ην 24,1% «Μέηξηα». Τπάξρεη βέβαηα θαη έλα πνζνζηφ 5,1%
πνπ είλαη ηεο άπνςεο φηη ε απφδνζή ηνπο έρεη επεξεαζηεί ειάρηζηα.
Θεωρείτε ότι ζχει επθρεάςει τθν δικι ςασ απόδοςθ ςτο
μάκθμα;
80
57,4

Percent (%)

60

40
24,1
20

13
5,1

0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 14: Μεταβολι απόδοςθσ ςπουδαςτι

Δπαθφινπζσλ, εξσηήζεθαλ εάλ κε ηελ ζπκβνιή ελφο AIS έρεη γίλεη πην θαηαλνεηή ε
ζεσξία πνπ δηδάζθεηαη.

50

Έρεη γίλεη πην θαηαλνεηή ε αληίζηνηρε ζεωξία;

Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

1

,5

,5

,5

Διάρηζηα

7

3,2

3,3

3,7

Μέηξηα

59

27,3

27,4

31,2

Αξθεηά

113

52,3

52,6

83,7

Πάξα
πνιχ

35

16,2

16,3

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Total

Πίνακασ 16: Κατανόθςθ κεωρίασ με AIS

Αληινχκελνη δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα θαη ην παξαθάησ γξάθεκα, 113 άηνκα (52,3%)
ζεψξεζαλ πσο ε δηδαζθφκελε ζεσξία έρεη γίλεη αξθεηά πην θαηαλνεηή θαη ην 16,2%
απάληεζαλ «Πάξα πνιχ». Σν 27,3% ζεψξεζε φηη έρεη γίλεη πην θαηαλνεηή ζε κεηξίνπ
βαζκνχ, ελψ ππάξρνπλ θαη 7 άηνκα πνπ ζεψξεζαλ φηη έρνπλ βνεζεζεί ειάρηζηα απφ ην
AIS θαη κφιηο 1 άηνκν πνπ δελ βνεζήζεθε θαζφινπ.
Ζχει γίνει πιο κατανοθτι θ αντίςτοιχθ κεωρία;
80

Percent (%)

60

52,3

40
27,3
16,2

20
0,5

3,2

Καθόλου

Ελάχιςτα

0
Μζτρια

Αρκετά

Γράφθμα 15: Κατανόθςθ κεωρίασ με AIS

51

Πάρα πολφ

Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ην γεγνλφο εάλ έρεη απμεζεί ν βαζκφο πξνζνρήο κε ηελ
ζπκβνιή ηνπ AIS ζην κάζεκα. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
εξψηεζεο.
Έρεη απμεζεί o βαζκόο πξνζνρήο ζαο ζην κάζεκα;

Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

Καζφινπ

2

,9

,9

,9

Διάρηζηα

16

7,4

7,4

8,3

Μέηξηα

62

28,7

28,7

37,0

Αξθεηά

123

56,9

56,9

94,0

Πάξα
πνιχ

13

6,0

6,0

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 17: Αφξθςθ βακμοφ προςοχισ

Απφ φηη θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα παξαθάησ, ην 56,9% ησλ ζπνπδαζηψλ ζεψξεζαλ
φηη έρεη απμεζεί αξθεηά ν βαζκφο πξνζνρήο πνπ πξνζδίδνπλ ζην κάζεκα, ην 6% «Πάξα
πνιχ» θαη ην 28,7% «Μέηξηα». Απφ ηελ άιιε, ην 7,4% ζεψξεζε φηη ε πξνζνρή ηνπο
ζην κάζεκα έρεη απμεζεί ζε ειάρηζην βαζκφ θαη ην 0,9% ππνζηεξίδεη φηη δελ έρεη
αιιάμεη ε εθάζηνηε πξνζνρή πνπ παξέρνπλ.
Ζχει αυξθκεί o βακμόσ προςοχισ ςασ ςτο μάκθμα;
80
56,9

Percent (%)

60

40

28,7

20
7,4

6

0,9
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Γράφθμα 16: Αφξθςθ βακμοφ προςοχισ
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Πάρα πολφ

πλδπαζηηθά κε ηνλ βαζκφ πξνζνρήο εξσηήζεθαλ νη ζπνπδαζηέο θαη γηα ηνλ βαζκφ
ζπκκεηνρήο ηνπο κέζα ζην κάζεκα.
Έρεη απμεζεί ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ζαο ζην κάζεκα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

12

5,6

5,6

5,6

Διάρηζηα

24

11,1

11,1

16,7

Μέηξηα

56

25,9

25,9

42,6

Αξθεηά

101

46,8

46,8

89,4

Πάξα
πνιχ

23

10,6

10,6

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 18: Αφξθςθ βακμοφ ςυμμετοχισ

Βιέπνληαο ην παξαθάησ γξάθεκα, δηαθξίλεηαη φηη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο έρνπλ κηα
πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα κε ηε ρξήζε ηνπ AIS κηαο θαη ην 46,8% απάληεζαλ
«Αξθεηά» θαη ην 10,6% απάληεζαλ «Πάξα πνιχ». Σν 25,9% ππνζηεξίδεη φηη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα έρεη απμεζεί ζε κεηξίνπ βαζκνχ, θαζψο ην 11,1%
απάληεζε «Διάρηζηα» θαη ην 5,6% «Καζφινπ».
Ζχει αυξθκεί ο βακμόσ ςυμμετοχισ ςασ ςτο μάκθμα;

60

Percent (%)

46,8
40
25,9
20

11,1

10,6

5,6
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Γράφθμα 17: Αφξθςθ βακμοφ ςυμμετοχισ
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Πάρα πολφ

Πνιιέο θνξέο ηπγράλεη κέζα ζηελ δηδαθηηθή αίζνπζα λα ζπζζσξεχνληαη πνιινί
ζπνπδαζηέο. Δξσηήζεθαλ, ινηπφλ, εάλ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξνθαιείηαη
απνζπληνληζκφ απφ ην κάζεκα θαη εάλ επεξεάδεηαη ε πξνζνρή θαη πξνζήισζή ηνπο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη απαληήζεηο.
Ο αξηζκόο ηωλ αηόκωλ ζηελ αίζνπζα ζεωξείηε όηη πξνθαιεί
απνζπληνληζκό;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

30

13,9

13,9

13,9

Διάρηζηα

52

24,1

24,1

38,0

Μέηξηα

66

30,6

30,6

68,5

Αξθεηά

45

20,8

20,8

89,4

Πάξα
πνιχ

23

10,6

10,6

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 19: Μζγεκοσ διδακτικισ αίκουςασ

Απφ ηνλ πίλαθα θαη ην αθφινπζν γξάθεκα, δηαπηζηψλνπκε πσο νη ζπνπδαζηέο
δηαηεξνχλ κηα πην δηραζκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη
ζηελ αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σν 10,6% ζεσξεί πσο ν κεγάινο
αξηζκφο ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ δηδαθηηθή αίζνπζα ηνπο απνζπληνλίδεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ, θαζψο πξνθαλψο πξνθαιείηαη βαβνχξα θαη θαζπζηέξεζε κέρξηο φηνπ λα
επηιχεη ν δηδαζθφκελνο ηηο απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. Δπίζεο, ην 20,8%
απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη ην 30,6% απάληεζαλ «Μέηξηα». ε αληίζεζε κε ην 24,1%
πνπ απάληεζαλ «Διάρηζηα» θαη ην 13,9% πνπ απάληεζαλ «Καζφινπ».

54

Ο αρικμόσ των ατόμων ςτθν αίκουςα κεωρείτε ότι
προκαλεί αποςυντονιςμό;
40
30,6
Percent (%)

30

24,1
20,8

20

13,9
10,6

10
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 18: Μζγεκοσ διδακτικισ αίκουςασ

Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπλδπάζεη ηε ρξήζε ελφο Ζ/Τ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί εάλ νη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
μεθεχγνπλ απφ ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο.
Θεωξείηε όηη ε ύπαξμε ελόο Η/Τ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζαο
παξαθηλεί ζηελ αζρνιία κε άιιν αληηθείκελν;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

64

29,6

29,6

29,6

Διάρηζηα

60

27,8

27,8

57,4

Μέηξηα

43

19,9

19,9

77,3

Αξθεηά

43

19,9

19,9

97,2

Πάξα
πνιχ

6

2,8

2,8

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 20: Παρακίνθςθ με άςχετθ αςχολία

ε απηήλ ηελ εξψηεζε, νη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο ζεψξεζαλ φηη παξακέλνπλ
πξνζεισκέλνη ζην κάζεκα θαη φηη δελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ ηελ χπαξμε ηνπ
Ζ/Τ κπξνζηά ηνπο. Τπάξρεη, βέβαηα, θαη έλα 19,9% πνπ ππνζηεξίδεη πσο επεξεάδεηαη
ζε κέηξην βαζκφ θαη μεθεχγεη απφ ην κάζεκα, θαζψο ην 19,9% θαη ην 2,8% δειψλνπλ

55

πσο παξαθηλνχληαη ζε αζρνιία κε άζρεηα ζέκαηα «Αξθεηά» θαη «Πάξα πνιχ»
αληίζηνηρα.
Θεωρείτε ότι θ φπαρξθ ενόσ Η/Υ κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ ςασ παρακινεί ςτθν αςχολία με άλλο
αντικείμενο;
40
29,6

Percent (%)

30

27,8
19,9

20

19,9

10
2,8
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 19: Παρακίνθςθ με άςχετθ αςχολία

Ζ εξψηεζε 26 δηεξεπλά ηελ άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ επσθέιεζή ηνπο απφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.
Θεωξείηε ε δηεμαγωγή ηνπ καζήκαηνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζαο πξνεηνηκάδεη
γηα κηα πηζαλή εξγαζία ζηνλ θιάδν;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

4

1,9

1,9

1,9

Διάρηζηα

11

5,1

5,1

6,9

Μέηξηα

45

20,8

20,8

27,8

Αξθεηά

112

51,9

51,9

79,6

Πάξα
πνιχ

44

20,4

20,4

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 21: Προετοιμαςία για εργαςία ςτον κλάδο

Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά, θαζψο ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ππνζηεξίδεη φηη εξρφκελνη ζε επαθή κε ην AIS θαη εθαξκφδνληαο ηελ ζεσξία

56

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, ηνπο δίλεηαη πνιχ κεγάιν πξνβάδηζκα θαη εκπινπηηζκφ
ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε δεμηφηεηεο πνπ δεηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ε αληίζεζε, κε
έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ απάληεζαλ «Καζφινπ» (1,9%) θαη «Διάρηζηα» (5,1%),
πνπ είλαη ηεο άπνςεο φηη νη γλψζεηο πνπ ιακβάλνπλ απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία δελ είλαη
αξθεηέο. Σέινο, ην 20,8% δηαηεξεί κηα πην δηραζκέλε άπνςε, δηφηη ζεσξνχλ φηη
επηβνεζνχληαη ζε κέηξην βαζκφ.
Θεωρείτε θ διεξαγωγι του μακιματοσ με αυτόν τον
τρόπο ςασ προετοιμάηει για μια πικανι εργαςία ςτον
κλάδο;
80

Percent (%)

60

51,9

40
20,8

20,4

20
5,1

1,9
0
Καθόλου

Ελάχιςτα

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 20: Προετοιμαςία για εργαςία ςτον κλάδο

Αθνινπζεί ε επφκελε εξψηεζε, πνπ εξσηά ηνπο ζπνπδαζηέο εάλ ζα επηζπκνχζαλ λα
εθαξκφδεηαη ε ίδηα ηαθηηθή δηδαζθαιίαο θαη ζε άιια καζήκαηα. Αθνινπζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Επηζπκείηε λα δηεμάγνληαη θη άιια καζήκαηα κε απηόλ ηνλ ηξόπν;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

7

3,2

3,2

3,2

Διάρηζηα

8

3,7

3,7

6,9

Μέηξηα

44

20,4

20,4

27,3

Αξθεηά

89

41,2

41,2

68,5

Πάξα
πνιχ

68

31,5

31,5

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 22: Διεξαγωγι και άλλων μακθμάτων με IS

57

Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, πνιινί ζπνπδαζηέο εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία
ηνπο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια δηδαζθφκελα
καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο απάληεζαλ νη 89 (41,2%) «Αξθεηά»
θαη νη 68 (31,5%) «Πάξα πνιχ». πλνιηθά απφ φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ, νη
44 (20,4%) επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ην 3,7% θαη ην 3,2%
απάληεζαλ «Διάρηζηα» θαη «Καζφινπ» αληίζηνηρα.
Επικυμείτε να διεξάγονται κι άλλα μακιματα με αυτόν
τον τρόπο;
60
50
Percent (%)

41,2
40
31,5
30
20,4
20
10

3,2

3,7

Καθόλου

Ελάχιςτα

0

Μζτρια

Αρκετά

Πάρα πολφ

Γράφθμα 21: Διεξαγωγι και άλλων μακθμάτων με IS

Πξνβαίλνληαο ζηελ επφκελε ελφηεηα, αλαιχεηαη ην πφζν έρεη επεξεαζηεί ην θνκκάηη
ηεο κειέηεο ζην ζπίηη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, εάλ δειαδή έρεη απμεζεί ή κεησζεί.
Πόζεο ώξεο αθηεξώλεηαη ζηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ηελ
εβδνκάδα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

38

17,6

17,6

17,6

1-4 ψξεο

160

74,1

74,1

91,7

5-9 ψξεο

16

7,4

7,4

99,1

10 +

2

,9

,9

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 23: Ώρεσ μελζτθσ τθν εβδομάδα

58

Απφ φηη θαίλεηαη ζην γξάθεκα αιιά θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, ην 0,9% δήισζε
πσο ρξεηάδεηαη αξθεηέο ψξεο κειέηεο ψζηε λα θαηαλνήζεη φιε ηελ χιε. Σν 7,4%
δήισζε πσο αθηεξψλεη απφ 5 έσο 9 ψξεο κειέηεο ηελ εβδνκάδα, ην 74,1% δήισζε πσο
ρξεηάδεηαη 1 έσο 4 ψξεο κειέηεο ηελ εβδνκάδα κέρξη λα απνξξνθεζεί ε χιε θαη ην
17,6% δήισζε πσο θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηελ δηδαζθαιία πνπ ηνπο παξέρεηαη κε
απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζνπλ πεξαηηέξσ ρξφλν ζηε κειέηε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.

Πόςεσ ϊρεσ αφιερϊνεται ςτθ μελζτθ του ςυγκεκριμζνου
μακιματοσ τθν εβδομάδα;

1%

7%

Καθόλου
1-4 ϊρεσ

74%

5-9 ϊρεσ

18%

10 +

Γράφθμα 22: Ώρεσ μελζτθσ τθν εβδομάδα

Ζ επφκελε εξψηεζε απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κεηαβνιήο ηνπ βαζκνχ κειέηεο πνπ
ρξεηάδνληαη νη ζπνπδαζηέο γηα λα αθνκνηψζνπλ ηελ δηδαζθφκελε χιε, ζπκβάιινληαο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε έλα AIS.
Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο απηόο έρεη κεηώζεη ηε κειέηε ζην ζπίηη;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καζφινπ

30

13,9

13,9

13,9

Διάρηζηα

41

19,0

19,0

32,9

Μέηξηα

63

29,2

29,2

62,0

Αξθεηά

69

31,9

31,9

94,0

Πάξα
πνιχ

13

6,0

6,0

100,0

59

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 24: Μείωςθ μελζτθσ ςτο ςπίτι

Σν 13,9% ησλ ζπνπδαζηψλ, ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, απάληεζαλ πσο δελ έρεη
κεηαβιεζεί ν βαζκφο κειέηεο ηνπο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη ην 19%
δήισζαλ πσο έρεη κεησζεί ζην ειάρηζην. Δκπινπηίδνληαο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο κε έλα
AIS έρεη κεηψζεη ηε κειέηε ζε κέηξην βαζκφ θαηά ηελ άπνςε ηνπ 29,2% ηνπ δείγκαηνο.
Αθφκε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 31,9% απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη ην 6% απάληεζε
πσο έρεη κεησζεί ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ πάξα πνιχ. ηηο απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ
ζηελ εξψηεζε απηή παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηηο απαληήζεηο «Μέηξηα»
έσο «Πάξα πνιχ» γεγνλφο πνπ θέξεη σο ζπκπέξαζκα φηη έρεη κεησζεί ε κειέηε πνπ
αθηεξψλεηαη ζην ζπίηη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπγθξνχεηαη κε ηε πέκπηε
ππφζεζε (H4).
Ο τρόποσ διδαςκαλίασ αυτόσ ζχει μειϊςει τθ μελζτθ ςτο
ςπίτι;
40
29,2

Percent (%)

30

31,9

19

20
13,9
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6
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Καθόλου

Ελάχιςτα
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Γράφθμα 23: Μείωςθ μελζτθσ ςτο ςπίτι

Αθνινπζεί ε εξψηεζε 30 πνπ δηεπξχλεη εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη
γηα ηελ κειέηε εθ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ.

60

Όηαλ κειεηάηαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γξαθηθή ύιε ή / θαη ην αληίζηνηρν
πξόγξακκα;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Μφλν
ζεκεηψζεηο

32

14,8

14,8

14,8

Μφλν ην
αληίζηνηρν
πξφγξακκα

11

5,1

5,1

19,9

Καη ηα δχν

173

80,1

80,1

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 25: Υλικό μελζτθσ

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπνπδαζηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο, έμηξα πιηθφ πνπ κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα ηνπ θαζεγεηή, θαζψο επίζεο θαη ην AIS πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, πνπ ήηαλ πξνζβάζηκν απφ φινπο. Παξ’ απηά, ην 15% ησλ
ζπνπδαζηψλ δήισζαλ

πσο

επηθεληξσλφληνπζαλ κφλν ζηηο

ζεκεηψζεηο

πνπ

δηαηεξνχζαλ ζην κάζεκα, ελψ ην 5% ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα
γηα ηε κειέηε ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (80%), φκσο, επηζήκαλε πσο δελ είλαη
επαξθέο έλα απφ ηα δχν θαη γηα απηφ ην ιφγν πξαγκαηνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ
ζεκεηψζεσλ θαη εθαξκνγήο απηψλ ζην AIS γηα ηελ θαιχηεξε θαη νινθιεξσκέλε
θαηαλφεζε.
Όταν μελετάται χρθςιμοποιείται μόνο γραφικι φλθ ι/και το
αντίςτοιχο πρόγραμμα;

5%

15%

Μόνο ςημειϊςεισ
Μόνο το αντίςτοιχο πρόγραμμα
80%

Και τα δφο

Γράφθμα 24: Υλικό μελζτθσ

61

Σέινο, ε ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ άπνςε ησλ
εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ AIS. Ζ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί
απνζθνπεί λα δηεπξχλεη ηη ζεσξνχλ νη ζπνπδαζηέο φηη ιακβάλνπλ απφ ηελ δηδαζθαιία
κε ηε ρξήζε AIS. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ση πηζηεύεηε όηη ζαο πξνζθέξεη ε δηεμαγωγή ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε
AIS;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Μηα γεληθή
εκπεηξία

84

38,9

38,9

38,9

Αλάπηπμε
δεμηνηήησλ

87

40,3

40,3

79,2

Δπαγγεικαηηθή
αλάπηπμε

45

20,8

20,8

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 26: Προςφορά μακιματοσ με AIS

ην θνκκάηη απηφ ηεο έξεπλαο, νη απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο ρσξίδνληαη ζε ηξία ζθέιε.
Σν πξψην ζθέινο πνπ αθνξά κηα γεληθή εκπεηξία, απαληήζεθε απφ 84 ζπνπδαζηέο,
δειαδή απφ ην 38,9%. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζθέινο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
απαληήζεθε απφ 87 εξσηψκελσλ πνπ είλαη ην 40,3% απαληήζεσλ. Σέινο, ην ηξίην
ζθέινο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απαληήζεθε απφ 45
εξσηψκελνπο, δειαδή ην 20,8% ησλ ζπνπδαζηψλ.
Τι πιςτεφετε ότι ςασ προςφζρει θ διεξαγωγι του
μακιματοσ με τθ χριςθ AIS;

21%
39%

Μια γενική εμπειρία
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Επαγγελματική ανάπτυξη

40%

Γράφθμα 25: Προςφορά μακιματοσ με AIS

62

Ζ παξαθάησ εξψηεζε ηέζεθε ζηνπο εξσηψκελνπο κε ζθνπφ ηεο αλάιπζεο ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο θαηά ηελ άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ.

Πνηα ζεωξείηε όηη είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο
Λνγηζηηθήο;

Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δλίζρπζε
απνηειεζκα
ηηθφηεηαο

46

21,3

21,4

21,4

Δλίζρπζε
παξαγσγηθφ
ηεηαο

18

8,3

8,4

29,8

Δλίζρπζε
απφδνζεο

41

19,0

19,1

48,8

Υξήζηκν
ζηελ
εξγαζία

110

50,9

51,2

100,0

Total

215

99,5

100,0

1

,5

216

100,0

System

Πίνακασ 27: Χρθςιμότθτα AIS

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, νη 21,3% πηζηεχνπλ
φηη ε Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εηαηξείαο,
ην 8,3% ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ην 19% απάληεζε ηελ
ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ην 50,9% απιά ζεψξεζε φηη είλαη ρξήζηκν ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν.

63

Ποια κεωρείτε ότι είναι θ χρθςιμότθτα τθσ
Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ;

Percent (%)

60

50,9

40
21,3
20

19
8,3

0

Γράφθμα 26: Χρθςιμότθτα AIS

Αθνινπζεί ε εξψηεζε 33 θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ.
Θεωξείηε όηη ην πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε:

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Παξέρεη
αθξηβή
δεδνκέλα

31

14,4

14,6

14,6

Παξέρεη
γξήγνξα θαη
εχθνια
πξνζβάζηκα
δεδνκέλα

80

37,0

37,7

52,4

Δίλαη
εχθνιν ζηε
ιήςε
βνήζεηαο

21

9,7

9,9

62,3

64

Δίλαη
θαηάιιειν
θαη εχθνιν
ζηε ρξήζε
Total
Missing

System

Total

80

37,0

37,7

212

98,1

100,0

4

1,9

216

100,0

100,0

Πίνακασ 28: Λειτουργία AIS

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο απηήο δείρλνπλ φηη ην 14,4% ζεσξεί φηη παξέρεη
αθξηβή δεδνκέλα, ην 37% ππνζηεξίδεη φηη παξέρεη γξήγνξα θαη εχθνια πξνζβάζηκα
δεδνκέλα, ην 9,7% επηζεκαίλεη φηη είλαη εχθνιν ζηε ιήςε βνήζεηαο θαη ηέινο ην 37%
πηζηεχεη φηη είλαη θαηάιιειν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε.

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα που χρθςιμοποιείτε:

Percent (%)

60
37

40

20

37

14,4

9,7

0
Παρζχει ακριβή Παρζχει γρήγορα Είναι εφκολο ςτη Είναι κατάλληλο
δεδομζνα
και εφκολα
λήψη βοήθειασ και εφκολο ςτη
προςβάςιμα
χρήςη
δεδομζνα
Γράφθμα 27: Λειτουργία AIS

Δλψ ζηελ εξψηεζε 34 δηεξεπλάηε ε άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ
πξνζθνξά ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ζηνπο ίδηνπο. Παξαθάησ βιέπεηε ηηο
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.
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Θεωξείηε όηη ε εθκάζεζε ρξήζεο ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ζαο
πξνζθέξεη:

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

Γπλαηφηεηα
ρξήζεο ζηελ
εξγαζία

150

69,4

69,4

69,4

Γπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο
πφξσλ

39

18,1

18,1

87,5

Ζ ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο
είλαη ζσζηή

27

12,5

12,5

100,0

216

100,0

100,0

Total

Πίνακασ 29: Προςφορά Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ

χκθσλα κε ηεο απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα νη 150 πνπ είλαη ην
69,4% ζεψξεζε φηη ε ρξήζε ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ηνπο πξνζθέξεη κηα
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ην 18,1% ππνζηεξίδεη φηη ηνπο παξέρεη
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ, ελψ ην 12,5% πηζηεχεη απιά φηη ε ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο είλαη ζσζηή.

Θεωρείτε ότι θ εκμάκθςθ χριςθσ τθσ
Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ ςασ προςφζρει:
80

69,4

Percent (%)

60
40
18,1

12,5

20
0
Δυνατότητα χρήςησ ςτην Δυνατότητα διαχείριςησ
εργαςία
πόρων

Η χρήςη τησ
πληροφορικήσ είναι
ςωςτή

Γράφθμα 28: Προςφορά Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ
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Φηάλνληαο ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαιέζηεθαλ νη εξσηψκελνη
λα δηαιέμνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ άπνςε ηνπο, απφ ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο ινγηζηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο, γηα λα επηηεπρηεί ε εμεηδίθεπζε ηνπο
ζηελ Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή.
Πνηόλ παξάγνληα ζεωξείηε πην ζεκαληηθό γηα ηελ εμεηδίθεπζή ζαο ζην
κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

πλάθεηα

46

21,3

21,3

21,3

Πνιππινθφηεηα

26

12,0

12,0

33,3

Δθαξκνγή

144

66,7

66,7

100,0

Total

216

100,0

100,0

Πίνακασ 30: Σθμαντικότεροσ παράγοντασ εξειδίκευςθσ

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, ην 21,3% ππνζηεξίδεη γηα λα
επηηεπρηεί ε εμεηδίθεπζή ηνπο ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ζεκαληηθφο
παξάγνληαο είλαη ε «πλάθεηα» ηεο δηδαζθαιίαο, ην 12% ζεσξεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν
παίδεη ε «Πνιππινθφηεηα» θαη, ηέινο, ην 66,7% πηζηεχεη φηη ε «Δθαξκνγή» είλαη ν
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο κέζα ζηελ ηάμε γηα λα θηάζνπλ
ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα ζεσξνχληαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ ηνπο θέξεη
ζχκθσλνπο θαη κε ηελ ηειεπηαία ππφζεζε (H5) ηεο κειέηεο.
Ποιόν παράγοντα κεωρείτε πιο ςθμαντικό για τθν
εξειδίκευςι ςασ ςτο μάκθμα τθσ Λογιςτικισ;
80

66,7

Percent (%)

60

40
21,3
12

20

0
Συνάφεια

Πολυπλοκότητα

Εφαρμογή

Γράφθμα 29: Σθμαντικότεροσ παράγοντασ εξειδίκευςθσ
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ
Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζεσξνχλ ην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο πνιχ ζεκαληηθφ κε
απνηέιεζκα λα πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ρξφλν, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ
έλα κεγάιν θνκκάηη απηήο ηεο πνιχπιεπξεο επηζηήκεο. Έρνληαο εηζάγεη έλα AIS ζηνλ
ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γίλεηαη πην εχθνιε θαη
πην απνδνηηθή. Αθνχ έρεη δηδαρζεί ε απαξαίηεηε ζεσξία θαη έρεη θαηαλνεζεί, νη
καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ην θνκκάηη πνπ κφιηο ηνπο
ππνδείρζεθε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ην θνκκάηη ηεο απνκλεκφλεπζεο, θαζψο
νη θνηηεηέο απνθηνχλ θαη κηα γεχζε ηεο ινγηζηηθήο, φπσο ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε.
Αλακθίβνια, εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε απνδνρή ηνπ καζήκαηνο απφ πιεπξάο ησλ
θνηηεηψλ, γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πξνζνρή πνπ δίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηάιεμεο, αιιά θαη ζην ρξφλν κειέηεο πνπ αθηεξψλνπλ ζην ζπίηη. Ο θαζεγεηήο έρεη
επηιέμεη έλα θαηαλνεηφ θαη θαιφ δνκεκέλν AIS πνπ είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε
εκπινπηίδνληαο έηζη ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο θαη ζπκκεηνρήο.
Αλ θαη πνιινί θνηηεηέο δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα,
ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ. Ζ χπαξμε
πνιιψλ θνηηεηψλ κέζα ζηελ δηδαθηηθή αίζνπζα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαζαξία θαη
απνζπληνληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο. Όπσο θαη ην γεγνλφο πνπ
θάπνηνο καζεηήο δπζθνιεπηεί λα θαηαλνήζεη ή αθφκα λα εθαξκφζεη θάπνην θνκκάηη
αλαγθάδεη ηνλ θαζεγεηή λα θαζπζηεξήζεη ηε δηάιεμε, ψζηε λα εμεγήζεη μαλά ην
θνκκάηη απηφ. ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην γίλεηαη επαλεηιεκκέλα ππάξρεη θίλδπλνο
λα κελ θαιπθζεί νιφθιεξε ε πξνζδηνξηζκέλε δηδαθηηθή χιε.
ην κέιινλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειέηεο πνπ ζα εμεηάδνπλ ηελ αληαπφθξηζε
ησλ θνηηεηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ ή
δηεπξχλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κάζεζεο κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία κάζεζεο.
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Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα,

πζηήκαηα

Παλεπηζηήκην

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο
ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1. Υύλο:
Ωνδρασ

Γυναύκα

2. Ηλικύα:

3. Εργϊζεςτε;


Ναι, ςε λογιςτικό περιβϊλλον.



Ναι, ςε ϊλλο περιβϊλλον.



Όχι, εύμαι αφοςιωμϋνοσ ςτισ ςπουδϋσ μου.

ΓΝΩΗ Η/Τ
4. Πόςεσ ώρεσ την εβδομϊδα αςχολεύςτε με τον Η/Τ;
Καθόλου 

1-4 ώρεσ 

5-9 ώρεσ 

10 και παραπϊνω 

5. Ποιοσ ο βαθμόσ εξοικεύωςησ ςασ με τον Η/Τ;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

ΦΡΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
6. Θεωρεύτε ότι εύναι ςημαντικό το μϊθημα τησ Λογιςτικόσ/Κοςτολόγηςησ;
Ναι 

Όχι 

7. Εύναι η πρώτη ςασ επαφό με την Μηχανογραφημϋνη Λογιςτικό;
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Ναι 

Όχι 

8. Εύναι η πρώτη ςασ επαφό με το «Κεφϊλαιο»;
Ναι 

Όχι 

9. Ϊχει διεξαχθεύ μϊθημα εξ ολοκλόρου ςε Πληροφοριακό ύςτημα ςε
προηγούμενα εξϊμηνα;
Ναι 

Όχι 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ - ΔΟΜΗ
10. Εύναι εύκολη η διαχεύριςη του «Κεφαλαύου»;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

11. Εύναι εύκολη η χρόςη των λειτουργιών του προγρϊμματοσ;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

12. Η θεωρύα που γνωρύζεται/μαθαύνεται μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτο
πρόγραμμα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

13. Η δομό του προγρϊμματοσ ςασ δυςκολεύει;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

14. Εύναι κατανοητό ςαν πρόγραμμα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

15. Θεωρεύτε ότι επιτυγχϊνεται ο ϋλεγχοσ ςε μια εταιρεύα με τη χρόςη τησ
Μηχανογραφημϋνησ Λογιςτικόσ;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 
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Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

16. Πόςο χρόνο χρειϊζεςτε για να ειςϊγετε εγγραφϋσ ςτο ςύςτημα;
Λύγα δευτερόλεπτα 

1-2 λεπτϊ 

Αρκετό 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
17. Θεωρεύτε ότι ϋχει βελτιωθεύ ο τρόποσ διδαςκαλύασ με τη ςυμβολό του
«Κεφαλαύου»;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

18. Θεωρεύτε ότι καλύπτονται πολλϋσ πτυχϋσ τησ Μηχανογραφημϋνησ
Λογιςτικόσ ςε ϋνα ακαδημαώκό εξϊμηνο;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

19. Εμπλουτύζοντασ την διεξαγωγό του μαθόματοσ με Μηχανογραφημϋνη
Λογιςτικό, θεωρεύτε ότι δημιουργεύ κύνητρο για την παρακολούθηςη των
διαλϋξεων;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

20. Θεωρεύτε ότι ϋχει επηρεϊςει την δικό ςασ απόδοςη ςτο μϊθημα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

21. Ϊχει γύνει πιο κατανοητό η αντύςτοιχη θεωρύα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

22. Ϊχει αυξηθεύo βαθμόσ προςοχόσ ςασ ςτο μϊθημα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

23. Ϊχει αυξηθεύ ο βαθμόσ ςυμμετοχόσ ςασ ςτο μϊθημα;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 
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Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

24. Ο αριθμόσ των ατόμων ςτην αύθουςα θεωρεύτε ότι προκαλεύ
αποςυντονιςμό;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

25. Θεωρεύτε ότι η ύπαρξη ενόσ Η/Τ κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ ςασ
παρακινεύ ςτην αςχολύα με ϊλλο αντικεύμενο;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

26. Θεωρεύτε η διεξαγωγό του μαθόματοσ με αυτόν τον τρόπο ςασ
προετοιμϊζει για μια πιθανό εργαςύα ςτον κλϊδο;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

27. Επιθυμεύτε να διεξϊγονται κι ϊλλα μαθόματα με αυτόν τον τρόπο;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟ ΠΙΣΙ
28. Πόςεσ ώρεσ αφιερώνετε ςτη μελϋτη του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ την
εβδομϊδα;
Καθόλου 

1-4 ώρεσ 

5-9 ώρεσ 

10 και παραπϊνω 

29. Ο τρόποσ διδαςκαλύασ αυτόσ ϋχει μειώςει τη μελϋτη ςτο ςπύτι;
Καθόλου 

Ελϊχιςτα 

Μϋτρια 

Αρκετϊ 

Πϊρα πολύ 

30. Όταν μελετϊτε χρηςιμοποιεύτε μόνο γραφικό ύλη ό / και το αντύςτοιχο
πρόγραμμα;
Μόνο ςημειώςεισ 

Μόνο το αντύςτοιχο πρόγραμμα 
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ΦΡΗΙΜΟΣΗΣΑ
31. Σι πιςτεύετε ότι ςασ προςφϋρει η διεξαγωγό του μαθόματοσ με τη χρόςη
Μηχανογραφημϋνησ Λογιςτικόσ;
 Μια γενικό εμπειρύα
 Ανϊπτυξη δεξιοτότων
 Επαγγελματικό ανϊπτυξη

32. Ποια θεωρεύτε ότι εύναι η χρηςιμότητα τησ Μηχανογραφημϋνησ
Λογιςτικόσ;
 Ενύςχυςη αποτελεςματικότητασ
 Ενύςχυςη παραγωγικότητασ
 Ενύςχυςη απόδοςησ
 Φρόςιμο ςτην εργαςύα

33. Θεωρεύτε ότι το πρόγραμμα που χρηςιμοποιεύτε:
 Παρϋχει ακριβό δεδομϋνα
 Παρϋχει γρόγορα και εύκολα προςβϊςιμα δεδομϋνα
 Εύναι εύκολο ςτη λόψη βοόθειασ
 Εύναι κατϊλληλο και εύκολο ςτη χρόςη

34. Θεωρεύτε ότι η εκμϊθηςη χρόςησ τησ Μηχανογραφημϋνησ Λογιςτικόσ ςασ
προςφϋρει:
 Δυνατότητα χρόςησ ςτην εργαςύα
 Δυνατότητα διαχεύριςησ πόρων
 Η χρόςη τησ πληροφορικόσ εύναι ςωςτό

35. Ποιόν παρϊγοντα θεωρεύτε πιο ςημαντικό για την εξειδύκευςό ςασ ςτο
μϊθημα τησ Λογιςτικόσ;
 υνϊφεια
 Πολυπλοκότητα
 Εφαρμογό
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