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Περίληψη 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζει τους 

επιχειρηματικούς στόχους και την επιχειρησιακή στρατηγική, μέσω της χρήσης των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα ευρήματα από προηγούμενες έρευνες αποδεικνύουν ότι 

πολλά στελέχη καταβάλλουν υπερβολική προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή της 

διαδικασίας, ενώ άλλα μικρότερη. Όταν η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι μεγάλη, η 

διαδικασία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, καθυστέρηση ή αποτροπή της εφαρμογής της. 

Όταν τα διευθυντικά στελέχη αποφεύγουν να επενδύσουν χρόνο στη διαδικασία, τα 

αποτελέσματα είναι ανεπαρκή και δε μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. Κατά συνέπεια, η 

αξιολόγηση της διαδικασίας είναι σημαντική, διότι οι υπεύθυνοι των Πληροφοριακών 

Συστημάτων μπορούν να μειώσουν αυτά τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα 

συμπεράσματα καταλήγουν στο γεγονός ότι τα στελέχη επικεντρώνονται περισσότερο στη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην εφαρμογή της στρατηγικής και δεν επενδύουν 

χρόνο στην ανάλυση του περιβάλλοντος και στη διατύπωση της στρατηγικής. Ως 

αποτέλεσμα, τα τελικά σχέδια δεν είναι αποτελεσματικά, επιτυχημένα και δεν πληρούν 

τους στόχους, με αποτέλεσμα να μη συμβάλλουν θετικά στην οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης. Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά δεν 

αναπτύσσουν στρατηγικό σχεδιασμό. Καθώς το 80% των επιχειρήσεων επηρεάστηκαν 

έντονα από την οικονομική κρίση και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι 

μικρομεσαίες, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στην εφαρμογή του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων για την αύξηση του ανταγωνιστικού τους 

πλεονεκτήματος. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την ικανοποίηση των 

στελεχών από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να προκύψουν 

συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

όσον αφορά την αύξηση της οικονομικής τους απόδοσης. Η έρευνα διεξήχθη σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα δεδομένα συλλέχθησαν με τη χρήση 

ερωτηματολογίων σε στελέχη Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ικανοποίησης για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών. Η συμβολή αυτής της διπλωματικής είναι διττή. 

Η θεωρητική της συνεισφορά αφορά την επέκταση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με τη 

σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης βοηθά 

τα στελέχη των Πληροφοριακών Συστημάτων στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 



 

 

να εστιάσουν και να βελτιώσουν τις διαστάσεις που αφορούν την αύξηση της οικονομικής 

απόδοσης των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων; Επιτυχία; 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις; Οικονομική απόδοση; Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 



 

 

Abstract 

Strategic Information Systems Planning (SISP) supports business goals and 

business strategy, through the use of Information Systems (IS). Findings from previous 

surveys indicate that many managers make too much effort to SISP process while others 

too little. When managers invest too much effort, the process could be confusing, delayed 

or its implementation could be prevented. When managers avoid investing too much time 

to the process, the implemented plans could be inefficient so the objectives could not be 

achieved. Consequently, the assessment of the process is significant because managers can 

reduce these unsatisfactory results. Findings conclude that managers concentrate more on 

Strategy Conception and Strategy Implementation and they do not invest time on Strategic 

Awareness and Situation Analysis. As a result the implemented plans are not effective, 

successful and they do not meet the objectives. Researchers have noticed that family 

businesses focus on business’s long-term sustainability, but they do not develop strategic 

planning. As 80% of businesses have been highly influenced by the financial crisis and the 

majority of them are Small-Medium Enterprises (SMEs) firms in Europe, more attention is 

needed to be payed to and how they use IS and strategic planning in order to deal with the 

crisis. The purpose of this thesis is explore SISP facilitators for firm performance and a 

competitive advantage in order to provide conclusions regarding on the implementation of 

this process in SMEs. Data is collected using questionnaires to IS executives in Greek 

SMEs. MUlticriteria Satisfaction Analysis (MUSA) is used to measure IS executives’ 

satisfaction. The contribution of this thesis is twofold. Firstly, it expands the current 

knowledge regarding the significance of SISP and secondly it helps IS executives to 

improve the process. 

 

Keywords: Strategic Information Systems Planning; Success; SMEs; Firm 

performance; Competitive advantage 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1Εισαγωγή 

Ο Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτέλεσε κρίσιμο αντικείμενο 

ερευνών από το 1980. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε μια 

παγκόσμια αγορά, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να πετύχουν 

μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων, χρησιμοποιούν τα Πληροφοριακά Συστήματα 

(Cohen, 2008; Ullah and Lai, 2013). Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά παραγόντων που αφορούν τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων και υπηρεσιών, τις νέες τεχνολογίες, την εισαγωγή της καινοτομίας στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται στρατηγική χρήση των 

τεχνολογιών Πληροφορικής, η οποία θα ενισχύσει τους στόχους της επιχείρησης (Fairbank 

et al., 2006; Ullah and Lai, 2013).  

Ένα κεντρικό μήνυμα από την ερευνητική βιβλιογραφία, που είναι καθολικά 

αποδεκτό, είναι πως η ίδια η τεχνολογία δεν έχει από μόνη της αξία και είναι απίθανο να 

αποτελεί πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Bulchand-Gidumal and 

Melián-González, 2011; Leidner et al., 2011; Peppard and Ward, 2004). Για την επίτευξη 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής χρειάζεται υποστήριξη από την διοίκηση και ευθυγράμμιση μεταξύ της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Andersen, 2001; Haki, 2011; Mirchandani and Lederer, 2012; Ragu-Nathan et al., 2004; 

Yang, et al., 2013). Έχει δημιουργηθεί πληθώρα ερευνών που εξετάζουν τις σχέσεις 

μεταξύ της επίδρασης του περιβάλλοντος στη στρατηγική της επιχείρησης, τη σύνδεση με 

τη στρατηγική και τη δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίδρασή τους στην 

οικονομική απόδοση του οργανισμού (Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et al., 2011; 

Cohen, 2008; Mithas et al., 2011). Επομένως, η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

έχει γίνει στρατηγική και συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης των 

επιχειρήσεων (Croteau and Bergeron, 2001; Ragu-Nathan et al., 2004; Sabherwal, 1999). 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι από τα 

σημαντικότερα ερευνητικά θέματα (Lederer and Sethi, 1988; Luftman and Brier, 1999; 

Palanisamy, 2005; Teo et al., 1997; Teo and Ang, 1999). Αποτελεί μια πολύπλοκη 

διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πόρους, στρατηγική χρήση των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής, έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες και αποτελέσματα (Zubovich et al., 
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2014). Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Segars et al., 1998). Η διαδικασία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελείται από φάσεις και 

διαστάσεις επιτυχίας, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να μπορούν να βελτιώσουν την 

οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Οι  φάσεις που 

περιλαμβάνει είναι οι εξής: Διατύπωση στρατηγικής, Ανάλυση περιβάλλοντος, Λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, Υλοποίηση στρατηγικής και Αξιολόγηση και έλεγχος. Στην 

πρώτη φάση, καθορίζονται οι στόχοι του Σχεδιασμού, σημαντικά θέματα που αφορούν την 

ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος και επιλέγεται η ομάδα που θα συμμετέχει 

στον Σχεδιασμό. Στη δεύτερη φάση, γίνεται ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στην τρίτη φάση, αξιολογούνται διάφορα εναλλακτικά 

σενάρια και η στρατηγική και τεχνολογική τους επίδραση. Στις δύο τελευταίες φάσεις 

γίνεται εφαρμογή όσων αποφασίστηκαν στα παραπάνω στάδια και αξιολόγηση της 

εφαρμογής τους (Mentzas, 1997; Mirchandani and Lederer,  2012; Newkirk and Lederer, 

2006). Σε πολλές έρευνες η μέτρηση της επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων επιτυγχάνεται με δύο διαστάσεις, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα, ενώ σε άλλες με τέσσερεις, την ευθυγράμμιση, την ανάλυση, τη 

συνεργασία και τις ικανότητες (Newkirk and Lederer, 2006; Pai, 2006). Συνδυασμό των 

παραπάνω διαστάσεων προτείνουν οι Yang and Pita (2014). Άλλοι ερευνητές 

διαφοροποιούνται και τη μετράνε μέσω της ικανοποίησης των χρηστών, της ποιότητας των 

πληροφοριών και του συστήματος και της οργανωσιακής επίδρασης  (Heo and Han, 2003).  

Κρίσιμοι παράγοντες της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων αποτελούν η κατανόηση των στόχων, η δέσμευση της διοίκησης, η χρήση 

των κατάλληλων πόρων, η συνεργασία όλων των τμημάτων της επιχείρησης και ο 

χρονικός ορίζοντας του έργου (Luftman and Brier, 1999; Pai, 2006; Teo et al., 1997; 

Zubovich et al., 2014).  

Η ευθυγράμμιση αφορά τη σύνδεση της επιχειρησιακής στρατηγικής, της 

στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, της δομής της επιχείρησης και της δομής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Chan and Reich, 2007; Luftman et al., 1993).  Επίσης, 

περιλαμβάνει τόσο τους στρατηγικούς στόχους και  όσους σχετίζονται με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα, αλλά και τις αντίστοιχες διαδικασίες και δεξιότητες 

(Henderson and Venkatraman, 1999). Η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής με 

αυτή της πληροφορικής οδηγεί σε απόδοση μέσω των τεχνολογιών Πληροφορικής και 

είναι μοναδική για κάθε οργανισμό, διότι περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των στόχων του 
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οργανισμού και των σχεδίων του (Kearns and Lederer, 2003). Σημαντικά είναι τα οφέλη 

της ευθυγράμμισης και στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν, διότι αυξάνουν την 

απόδοσή τους (Cao and Schniederjans, 2004; Suh et al., 2013). Σημαντικοί παράγοντες 

που επιδρούν στη διαδικασία της ευθυγράμμισης είναι οι επικοινωνία, η κατανόηση και 

υλοποίηση της διαδικασίας, οι ικανότητες, η συνεργασία της διοίκησης και η σύνδεση των 

στόχων των Πληροφοριακών Συστημάτων με του οργανισμού (Chan et al., 2006; Luftman 

and Brier, 1999; Rathnam et al., 2004; Reich and Benbasat, 2000; Teo and Ang, 1999; Teo 

and Too, 2000; Ullah and Lai, 2013). Παρά τη σημασία της, μόνο ένα μικρό μέρος των 

επιχειρήσεων καρπώνεται από τα οφέλη της ευθυγράμμισης (Yayla and Hu, 2012). 

Ωστόσο, το πλήθος των ερευνητών έδωσε έμφαση στην εξέταση της σχέσης 

μεταξύ της ευθυγράμμισης και της οικονομικής απόδοσης (Bergeron et al., 2004; Cao and 

Schniederjans, 2004;  Chatzoglou et al., 2011;  Kearns and Lederer, 2003; Mithas et al., 

2011). Κάποιοι ερευνητές ερευνούν τους κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαδικασία της ευθυγράμμισης  (Chan and Reich, 2007; Chan et al., 2006; Luftman and 

Brier, 1999; Rathnam et al., 2004; Reich and  Benbasat, 2000; Teo and Too, 2000; Ullah 

and Lai, 2013). Όσον αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, κάποιοι ερευνητές εξετάζουν τη διαδικασία σχετικά με τις φάσεις που 

περιλαμβάνει και σημαντικούς παράγοντες που την περικλείουν, όπως η ευθυγράμμιση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και η συμμετοχή της 

διοίκησης (Mentzas, 1997; Mirchandani and Lederer, 2014; Silvius and Stoop, 2013; Teo 

and Ang, 2000). Άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται μόνο στην μέτρηση της επιτυχίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (Basu et al., 2002; Heo and 

Han, 2003; Yang and Pita, 2014). Σημαντικός αριθμός ερευνητών μελέτησε την επίδραση 

των κρίσιμων παραγόντων στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Basu et al., 2002; Cohen, 2008; Pai, 2006; Teo et al., 1997;  

Yang and Pita, 2014; Zubovic et al., 2014). Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ερευνητών 

έχει εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα στις φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επιτυχία του (Brown, 2010; 

Newkirk et al., 2003; Newkirk and Lederer, 2006). Για τις επιχειρήσεις η γνώση των 

φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δεσπόζουσα 

σημασία, επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι εστιάζουν στους στόχους και στους 

παράγοντες που επιδρούν σε κάθε φάση, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούν τα οφέλη που 

αποκομίζουν από τη διαδικασία για την επιχείρησή τους (Newkirk and Lederer, 2006). 

Υπάρχει η ανάγκη για τη δημιουργία μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία θα γνωρίζει 
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η διοίκηση μιας επιχείρησης αν έχει πετύχει τον επιθυμητό βαθμό στον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να καρπωθεί τα οφέλη του  και 

ιδιαίτερα προτείνεται να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της διαδικασίας στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (Newkirk and Lederer, 2006). 

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον χρειάζεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

των Πληροφοριακών Συστημάτων, γιατί χωρίς την αποτελεσματική εφαρμογή του οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, χάνουν ευκαιρίες και δε χρησιμοποιούν τα 

κατάλληλα Πληροφοριακά Συστήματα. Επομένως, αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις 

η σωστή εφαρμογή του (Lederer et al., 1996). Οι επιχειρήσεις ακόμη αποτυγχάνουν στην 

σωστή εφαρμογή της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, καθώς δίνουν έμφαση μόνο στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (Haki, 2011).  

Για τις επιχειρήσεις είναι κρίσιμη η σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης 

της επιχείρησης και στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα (φάσεις) και αποτελέσματα, η οποία 

μάλιστα περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της 

στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων, τους πόρους και τις ικανότητες που 

προσδίδουν επιτυχία στα Πληροφοριακά Συστήματα και παράγοντες όπως η δέσμευση της 

διοίκησης, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης, η κατανόηση των 

στόχων, ο χρονικός ορίζοντας του έργου, που αποτελούν παράγοντες που ερευνήθηκαν 

αυτόνομα από μερικούς ερευνητές, όπως προαναφέρθηκε. 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία 

μιας χώρας (Chittithaworn et al., 2011; Vassiliadis and Vassiliadis, 2014). Στην Ευρώπη, 

το 70-80% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (Siakas et al., 2014; Vassiliadis and 

Vassiliadis, 2014) οι οποίες αποτελούν και το 97% του συνόλου των επιχειρήσεων 

παγκοσμίως (Bourletidis, 2013). Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Vassiliadis and Vassiliadis, 2014). Προσπαθούν να 

ανταποκριθούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος με διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι οι επενδύσεις σε καινοτομία και προσπαθούν να 

συγκεντρώνουν πληροφορίες για την αγορά στην οποία δρουν (Chittithaworn et al., 2011). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι παράγοντες επιτυχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

είναι η ύπαρξη στρατηγικής, η τεχνογνωσία, οι πόροι που διαθέτουν και ειδικότερα οι 
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οικονομικοί, η γνώση των πελατών και της αγοράς (Chittithaworn et al., 2011; Ensari and 

Karabay, 2014). Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 

εφαρμόζουν στρατηγικό σχεδιασμό παρόλο που στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη απόδοσή 

τους κι όχι στα βραχυπρόθεσμα κέρδη (Siakas et al., 2014). Σύμφωνα με αυτό το εύρημα, 

ενισχύεται η ανάγκη διερεύνησης της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, με αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία 

στοχεύουν να υποστηρίξουν τη διοίκηση να ενισχύσει τη διατύπωση και την εφαρμογή της 

στρατηγικής. 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, οι 

Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την 

οικονομική κρίση. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για την εύρεση διαδικασιών με 

συγκεκριμένα βήματα, τα οποία θα τη βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λήψη 

αποφάσεων (Giannacourou et al., 2015; Markatou and Vetsikas, 2015; Siakas et al., 2014). 

Μια αντίστοιχη διαδικασία αποτελεί και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αρχίσει έρευνες σχετικές με τη μελέτη της 

δημιουργίας συστημάτων τα οποία έχουν ως βάση τα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων 

και συνδέουν τις φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να βελτιώσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων 

στις επιχειρήσεις. Η διοίκηση σ’ αυτές τις περιπτώσεις ακολουθεί μια δομημένη 

στρατηγική διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων. 

Εκτός όμως από την οικονομική κρίση, η έλλειψη τεχνολογικών, ανθρώπινων 

πόρων, καθώς επίσης και η εξάρτησή τους από λίγους πελάτες και προμηθευτές 

δυσχεραίνει την λειτουργία τους (Bourletidis and Triantafyllopoulos, 2014). Ωστόσο, έχει 

παρατηρηθεί ότι όσο πιο ασταθές και αβέβαιο είναι το εξωτερικό περιβάλλον, τόσο οι  

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν να ακολουθήσουν δομημένες διαδικασίες που 

διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και το διαμοιρασμό νέων 

πληροφοριών. Αυξάνεται έτσι η ανάγκη για καινοτομία ώστε να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν (Giannacourou et al., 2015). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η εξέταση και η μέτρηση της 

ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Αντικείμενο εξέτασης των παρακάτω ενοτήτων του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί 

η ανάδειξη του αντικειμένου και του σκοπού της έρευνας, η παρουσίαση του θεωρητικού 
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μοντέλου της μελέτης, η ανάδειξη της συνεισφοράς της έρευνας και η μεθοδολογία η 

οποία υιοθετήθηκε για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

Καθώς παρατηρείται περιορισμένη δομημένη βιβλιογραφία στην ανάπτυξη του 

πεδίου των Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, όσον αφορά της 

ακαδημαϊκές έρευνες, επισημαίνεται συνεχώς η ανάγκη υλοποίησης δομημένων 

βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων. Το πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ένα 

ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο που επιδρά σε ένα πλήθος άλλων  επιστημών, όπως το 

Μάρκετινγκ, η Διοίκηση επιχειρήσεων, η Ψυχολογία και η Εκπαίδευση και απαιτεί 

γρήγορη και αποτελεσματική σύνθεση γνώσης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρέχει 

πληθώρα ωφελειών για τους ερευνητές, αφού παρουσιάζει την υπάρχουσα γνώση, τις 

περιοχές που χρήζουν περαιτέρω έρευνας και οριοθετεί χρονικά την ανάπτυξη του θέματος 

που μελετάται από τον ερευνητή. Για την επίτευξη όμως των παραπάνω, απαιτείται η 

υλοποίηση ποιοτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την ανάδειξη των 

θεμάτων που αφορούν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

μέσω της υλοποίησης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία των 

Webster and Watson (2002). Η επίτευξη αυτού του σκοπού γίνεται με την παρουσίαση των 

βημάτων της μεθοδολογίας, της εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τη σύνθεση των 

αποτελεσμάτων. 

Με εφαλτήριο την βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκύπτει ο δεύτερος σκοπός της 

παρούσας έρευνας ο οποίος αφορά την  παρουσίαση ενός ερευνητικού πλαισίου για την 

εμπειρική διερεύνηση μεταξύ των φάσεων της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας της και της μέτρησης της 

ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Προηγούμενοι ερευνητές έχουν επισημάνει τη θετική επίδραση της διαδικασίας 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων στην οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης σε θεωρητικό επίπεδο (Brown, 2004; Newkirk and Lederer, 

2006; Lederer and Sethi, 1996). Όσες ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου 

να εξετάσουν την επίδραση στην οικονομική απόδοση, αφορούν μόνο μια διάσταση της 

διαδικασίας, αυτή της ευθυγράμμισης (Bergeron et al., 2004; Cao and Schniederjans, 

2004;  Chatzoglou et al., 2011;  Kearns and Lederer, 2003; Mithas et al., 2011). 
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Συνεπώς, οι προγενέστεροι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη της 

σύνδεσης μεταξύ των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της επιτυχίας τους (Brown, 2010; Newkirk et al., 2003; Newkirk and 

Lederer, 2006). Οι έρευνες αυτές είχαν ως επίκεντρο επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι 

ερευνητές όμως προτείνουν την διερεύνηση αυτών των σχέσεων και σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (Newkirk and Lederer, 2006). 

1.3 Ορισμός του προβλήματος 

Ένα κεντρικό μήνυμα από την ερευνητική βιβλιογραφία, που είναι καθολικά 

αποδεκτό, είναι πως η ίδια η τεχνολογία δεν έχει από μόνη της αξία και είναι απίθανο να 

αποτελεί πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Bulchand-Gidumal and 

Melián-González, 2011; Leidner et al., 2011; Peppard and Ward, 2004).  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι από τα 

σημαντικότερα ερευνητικά θέματα (Lederer and Sethi, 1988; Luftman and Brier, 1999; 

Palanisamy, 2005; Teo et al., 1997; Teo and Ang, 1999). Στόχος του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Segars et al., 1998).  Αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει πόρους, στρατηγική χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής, έχει 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και αποτελέσματα (Zubovich et al., 2014). 

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ερευνητών έχει εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα 

στις φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και την επιτυχία του (Brown, 2010; Newkirk et al., 2003; Newkirk and 

Lederer, 2006). Για τις επιχειρήσεις η γνώση των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δεσπόζουσα σημασία, επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο 

οι εμπλεκόμενοι εστιάζουν στους στόχους και στους παράγοντες που επιδρούν σε κάθε 

φάση, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούν τα οφέλη που αποκομίζουν από τη διαδικασία για 

την επιχείρησή τους (Newkirk and Lederer, 2006). Υπάρχει η ανάγκη για τη δημιουργία 

μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία θα γνωρίζει η διοίκηση μιας επιχείρησης αν έχει 

πετύχει τον επιθυμητό βαθμό στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, ώστε να καρπωθεί τα οφέλη του  και ιδιαίτερα προτείνεται να δοθεί έμφαση 

στην εφαρμογή της διαδικασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Newkirk and Lederer, 

2006). 

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον χρειάζεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

των Πληροφοριακών Συστημάτων, γιατί χωρίς την αποτελεσματική εφαρμογή του οι 
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επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, χάνουν ευκαιρίες και δε χρησιμοποιούν τα 

κατάλληλα Πληροφοριακά Συστήματα. Επομένως, αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις 

η σωστή εφαρμογή του (Lederer et al., 1996). Οι επιχειρήσεις, ακόμη, αποτυγχάνουν στη 

σωστή εφαρμογή της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, καθώς δίνουν έμφαση μόνο στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (Haki, 2011). 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία 

μιας χώρας (Chittithaworn et al., 2011; Vassiliadis and Vassiliadis, 2014). Στην Ευρώπη το 

70-80% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (Siakas et al., 2014; Vassiliadis and 

Vassiliadis, 2014) καθώς επίσης αποτελούν και το 97% του συνόλου των επιχειρήσεων 

παγκοσμίως (Bourletidis, 2013). Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Vassiliadis and Vassiliadis, 2014).  

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 

εφαρμόζουν στρατηγικό σχεδιασμό παρόλο που στοχεύουν στην αύξηση της 

μακροπρόθεσμης απόδοσής τους κι όχι στα βραχυπρόθεσμα κέρδη (Siakas et al., 2014). 

Σύμφωνα με αυτό το εύρημα, ενισχύεται η ανάγκη διερεύνησης της διαδικασίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, με αποτέλεσμα την εξαγωγή 

συμπερασμάτων τα οποία στοχεύουν να υποστηρίξουν τη διοίκηση να ενισχύσει τη 

διατύπωση και την εφαμογή της στρατηγικής. 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία τους. Ειδικότερα, οι 

Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την 

οικονομική κρίση. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για την εύρεση διαδικασιών με 

συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα τη βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λήψη 

αποφάσεων (Giannacourou et al., 2015; Markatou and Vetsikas, 2015; Siakas et al., 2014). 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η μελέτη της ικανοποίησης των στελεχών από 

τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων τα 

οποία θα βελτιώσουν αφενός την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και αφετέρου θα ενισχύσουν την χρήση της από τα στελέχη. 

Η μέτρηση της ικανοποίησής τους από τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος θα 

συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της διαδικασίας. Η χρήση της θα συμβάλλει στην 

κατανόηση της διαδικασίας και στη χρήση ενός δομημένου τρόπου ανάπτυξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων και λήψης σχετικών αποφάσεων. 
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1.4 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας αφορούν τόσο την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και την εμπειρική μελέτη. 

Αναζητώντας τα άρθρα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, εφαρμόστηκε μια 

δομημένη μεθοδολογία ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για την ανάδειξη της 

ανάγκης της μελέτης του παρόντος ερευνητικού πεδίου. Για την αιτιολόγηση της σημασίας 

της παρούσας ερευνητικής περιοχής, προέκυψαν τα εξής ερωτήματα: 

Ερευνητική Ερώτηση 1: 

Ποιά είναι η χρονική αφετηρία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων; 

Ερευνητική Ερώτηση 2: 

Ποιές είναι οι σημαντικότερες έννοιες αυτής της ερευνητικής περιοχής; 

Ερευνητική Ερώτηση 3: 

Πόσα άρθρα δημοσιεύονται ανά έτος και ποιες είναι οι κύριες πηγές δημοσίευσης; 

Ερευνητική Ερώτηση 4: 

Ποιοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν μελετήσει περισσότερο αυτό το 

ερευνητικό πεδίο; 

Ερευνητική Ερώτηση 5: 

Ποιές μεθοδολογίες ακολούθησαν οι προηγούμενοι ερευνητές για την μελέτη των 

αντίστοιχων θεμάτων; 

Η τελευταία ερευνητική ερώτηση της βιβλιογραφίας συνδέεται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα που αφορούν την εμπειρική μελέτη της παρούσας έρευνας, καθώς οι 

μεθοδολογίες έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν από προηγούμενους ερευνητές αποτελούν 

την βάση για τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. 

Εξετάζοντας τις μεταβλητές των προηγούμενων ερευνών όσον αφορά την 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, η παρούσα 

μελέτη καταλήγει σε ένα σύνολο επαρκών μεταβλητών για να εκφράσουν την μελέτη της 

διαδικασίας. Το ερώτημα που γεννάται είναι ποιές περιοχές της διαδικασίας χρειάζονται 

βελτίωση με στόχο την αύξηση της οικονομικής απόδοσης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων; 

Ερευνητική Ερώτηση 6: 
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Ποιές περιοχές της διαδικασίας χρειάζονται βελτίωση με στόχο την αύξηση της 

οικονομικής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων; 

1.5 Θεωρητικό μοντέλο έρευνας 

Η μελέτη προσπαθεί να αναπτύξει και να εξετάσει εμπειρικά ένα θεωρητικό 

μοντέλο για τη μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών από τη διαδικασία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μοντέλο που προτείνεται στη συνέχεια προέρχεται από 

προηγούμενες έρευνες. 

Οι ομάδες μεταβλητών στο προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνουν: 

1. Τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, 

2. Την ικανοποίηση των στελεχών όσον αφορά την αύξηση της οικονομικής 

απόδοσης των επιχειρήσεων από τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος  

 

   

                 

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Σχήμα 1.1: Προτεινόμενο Θεωρητικό Μοντέλο  

1.6 Συνεισφορά της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει σε δύο επίπεδα στην 

υπάρχουσα γνώση στο ερευνητικό πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Θεωρητικά, 

συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας γνώσης, μέσω μιας δομημένης 

μεθοδολογίας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Δεδομένου ότι οι δομημένες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις στην παρούσα ερευνητική περιοχή είναι περιορισμένες, οι 

μελλοντικοί ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που τους παρέχεται από τη 

συγκεκριμένη ανάλυση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη δική τους μελέτη και να 

υλοποιήσουν με αντίστοιχο τρόπο δομημένες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. 

Στρατηγικός 

Σχειδασμός 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 Φάσεις 

 Επιτυχία 

Οικονομική 

απόδοση 

 Κερδοφορία 

 Αύξηση των 

πωλήσεων 

 Καινοτομία 

 Ικανοποίηση του 

πελάτη 
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Πρακτικά, η συνεισφορά της έγκειται στο γεγονός ότι μέσω της μέτρησης της 

ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, μπορεί να 

βελτιωθεί η οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 

σημαντικά για Στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους 

και  τους Διευθυντές Συστημάτων Πληροφορικής, οι οποίοι ακολουθώντας το ερευνητικό 

μοντέλο μπορούν να εφαρμόσουν την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και να πετύχουν αύξηση της οικονομικής απόδοσης των 

επιχειρήσεών τους. 

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν το παρόν ερευνητικό 

μοντέλο για να το εφαρμόσουν, κατανοούν αφενός όλη τη διαδικασία και αφετέρου 

στοχεύουν στην βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεών τους. Τους 

παρέχεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων αυτής της 

προσπάθειας και να κατανοήσουν την αξία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων για την επιχείρησή τους. Επίσης, το μοντέλο είναι χρήσιμο 

και για τα στελέχη των επιχειρήσεων που έως τώρα δεν εφάρμοζαν Στρατηγικό Σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να την 

κατανοήσουν και να διαπιστώσουν τα οφέλη για την επιχείρησή τους από την εφαρμογή 

της.  

1.7 Διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Ειδικότερα, στο 

πρώτο κεφάλαιο, έγινε μια εισαγωγή στις βασικότερες έννοιες του θέματος, μέσω μιας 

σύντομης ανάπτυξης προηγούμενων ερευνητικών ευρημάτων. Στη συνέχεια, 

αιτιολογήθηκε το αντικείμενο της εργασίας, εστιάζοντας σε αντίστοιχες έρευνες, 

παρουσιάστηκε ο σκοπός της έρευνας, ο οποίος αφορά τόσο τη διαδικασία της 

αποτελεσματικής σύνθεσης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όσο και την εμπειρική 

διερεύνηση του αντικειμένου της διπλωματικής εργασίας. Ακολούθησε ο ορισμός του 

προβλήματος, η αναφορά των ερευνητικών ερωτημάτων, η παρουσίαση του θεωρητικού 

μοντέλου που θα ερευνηθεί και καθορίστηκε η συνεισφορά της έρευνας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, διεξάγεται μια εκτενής παρουσίαση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Στις πρώτες ενότητες παρατίθεται ο ορισμός της, τα οφέλη για τους 

ερευνητές, προηγούμενες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις στο πεδίο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και στη συνέχεια επεξηγείται και εφαρμόζεται η μεθοδολογία των Webster 

and Watson που εφαρμόζεται στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στις επόμενες 
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ενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση και τη σύνθεση των πηγών 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Οι έννοιες που αναδείχθηκαν και ορίστηκαν είναι ο 

Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φάσεις της διαδικασίας και τις διαστάσεις της επιτυχίας της, η επίτευξη της οικονομικής 

απόδοσης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης μέσω της παραπάνω 

διαδικασίας, η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, οι πόροι και οι ικανότητες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων, ο ρόλος της διοίκησης στα 

Πληροφοριακά Συστήματα για την αύξηση της οικονομικής απόδοσης, η συμβολή της 

καινοτομίας, η οποία σε συνδυασμό με τη στρατηγική και τα Πληροφοριακά Συστήματα, 

προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τέλος, η σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

στη βελτίωση της επικοινωνίας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα στη στρατηγική λήψη 

αποφάσεων και στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. 

Ακολουθεί η παράθεση ενός συνόλου διαγραμμάτων για την παρουσίαση αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με τον αριθμό των άρθρων ανά επιστημονικό περιοδικό/συνέδριο, τον αριθμό 

των άρθρων ανά έτος, τον αριθμό των άρθρων ανά έτος και ανά επιστημονικό 

περιοδικό/συνέδριο, τον αριθμό των άρθρων που αντιστοιχούν σε κάθε συγγραφέα, τον 

αριθμό των άρθρων ανά κεντρική ιδέα, τον αριθμό των άρθρων ανά έτος και κεντρική 

ιδέα, την τάση των κεντρικών ιδεών κατά τη διάρκεια των ετών, τον αριθμό των άρθρων 

ανά μεθοδολογία έρευνας, τον αριθμό των άρθρων ανά μεθοδολογία έρευνας και έτος, το 

ποσοστό ανά μέγεθος δείγματος ερευνητικών άρθρων, το ποσοστό ανά κλάδο 

επιχειρήσεων ερευνητικών άρθρων και το ποσοστό ανά κατηγορία δείγματος ερευνητικών 

άρθρων. Η παρουσία αυτών των διαγραμμάτων αιτιολογεί τη σημασία του ερευνητικού 

αντικειμένου, την ποιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την επιλογή της 

μεθόδου της έρευνας.  

Το τρίτο κεφάλαιο, απαρτίζεται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, 

αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας και τέλος το 

μοντέλο της έρευνας, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς. Στη δεύτερη ενότητα, 

περιγράφεται ο σχεδιασμός του πειράματος. Κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην 

αιτιολόγηση της επιλογής του πληθυσμού και του δείγματος της έρευνας. Στο δεύτερο 

μέρος αυτής της ενότητας, περιγράφεται η μέθοδος συλλογής των δεδομένων. 

Αναπτύσσεται ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, ενώ στην τρίτη 

ενότητα, καθορίζεται η μέθοδος της ανάλυσης των δεδομένων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των δεδομένων.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθησαν και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα ευρήματα προηγούμενων 

αντίστοιχων ερευνών. Στόχος είναι η η διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη 

βελτίωση της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και εξάγονται οι καταληκτικές επισημάνσεις, οι οποίες αφορούν τόσο την 

διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όσο και την εμπειρική έρευνα. 

Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι περιορισμοί στη διαδικασία της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και της εμπειρικής διερεύνησης του θέματος της διπλωματικής εργασίας και 

προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της έρευνας. 

Η οργάνωση της μελέτης της έρευνας παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 1.2: Δομή της έρευνας 

Πηγή: (Κίτσιος, 2005) (Προσαρμογή) 

  

Κεφάλαιο 1: 

Εισαγωγή-
Ερευνητικά 
ερωτήματα-
Ορισμός του 

προβλήματος-
Θεωρητικό 
μοντέλο-

Συνεισφορά 
έρευνας 

Κεφάλαιο 2: 

Περιγραφή & 
Υλοποίηση 

Μεθοδολογίας-
Ανάλυση  & 

σύνθεση 
αποτελεσμάτων 
βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης 

Κεφάλαιο 3: 

Σχεδιασμός 
πειράματος-
Πληθυσμός-

Δείγμα-Σύνταξη 
ερωτηματολογί

ου-Κλίμακες 

Κεφάλαιο 4: 

Ανάλυση 
αποτελεσμάτων 

Κεφάλαιο 5: 

Συμπεράσματα
-Περιορισμοί-
Προτάσεις για 

μελλοντική 
έρευνα 

Παραρτήματα 

Βιβλιογραφία 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει καθοριστική σημασία σε κάθε 

ερευνητική μελέτη και κυρίως στις ακαδημαϊκές, αφού αναδεικνύει την απαραίτητη 

πληροφόρηση στην εξεταζόμενη ερευνητική περιοχή, τις μεταβλητές και τις σχέσεις 

μεταξύ τους, καθώς επίσης και τα κενά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σκοπός της 

παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η εξέταση των σχέσεων του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, της ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επίδρασής 

τους στην απόδοση της επιχείρησης, με γνώμονα τους απαραίτητους πόρους και 

ικανότητες καθώς και την καινοτομία για την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  Συγκεκριμένα, σημαντικός στόχος είναι η ανάδειξη του αριθμού των 

σημαντικών άρθρων κατά τη διάρκεια των ετών, των επιστημονικών 

περιοδικών/συνέδριων στα οποία δημοσιεύτηκαν, τους συγγραφείς που εμπλέκονται, αν το 

θέμα της παρούσας έρευνας είναι νέο ή όχι και των μεθοδολογιών που υιοθετούνται 

συχνότερα για την κάλυψη των ερευνητικών κενών. Το αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης είναι η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο θα 

διενεργηθεί εμπειρική έρευνα.  

Αντικείμενο εξέτασης των παρακάτω ενοτήτων του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί 

η ανάδειξη της σημασίας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η παρουσίαση της 

μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία και η εφαρμογή της στο θέμα 

αυτής της μελέτης. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική. Στη δεύτερη ενότητα 

παρατίθεται ο ορισμός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τα οφέλη της για τους ερευνητές 

από τη χρήση της και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ύπαρξή της στις ακαδημαϊκές 

μελέτες και στην ερευνητική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Στην τρίτη ενότητα, αναλύονται τα στάδια της μεθοδολογίας των Webster and 

Watson (2002), που εφαρμόστηκε στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πρώτο 

στάδιο, διατυπώνεται ο προβληματισμός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο δεύτερο 

στάδιο παρουσιάζεται η διαδικασία αναζήτησης άρθρων και αναλύεται η επιλογή των 

λέξεων, βάσεων αναζήτησης, των επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, των πεδίων 

και ερευνητικών περιοχών αναζήτησης και των κριτηρίων που τέθηκαν. Στο τρίτο στάδιο 
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διατυπώνεται η «προς τα πίσω αναζήτηση» και στο τέταρτο η «προς τα μπροστά». Στο 

τελευταίο στάδιο περικλείεται η ανάλυση και η σύνθεση των άρθρων που συλλέχθηκαν 

στα προηγούμενα στάδια και παρατίθενται πίνακες ανάλυσης και σύνθεσης των κεντρικών 

ιδεών, των μεθόδων έρευνας, των επιστημονικών περιοδικών στα οποία εκδόθηκαν τα 

άρθρα, καθώς επίσης και διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν τις ερευνητικές περιοχές 

που αναδείχθηκαν, τις ερευνητικές μεθόδους των συγγραφέων, τον αριθμό των άρθρων 

ανά έτος, ανά ερευνητική περιοχή και μέθοδο και στοχεύουν στη βέλτιστη και πιο 

ολοκληρωμένη ανάλυση και παρουσίαση των στόχων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εφαρμογής της 

διαδικασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και οι περιορισμοί που υπήρχαν. 

2.2 Ορισμός Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

Σε κάθε επιστημονική εργασία η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί σημαντικό 

μέρος της, επομένως η επιλογή της μεθοδολογίας με την οποία θα αναπτυχθεί είναι 

κρίσιμης σημασίας. Δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Αντιθέτως, οφείλει να ακολουθεί 

μια μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάδειξη των θεμάτων που περιλαμβάνει, να 

περικλείει το σύνολο των σχετικών θεμάτων και να περιγράφει με σαφήνεια το στόχο για 

τον οποίο διεξάγεται, έτσι ώστε να είναι κατανοητή από τους υπόλοιπους ερευνητές και να 

τους παρακινήσει να υλοποιήσουν αντίστοιχες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (Fink, 2014; 

Okoli and Schabram, 2010). Απαιτούνται σχεδιασμός, καθαρή σκέψη και ικανότητες 

συλλογής και ανάλυσης των πληροφοριών από τους ερευνητές για την αποτελεσματική 

διεξαγωγή της (Oliver, 2012). Συνεπώς, και για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, 

η επιλογή της μεθόδου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί πρωταρχικό και 

καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα ανάλυση της συγκεντρωθείσας βιβλιογραφία 

(Lohmeier, 2012).  

Για τους ερευνητές η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι πολύ σημαντική, καθώς 

σαν αρχική ιδέα αποτελεί μια συλλογή από περιλήψεις και βιβλιογραφία προηγούμενων 

μελετών. Ωστόσο, η βιβλιογραφική ανασκόπηση καθορίζει το σύνολο των ιδεών για την 

ανάπτυξη ενός θέματος, την επιλογή των μεθόδων και την ανάδειξη της συνεισφοράς της 

νέας γνώσης στην ήδη υπάρχουσα. Η ποιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι 

σημαντική, αφού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν τα διαφορετικά μέρη 

των μελετών και ερευνών που αναλύονται. Τέλος, αναδεικνύει ερευνητικές περιοχές οι 

οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας (Bandara et al., 2011; Geusebroek, 2012; Lohmeier, 

2012; Levy and Ellis, 2006; Marrelli, 2005; Sellitto, 2005; Webster and Watson, 2002). Η 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση παρέχει έναν ορισμό του προβλήματος, παραθέτει 

περιληπτικά την υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες μελέτες στο θέμα που ερευνάται, 

αναδεικνύει τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και των μεταβλητών, επισημαίνει τα 

υπάρχοντα κενά και καθορίζει τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 

επίλυση των ερωτημάτων που τίθενται από τον ερευνητή για το θέμα που μελετά (Ha et 

al., 2012; Smolnik and Riempp, 2009; Urbach et al., 2009). Ο Justus (2009), συμπληρώνει 

στον παραπάνω ορισμό ότι η βιβλιογραφική ανασκόπηση τοποθετεί χρονολογικά την 

ερευνητική εργασία σύμφωνα με την ανάλυση των εννοιών και ορίζει τις μεθόδους και τις 

τεχνικές που ακολουθούνται από τους ερευνητές. Επομένως, η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αποτελεί τη διαδικασία της διεξοδικής αναζήτησης πληροφοριών, μελέτης 

και καταγραφής αυτών των πληροφοριών για τη λεπτομερή μελέτη ενός θέματος. 

2.3 Οφέλη Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο βήμα κάθε ερευνητικής μελέτης, 

αφού παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο της μετέπειτα ανάλυσης. Μπορεί να υλοποιηθεί για 

οποιοδήποτε ερευνητικό αντικείμενο και να παράσχει πλήθος πληροφοριών για το θέμα 

για το οποίο διεξάγεται η μελέτη της (Marrelli, 2005).  

Τα οφέλη από την διεξαγωγή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη 

των υπαρχόντων ερευνών και συμπερασμάτων για το θέμα που μελετάται από τον 

ερευνητή και η  ανάδειξη των ερευνητικών περιοχών που δεν έχουν αναλυθεί ακόμη σε 

μείζονα βαθμό, μέσω της οργάνωσης και της αξιολόγησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

(Boell and Cecez-Kecmanovic, 2014; Levy and Ellis, 2006; Rowe, 2014; Smolnik and 

Riempp, 2009). Οι Pare et al. (2015), προσθέτουν στα παραπάνω οφέλη και τη δυνατότητα 

που παρέχει στον ερευνητή η βιβλιογραφική ανασκόπηση να δικαιολογεί τα ερευνητικά 

του ερωτήματα και τη σημασία της μελέτης του. Ο Rowe (2014), επισημαίνει ότι μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρέχονται στον ερευνητή κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις 

οποίες θα υλοποιήσει την έρευνά του. 

2.4 Η σημασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την ακαδημαϊκή 

κοινότητα 

Για τις ακαδημαϊκές έρευνες η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα, καθώς ο ακαδημαϊκός ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αναλύει και να 

συνθέτει γρήγορα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μ’ αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η σύνθεση 

και η αξιολόγηση προηγούμενων άρθρων, βιβλίων ή δημοσιευμένων εγγράφων, ακόμη και 
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διαδικτυακών πηγών, ενώ κάποιες φορές περιλαμβάνονται και ανέκδοτες εργασίες των 

ερευνητών (Marrelli, 2005). Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ο ακαδημαϊκός 

ερευνητής είναι σε θέση να εξακριβώσει την υπάρχουσα γνώση για το πεδίο το οποίο 

μελετά, αλλά και τα ερευνητικά κενά που χρήζουν περαιτέρω έρευνας (Schryen, 2014; 

Vom Brocke, 2009). Σύμφωνα με τα παραπάνω, επειδή η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

περιλαμβάνει τη σύνθεση, την ανάλυση και την αξιολόγηση της πληροφορίας η οποία έχει 

συλλεχθεί από τον ερευνητή, αιτιολογείται η εκτενής έκτασή της (Oliver, 2012). 

Ωστόσο, τα οφέλη που προκύπτουν αποτελούν καθοριστικής σημασίας και για την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού η βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή, παρουσιάζοντας παρόμοιες έρευνες με το θέμα που αναλύει, να δείξει πως 

γνωρίζει την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται για την έρευνά του, κατανοεί τις βασικές 

μεταβλητές του προβλήματος, λειτουργεί εντός ενός πλαισίου όπου μπορεί να υποστηρίξει 

τους λόγους διεξαγωγής της έρευνάς του, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε και τα 

κενά που υπάρχουν. Τέλος, οι αναγνώστες μπορούν να αξιολογήσουν την αξία της γραφής 

του (Fink, 2014; Ridley, 2012). Το αποτέλεσμα μιας δομημένης και κατανοητής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η δημιουργία ενός εννοιολογικού μοντέλου, το οποίο 

δεν είναι απαραίτητα καινούριο στην ερευνητική κοινότητα. Ενδεχομένως να έχει 

ερευνηθεί και σε προηγούμενες έρευνες, αλλά ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

προσθέσει νέα γνώση ή να αναδείξει κάποια πτυχή η οποία δεν μελετήθηκε ενδελεχώς από 

προγενέστερους ερευνητές (Boell and Cecez-Kecmanovic, 2014; Schryen, 2014). 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις ακαδημαϊκές μελέτες αποτελεί ένα κεφάλαιο 

το οποίο εκφράζει τον ερευνητικό προβληματισμό και τον σκοπό της έρευνας (Fink, 

2014). Στο πλαίσιο αυτό, καθώς οι ακαδημαϊκές μελέτες αυξάνονται εμφανίζεται 

επιτακτική η ανάγκη της δομημένης ανάλυσης της βιβλιογραφίας (Berkovich et al., 2011). 

2.5 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση στο πεδίο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Η ανάπτυξη του πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων ξεκίνησε από το 1960 

και έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη άλλων επιστημονικών τομέων, όπως το 

Μάρκετινγκ, οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ, η Εκπαίδευση  και η Ψυχολογία. Επομένως, 

ήταν κρίσιμο ζήτημα για τους ερευνητές των Πληροφοριακών Συστημάτων η γρήγορη 

σύνθεση της γνώσης που υπήρχε στο παρόν θέμα, αλλά και η ανάδειξη των κενών τα 

οποία απαιτούν μελλοντική έρευνα (Pare et al., 2015). 
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Το πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ευρύ και μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση η οποία περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένη πηγή δεδομένων, μόνο σε 

συγκεκριμένη χρονολογία, θεωρείται ελλιπής, διότι δεν αναδεικνύει όλες τις πτυχές του 

πεδίου και δεν επισημαίνονται προηγούμενες σημαντικές έρευνες του θέματος, καθώς 

επίσης και κενά τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης (Webster and Watson, 2002). 

Είναι σημαντική η ποιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο πεδίο αυτό, η οποία 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καταξιωμένα (Levy 

and Ellis, 2006). Στο πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων υπάρχουν περιορισμένες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις οι οποίες συνθέτουν και αναλύουν σχετικά ερευνητικά 

θέματα με δομημένο τρόπο. Επομένως, η εφαρμογή των βημάτων της μεθοδολογίας της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης σ’ αυτό το ερευνητικό πεδίο έχει καθοριστική σημασία, 

ώστε να υποστηρίξει τα παραπάνω οφέλη που περιγράφηκαν (Bandara et al., 2011; Okoli 

and Schabram, 2010; Schryen, 2014; Stödberg, 2012; Vom Brocke et al., 2009). 

2.6 Μεθοδολογία  βιβλιογραφικής ανασκόπησης των Webster and 

Watson 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, οι Webster and Watson (2002), 

συμφωνούν με τους υπόλοιπους ερευνητές ότι η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι πολύ 

σημαντική, καθώς σαν αρχική ιδέα αποτελεί μια συλλογή από περιλήψεις και 

βιβλιογραφία προηγούμενων μελετών. Ωστόσο, η βιβλιογραφική ανασκόπηση καθορίζει 

το σύνολο των ιδεών για την ανάπτυξη ενός θέματος, την επιλογή των μεθόδων και την 

ανάδειξη της συνεισφοράς της νέας γνώσης στην ήδη υπάρχουσα. Η ποιότητα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι σημαντική, αφού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

συνδυαστούν τα διαφορετικά μέρη των μελετών και ερευνών που αναλύονται. Τέλος, 

αναδεικνύει ερευνητικές περιοχές οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας. 

Συγκεκριμένα για το πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο είναι ευρύ, 

αναφέρουν ότι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία περιορίζεται μόνο σε 

συγκεκριμένη πηγή δεδομένων και μόνο σε συγκεκριμένη χρονολογία, θεωρείται ελλιπής, 

διότι δεν αναδεικνύει όλες τις πτυχές του πεδίου και δεν επισημαίνονται προηγούμενες 

σημαντικές έρευνες του θέματος, καθώς επίσης και κενά τα οποία χρήζουν περεταίρω 

ανάλυσης (Webster and Watson, 2002). 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, οι Webster and Watson (2002), 

στη μεθοδολογία για την ανάπτυξη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προτείνουν τρία 

βήματα, τα οποία είναι η αρχική αναζήτηση, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό των 
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λέξεων και βάσεων αναζήτησης, καθώς και την επιλογή των επιμέρους θεμάτων στις 

οποίες ανήκει, η «αναζήτηση προς τα πίσω» και η «αναζήτηση προς τα μπροστά». Τέλος, 

ακολουθεί η ανάλυση και η σύνθεση των κεντρικών ιδεών των άρθρων.  

Για την εφαρμογή του πρώτου βήματος, ο ερευνητής ξεκινά αναζητώντας γενικά 

για το θέμα το οποίο πρόκειται να μελετήσει, ώστε να καθορίσει το σύνολο των λέξεων 

της αναζήτησής του. Στη συνέχεια, γίνεται η επιλογή των βάσεων αναζήτησης των άρθρων 

του, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

και δημοσιευμένα άρθρα σε συνέδρια. Επίσης, σ’ αυτό το στάδιο γίνεται και η επιλογή 

των ερευνητικών περιοχών στις οποίες θα διεξαχθεί η αναζήτηση των άρθρων. Στο 

δεύτερο βήμα, ανήκει η «αναζήτηση προς τα πίσω» και μελετάται η βιβλιογραφία των 

άρθρων που αναζητήθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Τέλος, στο τρίτο βήμα, στην 

«αναζήτηση προς τα μπροστά», εξετάζονται άρθρα που αναφέρονται σε κάθε επιλεγμένο 

άρθρο του πρώτου βήματος. Η αναζήτηση ολοκληρώνεται όταν δεν υπάρχουν άρθρα να 

αναδείξουν νέες έννοιες για το θέμα της έρευνας. 

Μετά από την αναζήτηση των άρθρων ακολουθεί η ανάλυση και η σύνθεσή τους. 

Ο ερευνητής εφόσον έχει μελετήσει τα άρθρα που σύλλεξε στα προηγούμενα στάδια, 

ομαδοποιεί τις κεντρικές ιδέες τους και τις αναπτύσσει περιληπτικά. Για τη διεξαγωγή 

αυτής της διεργασίας, τον διευκολύνουν τα παρακάτω υποδείγματα πινάκων τα οποία 

προτείνουν οι Webster and Watson.  

Table 1. Approaches to Literature Reviews  

Concept-centric Author-centric 

Concept X… [author A, author B, …] Author A … concept X, concept Y 

Concept Y… [author A, author C, …] Author B … concept X, concept W 

 

Table 2. Concept Matrix 

Articles Concepts 

 A B C D … 

1  X X   

2 X X   X 

…   X X  
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Table 3. Concept matrix Augmented with Units of Analysis 

Articles Concepts 

 A B C D  

Unit of 

Analysis 

O G I O G I O G I O G I O G I 

1     X    X      X 

2 X    X X  X        

…        X X   X    

Σχήμα 2.1: Πίνακες Σύνθεσης εννοιών 

Πηγή: (Webster and Watson, 2002) 

Η παράθεση των παραπάνω πινάκων ενισχύει την κατανόηση της υπάρχουσας 

γνώσης και των ερευνητικών κενών που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία για το θέμα 

της έρευνας. 

Στις παρακάτω υποενότητες αναπτύσσονται αναλυτικά τα στάδια της 

μεθοδολογίας των Webster and Watson (2002), για τη σύνθεση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης της παρούσας εργασίας. 

2.7 Ανάπτυξη σταδίων μεθοδολογίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

2.7.1 Ορισμός του προβλήματος 

Πολλοί ερευνητές στις μελέτες τους έχουν εξετάσει τόσο θεωρητικά όσο και 

εμπειρικά τις σχέσεις μεταξύ του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της επιτυχίας (Lederer and Sethi, 1988; 1991; Newkirk and Lederer, 

2006; Newkirk et al., 2003). Οι Brancheau and Wetherbe (1987) και Merali et al. (2012), 

επέκτειναν το μοντέλο των Lederer and Sethi (1988; 1991), εξετάζοντας πώς η επιτυχία 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων επιδρά στην οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης και ποιοι πόροι και ικανότητες είναι αναγκαίοι. Οι Galliers et al. 

(1994) και Newkirk and Lederer (2006), προσδίδουν μια πιο εμπλουτισμένη εκδοχή στα 

παραπάνω ερευνητικά μοντέλα, καθώς μελετούν και την επίδραση της ευθυγράμμισης στο 

Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και τη δέσμευση της 

διοίκησης, ως κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία του σχεδιασμού. Οι King and 

Thomson (2000), εισάγουν ως μεταβλητή στην οποία επιδρά ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

των Πληροφοριακών Συστημάτων, την οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Ειδικότερα, 

κάποιοι ερευνητές εστίασαν στη μελέτη πιο εξειδικευμένων θεμάτων από τα παραπάνω, 

όπως η σύνδεση της ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής 
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των Πληροφοριακών Συστημάτων με την αύξηση της οικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης (Bergeron et al., 2001; 2004; Chan et al., 2006;  Chatzoglou et al., 2011; 

Croteau and Bergeron, 2001; Oh and Pinsonneault, 2007; Ullah and  Lai, 2013). Βέβαια σε 

πολλές μελέτες αναλύεται περαιτέρω το παραπάνω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και την 

επίδραση των παραγόντων της καινοτομίας, της δέσμευσης της διοίκησης και των 

απαραίτητων πόρων και ικανοτήτων, οι οποίοι ενισχύουν την αύξηση της οικονομικής 

απόδοσης (Kearns and Lederer, 2003; Peppard and Ward, 2004; Powell and Micallef, 

1997;  Ragu-Nathan et al., 2004; Sambamurthy et al., 2003).  

Σύμφωνα με το αντικείμενο των παραπάνω ερευνών, ο σκοπός της παρούσας 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο πεδίο των Στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

είναι η εξέταση των σχέσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, 

της ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της επίδρασής τους στην απόδοση της επιχείρησης, με 

γνώμονα τους απαραίτητους πόρους και ικανότητες και την καινοτομία για την επίτευξη 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Όπως επισημάνθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, για τους ερευνητές η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι πολύ σημαντική, καθώς σαν αρχική ιδέα αποτελεί μια 

συλλογή από περιλήψεις και βιβλιογραφία προηγούμενων μελετών. Ωστόσο, η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καθορίζει το σύνολο των ιδεών για την ανάπτυξη ενός 

θέματος, την επιλογή των μεθόδων και την ανάδειξη της ύπαρξης της νέας συνεισφοράς 

γνώσης στην ήδη υπάρχουσα. Η ποιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι 

σημαντική, αφού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν τα διαφορετικά μέρη 

των μελετών και ερευνών που αναλύονται. Τέλος, αναδεικνύει ερευνητικές περιοχές οι 

οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας (Bandara et al., 2011; Geusebroek, 2012; Lohmeier, 

2012; Levy and Ellis, 2006; Marrelli, 2005; Sellitto, 2005; Webster and Watson, 2002). 

Ειδικότερα, για τις ακαδημαϊκές έρευνες η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί 

σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ο ακαδημαϊκός ερευνητής έχει την δυνατότητα να αναλύει 

και να συνθέτει γρήγορα μεγάλο όγκο πληροφοριών (Marrelli, 2005).  Ωστόσο, οι 

ακαδημαϊκές μελέτες αυξάνονται και είναι σημαντική η δομημένη ανάλυση της 

βιβλιογραφίας (Berkovich et al., 2011). Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την διαπίστωση 

των Pare et al. (2015), αλλά και των Stödberg (2012) και Bandara et al. (2011), ότι το 

πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων εξελίσσεται συνεχώς και υπάρχουν περιορισμένες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις οι οποίες συνθέτουν και αναλύουν σχετικά ερευνητικά 

θέματα με δομημένο τρόπο, σημαντικός στόχος είναι η ανάδειξη του αριθμού των 
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σημαντικών άρθρων κατά τη διάρκεια των ετών, των επιστημονικών 

περιοδικών/συνεδρίων που δημοσιεύτηκαν,  των συγγραφέων που εμπλέκονται, αν το 

θέμα της παρούσας έρευνας είναι νέο ή όχι και των μεθοδολογιών που υιοθετούνται 

συχνότερα για την κάλυψη των ερευνητικών κενών (Rerup Schlichter and 

Kraemmergaard, 2010). Το αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η 

δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο θα διενεργηθεί εμπειρική 

έρευνα, η οποία παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

2.7.2 Στάδιο 1: Διαδικασία Αναζήτησης άρθρων 

Αναζήτηση αρχικών άρθρων 

Ως πρωτεύον και καθοριστικό στάδιο της αναζήτησης των άρθρων, κρίθηκε 

σκόπιμη μια αναζήτηση προηγούμενων βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων στο πεδίο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να επιλεγούν οι λέξεις 

κλειδιά και οι βάσεις της αναζήτησης των άρθρων, αλλά και να γίνει σαφέστερη η 

τοποθέτηση της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης στις υπάρχουσες. 

Το 2002, οι Jasperson et al. εξέτασαν στη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση 82 

άρθρα από 12 επιστημονικά περιοδικά που αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης και χρονολογούνταν μεταξύ των ετών 1980-1990. Στόχος της μελέτης τους 

αποτέλεσε η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ των Τεχνολογιών Πληροφορικής, της ανάπτυξης 

και της χρήσης τους από τη διοίκηση. Οι Picoli and Ives (2005), ακολουθούν τη 

μεθοδολογία των Webster and Watson, για την ανάλυση 117 άρθρων της βιβλιογραφικής 

τους ανασκόπησης. Τα άρθρα της μελέτης τους χρονολογούνται από το 1960-2004. Δεν 

αναλύουν τα στάδια της αναζήτησης για την εύρεση των άρθρων. Στόχος της μελέτης τους 

αποτελεί η ανάδειξη της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της χρήσης 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και η επισήμανση των παραγόντων που εξασφαλίζουν τη 

διατήρησή του. Οι He and King (2008), καταλήγουν σε 82 άρθρα σχετικά με την εμπλοκή 

των χρηστών στην ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην  αναζήτηση της 

βιβλιογραφίας τους δεν περιορίζουνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ 

περιλαμβάνουν άρθρα και από επιστημονικά συνέδρια του χώρου. Ο Brown (2010), 

εξέτασε 137 άρθρα από υψηλόβαθμα επιστημονικά περιοδικά της τελευταίας δεκαετίας, 

για να αναδείξει τους παράγοντες που επιδρούν στη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ερευνητές και τις 

υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι ερευνητές για την έρευνά τους. Οι Rerup Schlichter 

and Kraemmergaard (2010), θέλοντας να εξάγουν συμπεράσματα για την πορεία του 
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πεδίου των ERP συστημάτων από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, μελέτησαν 885 

περιλήψεις άρθρων σε υψηλόβαθμα επιστημονικά περιοδικά. Στόχος τους αποτέλεσε η 

δημιουργία μιας δομημένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία θα αποτελεί οδηγός για 

μελλοντικούς ερευνητές. Μέσω της ανάλυσής τους προκύπτουν χρήσιμες παρατηρήσεις 

για τον αριθμό των άρθρων που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια, τα περιοδικά 

στα οποία έγιναν οι δημοσιεύσεις, τους συγγραφείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα ERP 

συστήματα και αν το θέμα αυτό πλέον έχει ερευνηθεί πλήρως. Οι Besson and Rowe 

(2012), καταλήγουν σε 62 άρθρα σχετικά με την σύνδεση της Στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της Οργανωσιακής Θεωρίας. Δεν περιόρισαν την 

αναζήτησή τους σε συγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά ή έτη. Μέσω ενός πλήθους 

λέξεων αναζήτησης και βάσεων, αναδείχθηκαν οι βασικές έννοιες της μελέτης τους. Ο 

Purkait (2012), ακολουθεί ένα συνδυασμό μεθοδολογιών βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

για την εξέταση σχετικών θεμάτων με το phishing στο διαδίκτυο. Μελετά 358 αντίστοιχα 

άρθρα, αναλύοντας τα στάδια της αναζήτησής τους μέσω των τριών σταδίων που 

προτείνουν οι Webster and Watson. Καθορίζει τις βάσεις και τις λέξεις της αναζήτησης, οι 

οποίες τον οδήγησαν στη συλλογή των άρθρων του. Οι Mohan and Ahlemann (2013), 

εξέτασαν 19 άρθρα για την ανάδειξη μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στο πεδίο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Webster and Watson 

(2002), περιγράφουν σχηματικά τα στάδια που ακολούθησαν για την αναζήτηση των 

άρθρων τους. Αντίστοιχα, ο Schryen (2013), προκειμένου να εξηγήσει την επίδραση των 

επενδύσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αύξηση της επιχειρησιακής αξίας και 

έχοντας ως στόχο τη σύνθεση της υπάρχουσας γνώσης και τον καθορισμό των 

ερευνητικών κενών, αναζητεί τη σχετική βιβλιογραφία σύμφωνα με τις οδηγίες των 

Webster and Watson (2002), σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών του χώρου των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς να περιλαμβάνονται συνολικά σε λίστα κατάταξης. 

Στόχος είναι να έχουν σχετικά δημοσιευμένα άρθρα. Μέσω ενός συνόλου λέξεων και 

βάσεων αναζήτησης καθορίζει τον συνολικό όγκο των σχετικών άρθρων. Τέλος, οι 

Amrollahi et. al. (2014), εξετάζουν, μέσω ενός συνόλου βάσεων αναζήτησης, 102 άρθρα 

σχετικά με τις φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων μεταξύ των ετών 1978-2012. Αρχικά, συγκεντρώνουν άρθρα σύμφωνα με 

την εγκυρότητα του τίτλου και της περίληψης και στη συνέχεια μελετούν το πλήρες 

κείμενο των άρθρων που έχουν συλλέξει. Για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

βιβλιογραφίας τους, παραθέτουν διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν την συχνότητα των 

άρθρων κατά τη διάρκεια των ετών, τη συχνότητα εμφάνισης των κεντρικών εννοιών που 
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αναδείχθηκαν από τη βιβλιογραφία στα άρθρα και τον αριθμό των άρθρων ανά κεντρική 

έννοια. 

Τα άρθρα αυτά, αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη στρατηγική αναζήτησης που 

ακολουθήθηκε και την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων βημάτων της μεθοδολογίας. Με 

την εξέταση αυτών των ερευνητικών κειμένων, επιλέχθηκαν οι λέξεις-κλειδιά της κύριας 

αναζήτησης (Lohmeier, 2012; Webster and Watson, 2002). 

Το επόμενο βήμα αυτού του σταδίου είναι η επιλογή των λέξεων αναζήτησης, των 

βάσεων αναζήτησης, των πεδίων αναζήτησης, των ερευνητικών περιοχών αναζήτησης και 

των περιορισμών αναζήτησης. Η αναζήτηση, για να είναι αποτελεσματική, κρίνεται 

σκόπιμο να μην περιορίζεται μόνο σε μια λέξη ή μια βάση αναζήτησης ή ένα ερευνητικό 

πεδίο (Mohan and Ahlemann, 2013; Webster and Watson, 2002).  

Επιλογή λέξεων αναζήτησης 

Οι λέξεις της αναζήτησης προήλθαν από τους τίτλους και τις περιλήψεις των 

αρχικών άρθρων (Sæbø et. al., 2008; Stödberg, 2012; Webster and Watson, 2002). Επίσης 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει συνδυασμός μερικών από αυτές τις λέξεις, ώστε να επιλεγούν τα 

πιο κρίσιμα άρθρα σύμφωνα με το θέμα της εργασίας (Mohan and Ahlemann, 2013; 

Ridley, 2012; Rose, 2007; Sæbø et. al., 2008; Schmidt, 2012). Οι λέξεις της αναζήτησης 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

 strategic information systems planning  

 strategic information systems planning phases  

 strategic information systems planning success 

 information strategy and business strategy alignment  

 competitive advantage 

 firm performance 

 innovation 

 

Επιλογή βάσεων αναζήτησης 

Οι βάσεις της αναζήτησης προέκυψαν από αντίστοιχες μελέτες του πεδίου των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και είναι οι Scopus, Science direct (Amrollahi et al., 20114; 

Boell and Cecez-Kecmanovic, 2014; Bondarouk and Friebe, 2014; Paagman, 2012; 

Schryen, 2014; Starreveld, 2012; Urbah et. al., 2009), Web of Science (Bandara et. al., 

2011; Boell and Cecez-Kecmanovic, 2014; Lohmeier, 2012; Paagman, 2012; Sæbø et. al., 

2008; Schryen, 2014), ABI/INFORM (Bandara et. al., 2011; Buhl et, al., 2011; Chen et al., 
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2010; Jourdan et al., 2008; Levy and Ellis, 2006; Rerup Schlichter and Kraemmergaard, 

2010; Schryen, 2014; Yang and Tate, 2012). Η βάση αναζήτησης Scopus 

χρησιμοποιήθηκε, επειδή προσφέρει το πλεονέκτημα της συμπερίληψης άρθρων και από 

άλλες βάσεις αναζήτησης, όπως οι IEEE Xplore, JStore, Emerald, Eslevier, Taylor & 

Francis, Springer, ACM οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλές βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις μελετών του πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων (Buhl et. al., 2011; 

Ha et. al., 2012; Levy and Ellis, 2006; Mohan and Ahlemann, 2013; Purkait, 2012; Rerup 

Schlichter and Kraemmergaard, 2010; Rose, 2007; Sæbø et. al., 2008; Yang and Tate, 

2012). Συγκεκριμένα η βάση Google Scholar χρησιμοποιήθηκε για την προσπέλαση του 

πλήρους κειμένου των άρθρων, όπου δεν ήταν εφικτό από τις βάσεις αναζήτησης 

(Geusebroek, 2012; Starreveld, 2012). Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι βάσεις 

αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν και μια σύντομη περιγραφή αυτών.  

Πίνακας 2.1: Βάσεις Αναζήτησης 

Βάση Αναζήτησης Σύντομη Περιγραφή 

Scopus/Science direct Η βάση Scopus αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση αναζήτησης από  

υψηλής ποιότητας βιβλιογραφία. Περιλαμβάνει επιστημονικά  

περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Παρέχει μελέτες 

 ερευνών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των 

ανθρωπιστικών  

επιστημών. 

Web of Science Η βάση Web of Science συνδέει δημοσιεύσεις με ερευνητές.  

Παρέχει αναφορές για την εξέλιξη των τρεχουσών ερευνών και  

των προγενέστερων.  

ABI/INFORM Η βάση ABI/INFORM αποτελεί μια διαφοροποιημένη βάση  

αναζήτησης, αφού περιλαμβάνει εκτός από δημοσιεύσεις και  

στοιχεία από επιχειρήσεις,τα οποία είναι κρίσιμα για τους 

ερευνητές. 

 

Επιλογή επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων 

Τα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα 

εργασία, προέρχονται από λίστα κατάταξης, όπως παρατηρήθηκε σε προηγούμενες 

αντίστοιχες μελέτες. Οι λίστες κατάταξης των επιστημονικών περιοδικών 

χρησιμοποιούνται από πλήθος ερευνητών για την τεκμηρίωση της ποιότητας των άρθρων 

τα οποία συλλέγονται. Αποτελούν επίσης εναλλακτικό κριτήριο εκτός του αριθμού των 

αναφορών για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός άρθρου (Fisher, 2007; Oliver, 2012; 

Vom Brocke et al., 2009). Ωστόσο, συμπεριλήφθησαν και επιστημονικά περιοδικά ή 

συνέδρια εκτός λίστας, διότι προερχόταν μεγάλος αριθμός άρθρων στα αποτελέσματα των 

αναζητήσεων (Levy and Ellis, 2006; Schryen, 2014; Webster and Watson, 2002). 
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Οι  Fisher et. al. (2007), παραθέτουν μια λίστα κατάταξης των Αυστραλιακών 

επιστημονικών περιοδικών. Επεξηγούν ότι η λίστα αυτή χρησιμοποιείται για να αναδείξει 

την ποιότητα των άρθρων της μελέτης τους. Οι Levy and Ellis (2006), βασίζονται στην 

λίστα IS World’s, η οποία περιλαμβάνει τα 50 κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του 

πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, αιτιολογώντας τη χρήση τους στο 

ίδιο πνεύμα με τους Fisher et. al. (2007). Επίσης, οι Chen et. al. (2010), χρησιμοποίησαν 

την ίδια λίστα και κατέληξαν στην επιλογή των 10 κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών. 

Επιπρόσθετα, οι Yang and Tate (2012), επέλεξαν 44 κορυφαία επιστημονικά περιοδικά της 

ίδιας λίστας, για τις ανάγκες του άρθρου τους. Στις βάσεις της αναζήτησής τους έλεγξαν 

ότι θα είχαν πρόσβαση στα περιοδικά της λίστας, οπότε με αυτόν τον τρόπο αιτιολόγησαν 

την ποιότητα των άρθρων τους. Οι Jourdan et al. (2008), μελέτησαν επί 10 χρόνια 4 λίστες 

κατάταξης των επιστημονικών περιοδικών σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα και 

δημιούργησαν τη δική τους λίστα με τα 10 κορυφαία εξ' αυτών. Οι Buhl et, al. (2011), 

χρησιμοποίησαν τις εξής λίστες κατάταξης για να επιλέξουν τα επιστημονικά περιοδικά 

και τα συνέδρια που θα συμπεριελάμβανε το άρθρο τους: VHB-JOURQUAL2 ranking, 

BISE και Social Sciences Citation Index. Οι Urbah et. al. (2009), αρχικά βασίστηκαν στην 

λίστα κατάταξης των DeLone and McLean  (1992; 2002; 2003), την οποία και επέκτειναν 

σύμφωνα με την λίστα κατάταξης του Saunders (2008), για τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης. Το αποτέλεσμα ήταν η επιλογή 34 Ευρωπαϊκών και Βόρειων Αμερικάνικων 

επιστημονικών περιοδικών του πεδίου. Σ’ αυτά, προσέθεσαν και 4συνέδρια, σύμφωνα με 

τους Caya and Pinsonneault (2004) και Gonzalez et al. (2006). Τέλος, οι Bandara et. al. 

(2011), χρησιμοποιούν ένα σύνολο από εθνικές και διεθνείς λίστες κατάταξης 

επιστημονικών περιοδικών του πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων για να 

συμπεριλάβουν στην έρευνά τους. Οι λίστες αυτές είναι: Harzing Journal Quality List, 

Excellence in Research for Australia (ERA) Ranked Journal List, Australian Council of 

Professors and Heads of IS (ACPHIS). Για την επιλογή των συνεδρίων σχετικά με 

Πληροφοριακά Συστήματα, χρησιμοποίησαν συνέδρια από το Association of Information 

Systems (AIS) ή άλλα αντίστοιχα. Μ’ αυτόν τον τρόπο αιτιολογούν την ποιότητα της 

βιβλιογραφίας τους.  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η λίστα των Cremer et al. 

(2015). Μέσω αυτής της λίστας, αιτιολογείται η ποιότητα και η σχετικότητα των άρθρων 

της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Fisher et. al., 2007; Levy and Ellis, 2006). 

Επίσης ένας μεγάλος αριθμός των περιοδικών της λίστας είναι προσβάσιμος από τις 

βάσεις αναζήτησης οι οποίες επιλέχθηκαν (Yang and Tate, 2012). Ωστόσο, η αναζήτηση 

των άρθρων δεν περιορίστηκε μόνο στα υψηλόβαθμα επιστημονικά περιοδικά (Levy and 
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Ellis, 2006; Webster and Watson, 2002). Άρθρα έγιναν δεκτά και από επιστημονικά 

περιοδικά τα οποία δεν ανήκουν ανάμεσα στα υψηλόβαθμα αυτού του πεδίου, αλλά και 

από αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια. Η αποδοχή άρθρων από συνέδρια του πεδίου των 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι σημαντική, όπως επισημαίνεται και από τους Buhl et, 

al. (2011), Levy and Ellis (2006), Urbah et. al. (2009) και Bandara et. al. (2011), οι οποίοι 

επίσης συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους. 

 

Επιλογή πεδίων αναζήτησης  

Τα πεδία της αναζήτησης στα οποία έγινε η αναζήτηση με τις συγκεκριμένες 

λέξεις, επιλέχθηκαν από προηγούμενες έρευνες (Amrollahi et al., 2014; Besson and Rowe, 

2012; Buhl et al., 2011; Chen et al., 2010; Levy and Ellis, 2006; Urbah et al., 2009).  

Συγκεκριμένα, στη βάση Scopus, η αναζήτηση έγινε στα πεδία «title-abstract-keywords» 

και «title», στη βάση Web of Science στα πεδία «Topic» και «title» και στη βάση 

ABI/INFORM στο πεδίο «Anywhere». Κάποιοι συνδυασμοί λέξεων δε χρησιμοποιήθηκαν 

σε όλες τις βάσεις αναζήτησης, διότι περιόριζαν σε μικρό βαθμό τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης ή τα αύξαναν πολύ και δεν ήταν διαχειρίσιμα (Schmidt, 2012). Σκοπός ήταν ο 

αριθμός των αποτελεσμάτων κάθε αναζήτησης να είναι εφικτός διαχειρίσιμος προς 

εξέταση. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι συνδυασμοί των λέξεων αναζήτησης σε κάθε 

βάση.  

Πίνακας 2.2: Σύνολο λέξεων αναζήτησης σε κάθε βάση 

Βάση Αναζήτησης Λέξεις αναζήτησης 

Scopus/Science direct  information strategy and business strategy alignment 

 information systems strategy and business strategy and 

innovation 

 information systems strategy, business strategy and 

firm  

performance 

 strategic information systems and planning 

 strategic information systems planning and  

competitive advantage 

 strategic information systems planning and firm  

performance 

 strategic information systems planning and innovation 

 strategic information systems planning phases 

 strategic information systems planning success 

Web of Science  information strategy and business strategy alignment 

 information systems strategy and business strategy and 

innovation 

 information systems strategy, business strategy and 

firm  

performance 

 strategic information systems and planning 

 strategic information systems planning and  

competitive advantage 
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 strategic information systems planning and firm  

performance 

 strategic information systems planning and innovation 

 strategic information systems planning success 

ABI/INFORM  information strategy and business strategy alignment 

 strategic information systems and planning 

 strategic information systems planning and  

competitive advantage 

 strategic information systems planning and firm  

performance 

 strategic information systems planning and innovation 

 strategic information systems planning phases 

 strategic information systems planning success 

 

Επιλογή ερευνητικών περιοχών  

Οι ερευνητικές περιοχές της αναζήτησης καθορίστηκαν από αντίστοιχες μελέτες 

(Paagman, 2012; Starreveld, 2012). Εξάλλου, δεδομένου του γεγονότος ότι στην παρούσα 

μελέτη δε δίνεται έμφαση στην τεχνολογική αρχιτεκτονική των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, εξαιρέθηκαν αντίστοιχα ερευνητικά πεδία. Συγκεκριμένα, στη βάση 

αναζήτησης Scopus και Science direct, τα ερευνητικά πεδία στα οποία περιορίστηκε η 

αναζήτηση των άρθρων είναι «Business Management & Accounting», στη βάση Web of 

Science, τα ερευνητικά πεδία είναι «Business Economics» και «Operations Research 

Management Science» και τέλος στη βάση ABI/INFORM δεν υπήρχαν συγκεκριμένα 

ερευνητικά πεδία. 

 

Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης  

Το επόμενο βήμα της αναζήτησης είναι ο καθορισμός των κριτηρίων αναζήτησης, 

ώστε να είναι πιο στοχευμένη, αλλά και να αιτιολογεί την επιλογή των συγκεκριμένων 

άρθρων (Aveyard, 2010). Οι περιορισμοί της παρούσας αναζήτησης  είναι: 

1. Τα άρθρα έχουν εκδοθεί μεταξύ των ετών 1980-2017 (Marrelli, 2005; Paagman, 

2012). 

2. Τα άρθρα είναι μόνο στα Αγγλικά (Paagman, 2012). 

3. Τα άρθρα είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, κι όχι σε 

βιβλία (Paagman, 2012). 

4. Τα άρθρα ανήκουν μόνο σε πεδία Business Management σε όλες τις βάσεις 

αναζήτησης (Paagman, 2012; Starreveld, 2012). 
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Αναζήτηση άρθρων  

Εφόσον καθορίστηκαν τα παραπάνω βήματα του πρώτου σταδίου, διεξήχθη η 

αναζήτηση των άρθρων. Συνολικά και από τις 4 βάσεις της αναζήτησης με όλες τις λέξεις 

της αναζήτησης που παρουσιάστηκαν παραπάνω συγκεντρώθηκαν 3672 άρθρα. Σύμφωνα 

με τους περιορισμούς του έτους, της γλώσσας, του ερευνητικού πεδίου και της πηγής 

δημοσίευσης, μειώθηκαν σε 1087. Στο σχήμα 2.2 απεικονίζεται σχηματικά η διαδικασία 

επιλογής των 1087 άρθρων και από τις 4 βάσεις αναζήτησης και χρησιμοποιώντας όλες τις 

λέξεις κάθε βάσης, όπως αυτές ορίστηκαν στον πίνακα 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2: Συνολική διαδικασία επιλογής άρθρων 

Συγκεκριμένα, στη βάση αναζήτησης Scopus και Science direct, χρησιμοποιώντας 

τις λέξεις και τους συνδυασμούς αυτών η αναζήτηση απέδωσε 1010 άρθρα. Περιορίζοντάς 

τα σύμφωνα με το κριτήριο της έκδοσής τους μεταξύ των ετών 1980-2017, της αποδοχής 

μόνο άρθρων σε αγγλική γλώσσα, του ερευνητικού πεδίου Business Management & 

Accounting και της πηγής τους από επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, ο αριθμός τους 

μειώθηκε σε 326.  

Αντίστοιχα, στη βάση Web of Science, χρησιμοποιώντας τις λέξεις και τους 

συνδυασμούς αυτών η αναζήτηση απέδωσε 900 άρθρα. Περιορίζοντάς τα σύμφωνα με το 

κριτήριο της έκδοσής τους μεταξύ των ετών 1980-2017, της αποδοχής μόνο άρθρων σε 

αγγλική γλώσσα, των ερευνητικών πεδίων «Business Economics» και «Operations 

Research Management Science» και της πηγής τους από επιστημονικά περιοδικά ή 

συνέδρια, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 360.  

Όλες οι λέξεις αναζήτησης στις 

βάσεις Scopus, Science Web of 

Science και ABI/INFORM 

(πίνακας 2.2): 3672 

Περιορισμοί έτους, γλώσσας, 

ερευνητικής περιοχής, πηγής 

δημοσίευσης: 1087 

1087 άρθρα 



 

30 

Τέλος, στη βάση ABI/INFORM, χρησιμοποιώντας τις λέξεις και τους 

συνδυασμούς αυτών η αναζήτηση απέδωσε 1762 άρθρα. Περιορίζοντάς τα σύμφωνα με το 

κριτήριο της έκδοσής τους μεταξύ των ετών 1980-2017, της αποδοχής μόνο άρθρων σε 

αγγλική γλώσσα, και της πηγής τους από επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, ο αριθμός 

τους μειώθηκε σε 401. 

Στο σχήμα 2.3 απεικονίζεται η διαδικασία επιλογής των 1087 άρθρων σε κάθε 

βάση αναζήτησης ξεχωριστά. 

 

Σχήμα 2.3: Διαδικασία επιλογής άρθρων ανά βάση αναζήτησης  

Στη συνέχεια, υλοποιώντας τα υπόλοιπα βήματα αυτού του σταδίου της 

μεθοδολογίας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των Webster and Watson (2002), ο 

συνολικός αριθμός των 1087 άρθρων εξετάστηκε περαιτέρω, ως προς τους τίτλους, τις 

περιλήψεις και το περιεχόμενό τους, με αποτέλεσμα να προκύψουν τα τελικά άρθρα που 

θα αναλυθούν. Σύμφωνα με τον τίτλο, και από τις τρεις βάσεις της αναζήτησης προέκυψαν 

521 άρθρα. Απ’ αυτά, εξετάζοντας την περίληψή τους έγιναν αποδεκτά τα 316. Ένας 

μεγάλος αριθμός άρθρων απορρίφθηκε σ’ αυτό το σημείο, διότι δεν ήταν προσβάσιμο το 

πλήρες κείμενο (Mitroulis and Kitsios, 2015). Για την επαλήθευση αυτών των 316 

άρθρων, διενεργήθηκε μια ταχεία διερεύνηση, ώστε να εξακριβωθεί ότι αποτελούν τα 

κρίσιμα άρθρα της έρευνας. Αυτή η δεύτερη επισκόπηση απέδωσε ότι από τα 521 άρθρα 

που είχαν συμπεριληφθεί πρωτύτερα, εν κατακλείδι απορρίπτονται τα 10. Όσον αφορά το 

επόμενο βήμα της εξέτασης των περιλήψεών τους, απορρίφθηκε μόνο 1. Έτσι τα 316 

άρθρα μειώθηκαν σε 315 (Paagman, 2012; Sæbø et. al., 2008). Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

183 άρθρα εξετάστηκαν με βάση το πλήρες κείμενο. Τα 183 άρθρα, διερευνήθηκαν 

περαιτέρω σύμφωνα με το πλήρες κείμενό τους. Διαγράφηκαν τα διπλότυπα άρθρα και 

έτσι προέκυψε το σύνολο των 57 άρθρων (Bondarouk and Friebe, 2014; Mohan and 

Ahlemann, 2013, Paagman, 2012; Starreveld, 2012). 



 

31 

 Στο σχήμα 2.4 απεικονίζεται διαγραμματικά η παραπάνω διαδικασία. 

 

Άρθρα για περαιτέρω ανάλυση = 1087 

 Απορριπτέα άρθρα βάσει τίτλου=566 

 Άρθρα για περαιτέρω ανάλυση = 521 

 Απορριπτέα άρθρα βάσει  περίληψης=205 

 Άρθρα για περαιτέρω ανάλυση = 316 

 Μη προσβάσιμο πλήρες κείμενο=133 

 Άρθρα για περαιτέρω ανάλυση = 183 

 Διπλότυπα άρθρα και στις 4 βάσεις=126 

Σύνολο άρθρων = 57 

Σχήμα 2.4: Ανάπτυξη της συνολικής διαδικασίας επιλογής των άρθρων 

Στο σύνολο των 57 άρθρων που προέκυψαν από τις αναζητήσεις και στις 4 βάσεις, 

προστέθηκαν 12 άρθρα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε υψηλόβαθμα επιστημονικά 

περιοδικά της λίστας εξαιρουμένων των κοινών με τα αποτελέσματα των αναζητήσεων, 

των οποίων το περιεχόμενο είναι απολύτως σχετικό με το θέμα που ερευνάται. Συνεπώς, 

προκύπτει ένα σύνολο 69 άρθρων. 

2.7.2 Στάδιο 2: Backward Search 

Την έννοια της «αναζήτησης προς τα πίσω» και «προς τα μπροστά» την εισήγαγαν 

στη μεθοδολογία τους οι Webster and Watson (2002). Με την αναζήτηση προς τα πίσω 

δίνεται η δυνατότητα στον  ερευνητή να διευρύνει τις γνώσεις του για το θέμα που μελετά 

και να συλλέξει επιπρόσθετα σχετικά άρθρα (Levy and Ellis, 2006). Επίσης η αναζήτηση 

προς τα πίσω προσδίδει ποιότητα στην βιβλιογραφία που συλλέγεται από τον ερευνητή και 

του δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί το σύνολο των άρθρων του (Bandara et al., 2011; 

Schmidt, 2012). 

Στα παραπάνω 69 άρθρα της αναζήτησης, συμπεριλήφθησαν ακόμη 4, τα οποία 

προέκυψαν από την αναζήτηση προς τα πίσω.  

2.7.3 Στάδιο 3: Forward Search 

Η «αναζήτηση προς τα μπροστά» παρέχει την ευκαιρία στον ερευνητή να συλλέξει 

άρθρα τα οποία βασίζονται σε κάποια προηγούμενη έρευνα και παρουσιάζουν τις 

πρόσφατες εξελίξεις ενός θέματος (Bandara et al., 2011; Levy and Ellis, 2006; Sellitto, 

2005). Ο Schmidt (2012), υποστηρίζει ότι η «αναζήτηση προς τα μπροστά» προσδίδει 
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ποιότητα στην βιβλιογραφία που συλλέγεται από τον ερευνητή και του δίνεται η 

δυνατότητα να αυξηθεί το σύνολο των άρθρων του. Επίσης οι Bondarouk and Friebe 

(2014), χρησιμοποίησαν την έννοια των αναφορών στην ολοκλήρωση των σταδίων της 

μεθοδολογίας τους. 

Επιπροσθέτως, 15 ακόμη άρθρα ολοκλήρωσαν το σύνολο των άρθρων μετά την 

«προς τα μπροστά αναζήτηση» και έτσι προέκυψε ένα σύνολο 88 άρθρων. 

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε όταν κατέληξε σε κοινά άρθρα από όλες τις βάσεις 

και τους διαφορετικούς συνδυασμούς των λέξεων αναζήτησης. Επομένως, προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι η κρίσιμη μάζα των σχετικών βιβλιογραφικών πηγών έχει συλλεχθεί 

(Justus, 2009; Levy and Ellis, 2006; Schmidt, 2012; Webster and Watson, 2002). 

Στο σχήμα 2.5 απεικονίζεται η διαδικασία συλλογής των 88 άρθρων. 

Τα άρθρα που απαρτίζουν την βιβλιογραφία της παρούσας εργασίας 

απεικονίζονται στον πίνακα 2.3 του επόμενου κεφαλαίου. 
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                                                                     Πίνακας εννοιών      

   

 

  

 

  Αναζήτηση προς τα πίσω 

  

                                                                    Αναζήτηση στα κορυφαία περιοδικά  

 

 Περιεχόμενο/Πλήρες κείμενο  

 

 Περίληψη  

 

 Τίτλος 

 

 Λέξεις αναζήτησης Περιορισμοί 

 

                                                   Βάσεις αναζήτησης              Λίστα 

 

 

Σχήμα 2.5: Συλλογή άρθρων και ανάλυση μεθοδολογίας 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε η σημασία της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης στις ακαδημαϊκές έρευνες και στο πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Μετά την περιγραφή των ωφελειών που προσφέρει, περιγράφηκε η μεθοδολογία των 

Ανάλυση 

περιεχομένου 

Κατηγοριοποίηση 

Α
ν
ά

λ
υ

σ
η

 ά
ρ

θ
ρ

ω
ν
 

Α
ν
α

ζή
τ
η

σ
η

 ά
ρ

θ
ρ

ω
ν
 

4 βάσεις 

αναζήτησης 

1087 άρθρα 

521 άρθρα 

316 άρθρα 

57 άρθρα 

+4 άρθρα 

+15 άρθρα 

Επιλογή 

βάσεων 

Αναζήτηση 

άρθρων 

1ο επίπεδο 

εξέτασης 

άρθρων 

2ο επίπεδο 

εξέτασης 

άρθρων 

3ο επίπεδο 

εξέτασης 

άρθρων 

Εξέταση 

παραπομπών 

Εξέταση 

αναφορών 

Προσθήκη 

επιπρόσθετων 

άρθρων 

Διαδικασία Δραστηριότητες Αποτελέσματα 

Λεπτομερής ανάλυση άρθρων 

Αναζήτηση προς τα μπροστά 

+12 άρθρα 
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Webster and Watson (2002), που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της παρούσας 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της.  

Σύμφωνα με αυτήν τη μεθοδολογία, μετά την αναζήτηση και την επιλογή των 

άρθρων ακολουθεί η ανάλυση και η σύνθεσή τους, η οποία παρουσιάζεται στις παρακάτω 

ενότητες. Για την ανάλυση και την σύνθεση των άρθρων οι Webster and Watson (2002), 

προτείνουν την υλοποίηση πινάκων σύμφωνα με τις κεντρικές ιδέες που αναδείχθηκαν από 

την κατηγοριοποίηση των άρθρων. 

Εκτός όμως από την υλοποίηση των πινάκων, οι ενότητες αυτές, περιλαμβάνουν 

την ανάπτυξη κάθε έννοιας. Για κάθε έννοια παρατίθενται ορισμοί, ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο, μεταβλητές με τις οποίες μετρήθηκε σε εμπειρικές έρευνες, συμπεράσματα 

προηγούμενων ερευνών και  προτάσεις προγενέστερων ερευνητών για μελλοντική έρευνα. 

Στη συνέχεοα, δημιουργήθηκαν διαγράμματα για τη σχηματική απεικόνιση των 

συμπερασμάτων αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση της σημασίας του παρόντος 

ερευνητικού πεδίου, των κενών που υπάρχουν και της παροχής οδηγιών για σχεδιασμό 

ερευνών σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες. 

2.8 Ανάλυση και Σύνθεση άρθρων 

Οι Webster and Watson (2002), επισημαίνουν ότι η δημιουργία πινάκων και 

σχημάτων που συνθέτουν τις βασικές ιδέες του υλικού της βιβλιογραφίας διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλλουν στην κατανόηση του θέματος. Επιπροσθέτως, 

προσθέτουν αξία στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αφού παρέχουν ένα πλαίσιο ερμηνείας 

των μεταβλητών, των επιπέδων ανάλυσης και των κενών που χρειάζονται διερεύνηση. 

Στο πρώτο βήμα αυτού του σταδίου, δημιουργήθηκε ο πίνακας ανάλυσης (Chen et. 

al., 2010) και ο πίνακας σύνθεσης των κεντρικών εννοιών που προέκυψαν από τη συλλογή 

και την εξέταση του πλήρους κειμένου των άρθρων (Paagman, 2012; Yang and Tate, 

2012). 

Πίνακας 2.3: Ανάλυση άρθρων 

 Συγγραφέας Ττίλος Άρθρου Επιστημονικό 

περιοδικό/συνέδριο 

Έτος 

1. Chen et al.  From innovative IS strategy 

to customer value: the roles of 

innovative business 

orientation, CIO leadership 

and organizational climate 

(Equal contribution) 

Data Base for 

Advances in 

Information Systems 

2015 

2. Coltman et al. Strategic IT alignment: 

twenty-five years on 

Journal of 

Information 

Technology 

2015 
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3. Krotov Bridging the CIO-CEO gap: It 

takes two to tango 

Business Horizons 2015 

4. Maharaj & 

Brown 

The impact of shared domain 

knowledge on strategic 

information systems planning 

and alignment: original 

research 

South African 

Journal of 

Information 

Management 

2015 

5. Kwanroengjai 

et al. 

Operational Alignment 

Framework for Improving 

Business Performance of an 

Organisation 

ICEIS 2014 

6. Quaadgras et 

al. 

Management commitments 

that maximize business 

impact from IT 

Journal of 

Information 

Technology 

2014 

7. Rahrovani et 

al. 

Aligning IT for future 

business value: 

conceptualizing it project 

portfolio alignment 

ACM SIGMIS 

Database 

2014 

8. Yang & Pita Research Instrument For The 

Measurement Of Facilitators 

For Enchasing SISP Success 

And Dynamic Capabilities 

PACIS 2014 

9. Zubovic et al. A Framework for 

Investigating the Impact of 

Information Systems 

Capability on Strategic 

Information Systems Planning 

Outcomes 

PACIS 2014 

10. Hovelja et al. A model of influences of 

environmental stakeholders 

on strategic information 

systems planning success in 

an enterprise 

Technological and 

Economic 

Development of 

Economy 

2013 

11. Silvius & 

Stoop 

The relationship between the 

process of Strategic 

Information Systems Planning 

and its success; An 

explorative study 

HICSS 2013 

12. Suh et al. Effects of strategic alignment 

on IS success: the mediation 

role of IS investment in Korea 

Information 

Technology 

Management 

2013 

13. Ullah &  Lai A systematic review of 

business and information 

technology alignment 

ACM 2013 

14. Yang et al. A Conceptual Framework for 

Assessing Strategic 

Information Systems Planning 

(SISP) Success in the Current 

Dynamic Environments 

ACIS 2013 

15. Merali et al. Information systems strategy: 

Past, present, future? 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2012 

16. Mirchandani & 

Lederer 

“Less is More:” Information 

Systems Planning in an 

Uncertain Environment 

Information Systems 

Management 

2012 

17. Wilkin & 

Cerpa 

Strategic Information Systems 

Planning: An Empirical 

Evaluation of Its Dimensions 

Journal of 

Technology 

Management & 

Innovation 

 

2012 
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18. Yayla & Hu The impact of IT-business 

strategic alignment on firm 

performance in a developing 

country setting: exploring 

moderating roles of 

environmental uncertainty 

and strategic orientation 

European Journal of 

Information Systems 

2012 

19. Bulchand-

Gidumal & 

Melián-

González 

Maximizing the positive 

influence of IT for improving 

organizational performance 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2011 

20. Chatzoglou et 

al. 

Aligning IT, strategic 

orientation and organizational 

structure 

Business Process 

Management Journal 

2011 

21. Haki A model and empirical test of 

information technology 

strategy success 

International Journal 

of Information 

Systems and Change 

Management 

2011 

22. Leidner et al. An empirical investigation of 

the relationship of IS strategy 

with firm performance 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2011 

23. Mithas et al. How Information 

Management Capability 

Influences Firm Performance 

MIS Quarterly 2011 

24. Wei & Wang Making sense of a market 

information system for 

superior performance: The 

roles of organizational 

responsiveness and 

innovation strategy 

Industrial Marketing 

Management 

2011 

25. Bechor et al. A contingency model for 

estimating success of strategic 

information systems planning 

Information & 

Management 

2010 

26. Brown Strategic Information Systems 

Planning: Comparing 

Espoused Beliefs with 

Practice 

ECIS 2010 

27. Chen et al. Information Systems 

Strategy:  

Reconceptualization, 

Measurement, and 

Implications 

MIS Quarterly 2010 

28. Swanson Consultancies and capabilities 

in innovating with IT 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2010 

29. Cohen Contextual determinants and 

performance implications of 

information systems strategy 

planning within South 

African firms 

Information & 

Management 

2008 

30. Lin et al. The innovativeness effect of 

market orientation and 

learning orientation on 

business performance 

International Journal 

of Manpower 

2008 

31. Newkirk et al. Rapid business and IT 

change: drivers for strategic 

information systems 

planning? 

European Journal of 

Information Systems 

2008 

32. Zhao et al. An Empirical Study of E-

Business Implementation 

IEEE Transactions 

on Engineering 

2008 
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Process in China Management 
33. Booth & Philip Information systems 

management: role of 

planning, alignment and 

leadership 

Behavior & 

Information 

Technology 

2007 

34. Chan & Reich IT alignment: what have we 

learned? 

Journal of 

Information 

Technology 

2007 

35. Galliers & 

Whitley 

Vive les differences? 

Developing a profile of 

European Information 

systems research as a basis 

for international comparisons 

European Journal of 

Information Systems 

2007 

36. Oh & 

Pinsonneault 

On the Assessment of the 

Strategic Value of 

Information Technologies: 

Conceptual and Analytical 

Approaches 

MIS Quarterly 2007 

37. Benbya & 

McKelvey 

Using coevolutionary and 

complexity theories to 

improve IS alignment: a 

multi-level approach 

Journal of 

Information 

Technology 

2006 

38. Chan et. al. Antecedents and Outcomes of 

Strategic IS Alignment: An 

Empirical Investigation 

IEEE Transactions 

on Engineering 

2006 

39. Fairbank et al. Information Processing 

Design Choices, Strategy, and 

Risk Management 

Performance 

Journal of 

Management 

Information Systems 

2006 

40. Newkirk & 

Lederer 

Incremental and 

Comprehensive Strategic 

Information Systems Planning 

in an Uncertain Environment 

IEEE Transactions 

On Engineering 

Management 

2006 

41. Newkirk & 

Lederer 

The effectiveness of strategic 

information systems planning 

under environmental 

uncertainty 

Information & 

Management 

2006 

42. Pai An empirical study of the 

relationship between 

knowledge sharing and IS/IT 

strategic planning (ISSP) 

Management 

Decision 

2006 

43. Palanisamy Strategic information systems 

planning model for flexibility 

and success 

Industrial 

Management & Data 

Systems 

2005 

44. Piccoli & Ives Review: IT Department 

Strategic Initiatives and 

Sustained Competitive 

Advantage: A Review and 

Synthesis of the literature 

MIS Quarterly 2005 

45. Bergeron et al. Ideal patterns of strategic 

alignment and business 

performance 

Information & 

Management 

2004 

46. Brown Testing and Extending 

Theory in Strategic 

Information Systems Planning 

Through Literature Analysis 

Information 

Resources 

Management Journal 

2004 

47. Cao & 

Schniederjans 

Empirical study of the 

relationship between 

operations strategy and 

International Journal 

of Production 

Research 

2004 
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information systems strategic 

orientation in an e-commerce 

environment 
48. Ragu-Nathan 

et al. 

A path analytic study of the 

efect of top management 

support for information 

systems performance 

Omega 2004 

49. Peppard & 

Ward 

Beyond strategic information 

systems: towards an IS 

capability 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2004 

50. Rathnam et al. Alignment of Business 

Strategy and IT Strategy: A 

Case Study of a Fortune 50 

Financial Services Company 

Journal of Computer 

Information Systems 

2004 

51. Wade & 

Hulland 

Review: The Resource-Based 

View and Information 

Systems Research: Review, 

Extension, and Suggestions 

for Future Research 

MIS Quarterly 2004 

52. Heo & Han Performance measure of 

information systems IS in 

evolving computing 

environments: an empirical 

investigation 

Information & 

Management 

2003 

53. Kearns & 

Lederer 

A Resource-Based View of 

Strategic IT Alignment: How 

Knowledge Sharing Create 

Competitive Advantage 

Decision Sciences 2003 

54. Newkirk et al. Strategic information systems 

planning: too little or too 

much? 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2003 

55. Sambamurthy 

et al. 

Shaping Agility through 

Digital Options: 

Reconceptualizing the Role of 

Information Technology in 

Contemporary Firms 

MIS Quarterly 2003 

56. Basu et al. The impact of organizational 

commitment, senior 

management involvement, 

and team involvement on 

strategic information systems 

planning 

Information & 

Management 

2002 

57. Croteau & 

Bergeron 

An information technology 

trilogy: business strategy, 

technological deployment and 

organizational performance 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2001 

58. Adersen Information Technology, 

strategic decision making 

approaches and organizational 

performance in different 

industrial settings 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2001 

59. Bergeron et al. Fit in Strategic Information 

Technology Management 

Research: An empirical 

comparison of perspectives 

Omega 2001 

60. King & Teo Assessing the impact of 

proactive versus reactive 

modes of strategic 

information systems planning 

Omega 2000 
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61. Kearns & 

Lederer 

The effect of strategic 

alignment on the use of IS-

based resources for 

competitive advantage 

Journal of Strategic 

Information Systems 

2000 

62. Reich &  

Benbasat 

Factors That Influence the 

Social Dimension of 

Alignment between Business 

and Information Technology 

Objectives 

MIS Quarterly 2000 

63. Teo & Ang How useful are strategic plans 

for information systems? 

Behaviour & 

Information 

Technology 

2000 

64. Teo & Too Information Systems 

Orientation and Business Use 

of the Internet: An Empirical 

Study 

International Journal 

of Electronic 

Commerce 

2000 

65. Doherty & 

Marples 

The relative success of 

alternative approaches to 

strategic information systems 

planning: an empirical 

analysis 

Journal of Strategic 

Information Systems 

1999 

66. Henderson & 

Venkatraman 

Strategic alignment: 

Leveraging information 

technology for transforming 

organizations 

IBM Systems 

Journal 

1999 

67. Luftman & 

Brier 

Achieving and sustaining 

business-IT alignment 

California 

Management Review 

1999 

68. Martinsons et 

al. 

The balanced scorecard: a 

foundation for the strategic 

management of information 

systems 

Decision Support 

Systems 

1999 

69. Teo & Ang Critical success factors in the 

alignment of IS plans with 

business plans 

International Journal 

of Information 

Management 

1999 

70. Sabherwal The relationship between 

information system planning 

sophistication and 

Information Systems Success: 

An Empirical Assessment 

Decision Sciences 1999 

71. Feeny & 

Willcocks 

Core IS capabilities for 

exploiting information 

technology 

Sloan Management 

Review 

1998 

72. Segars & 

Grover 

Strategic Information Systems 

Planning Success: An 

Investigation of the Construct 

and Its Measurement 

MIS Quarterly 1998 

73. Segars et al. Strategic information systems 

planning:  Planning system 

dimensions , internal 

Coalignment, and 

Implications for Planning 

Effectiveness 

Decision Sciences 1998 

74. Mentzas Implementing an IS Strategy- 

A Team Approach 

Long Range 

Planning 

1997 

75. Powell & 

Micallef 

Information Technology as 

Competitive Advantage: The 

Role of Human, Business, and 

Technology Resources 

Strategic 

Management Journal 

1997 

76. Teo et al. The state of strategic IS Information & 1997 
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planning practices in 

Singapore 

Management 

77. Lederer & 

Sethi 

Key prescriptions for strategic 

information systems planning 

Journal of 

Management 

Information Systems 

1996 

78. Jordan & 

Tricker 

Information strategy: 

alignment with organization 

structure 

Journal of Strategic 

Information Systems 

1995 

79. Galliers et al. Coping with information 

technology? How British 

executives perceive the key 

information systems 

management issues in the 

mid-1990s 

Information & 

Management 

1994 

80. Earl Experiences in Strategic 

Information Systems Planning 

MIS Quarterly 1993 

81. Luftman et al. Transforming the enterprise: 

The alignment of business 

and 

information technology 

strategies 

IBM Systems 

Journal 

1993 

82. Pinsonneault & 

Kraemer 

Survey Research 

Methodology in Management 

Information Systems: An 

Assessment 

Journal of 

management 

information systems 

1993 

83. Barney Firm Resources and Sustained 

Competitive Advantage 

Journal of 

Management 

1991 

84. Clemons & 

Michael 

Sustaining IT Advantage: The 

Role of Structural Differences 

MIS Quarterly 1991 

85. Raghunathan 

& 

Raghunathan 

Information Systems Planning 

and Effectiveness: An 

Empirical Analysis 

OMEGA 1991 

86. Lederer & 

Sethi 

Critical Dimensions of 

Strategic Information Systems 

Planning 

Decision Sciences 1991 

86. Lederer & 

Sethi 

The Implementation of 

Strategic Information Systems 

Planning Methodologies 

MIS Quarterly 1988 

88. Brancheau & 

Wetherbe 

Key Issues in Information 

Systems Management 

MIS Quarterly 1987 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των άρθρων 

σύμφωνα με την κεντρική ιδέα στην οποία ανήκουν. 

Πίνακας 2.4: Πίνακας σύνθεσης των άρθρων 

 Κεντρικές Ιδέες 

 Συγγραφέας Έτος Μέθοδος 
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m
e

n
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1. Chen et al. 2015 Έρευνα         x  

2. Coltman et al. 2015 Θεωρητική x        x  

3. Krotov 2015 Θεωρητική          x 

4. Maharaj 

&Brown  

2015 Έρευνα x    x      

5. Kwanroengjai 2014 Μελέτες x          
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et al. περίπτωσης 

6. Quaadgras et 

al. 

2014 Έρευνα          x 

7. Yang & Pita 2014 Έρευνα x      x    

8. Rahrovani et al. 2014 Έρευνα x          

9. Zubovic et al. 2014 Θεωρητική    x x      

10. Hovelja et al. 2013 Έρευνα  x   x  x    

11. Silvius & Stoop 2013 Έρευνα     x  x    

12. Suh et al. 2013 Έρευνα x x         

13. Yang et al. 2013 Έρευνα     x  x    

14. Ullah &  Lai 2013 Θεωρητική x x       x  

15. Merali et al. 2012 Θεωρητική  x  x x      

16. Mirchandani & 

Lederer 

2012 Έρευνα x     x     

17. Wilkin & Cerpa 2012 Έρευνα     x      

18. Yayla & Hu 2012 Έρευνα x x         

19. Bulchand-

Gidumal & 

Melián-

González 

2011 Έρευνα  x  x       

20. Chatzoglou et 

al. 

2011 Έρευνα x x         

21. Haki 2011 Έρευνα     x  x    

22. Leidner et al. 2011 Έρευνα  x      x   

23. Mithas et al. 2011 Έρευνα  x  x       

24. Wei & Wang 2011 Έρευνα  x       x  

25. Bechor et al. 2010 Έρευνα     x  x    

26. Brown 2010 Έρευνα     x x     

27. Chen et al. 2010 Έρευνα        x  x 

28. Swanson 2010 Θεωρητική         x  

29. Cohen 2008 Έρευνα     x      

30. Lin et al. 2008 Έρευνα  x       x  

31. Newkirk et al. 2008 Έρευνα     x x     

32. Zhao et al. 2008 Έρευνα  x x x       

33. Booth & Philip 2007 Θεωρητική x      x    

34. Chan & Reich 2007 Θεωρητική x          

35. Galliers & 

Whitley 

2007 Θεωρητική        x   

36. Oh & 

Pinsonneault 

2007 Έρευνα x x         

37. Benbya & 

McKelvey 

2006 Θεωρητική x          

38. Chan et al. 2006 Έρευνα x x         

39. Fairbank et al. 2006 Έρευνα  x      x   

40. Newkirk & 

Lederer 

2006 Έρευνα x    x     x 

41. Newkirk & 

Lederer 

2006 Έρευνα      x x    

42. Pai 2006 Έρευνα x    x      

43. Palanisamy 2005 Έρευνα     x   x   

44. Piccoli & Ives 2005 Θεωρητική  x  x       

45. Bergeron et al. 2004 Έρευνα x x         

46. Brown 2004 Θεωρητική     x      

47. Cao & 

Schniederjans 

2004 Έρευνα x  x        

48. Ragu-Nathan et 

al. 

2004 Έρευνα x x        x 

49. Peppard & 

Ward 

2004 Θεωρητική x x  x     x  

50. Rathnam et al. 2004 Μελέτες 

περίπτωσης 

x          

51. Wade & 

Hulland 

2004 Θεωρητική    x       

52. Heo & Han 2003 Έρευνα     x   x   

53. Kearns & 2003 Έρευνα x x        x 
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Lederer 

54. Newkirk et al. 2003 Έρευνα      x x    

55. Sambamurthy 

et al. 

2003 Θεωρητική x x  x       

56. Basu et al. 2002 Έρευνα     x     x 

57. Croteau & 

Bergeron 

2001 Έρευνα x x         

58. Andersen 2001 Έρευνα  x x  x      

59. Bergeron et al. 2001 Έρευνα x x         

60. King & Teo 2000 Έρευνα x x   x      

61. Kearns & 

Lederer 

2000 Έρευνα x x  x       

62. Reich &  

Benbasat 

2000 Έρευνα x          

63. Teo & Ang 2000 Έρευνα     x      

64. Teo & Too 2000 Έρευνα x  x        

65. Doherty & 

Marples 

1999 Έρευνα     x  x    

66. Henderson & 

Venkatraman 

1999 Έρευνα x          

67. Luftman & 

Brier 

1999 Έρευνα  x x        

68. Martinsons et 

al. 

1999 Μελέτες 

περίπτωσης 

x x         

69. Teo & Ang 1999 Έρευνα x          

70. Sabherwal 1999 Έρευνα        x   

71. Feeny & 

Willcocks 

1998 Θεωρητική    x    x   

72. Segars & 

Grover 

1998 Έρευνα       x    

73. Segars et al. 1998 Έρευνα     x  x    

74. Mentzas 1997 Θεωρητική x     x    x 

75. Powell & 

Micallef 

1997 Έρευνα x x  x       

76. Teo et al. 1997 Έρευνα        x   

77. Lederer & Sethi 1996 Έρευνα     x      

78. Jordan & 

Tricker 

1995 Έρευνα     x      

79. Galliers et al. 1994 Θεωρητική x    x  x x  x 

80. Earl 1993 Έρευνα- 

Μελέτες 

περίπτωσης 

    x      

81. Luftman et. al. 1993 Θεωρητική x x         

82. Pinsonneault & 

Kraemer 

1993 Θεωρητική        x   

83. Barney 1991 Θεωρητική  x  x       

84. Clemons & 

Michael 

1991 Θεωρητική x       x x  

85. Raghunathan & 

Raghunathan 

1991 Έρευνα        x   

86. Lederer & Sethi 1991 Έρευνα     x  x    

86. Lederer & Sethi 1988 Έρευνα     x  x    

88. Brancheau & 

Wetherbe 

1987 Έρευνα  x  x x   x   

 

Από τον πίνακα 2.4 προκύπτει ότι οι βασικότερες έννοιες που συνδέονται με τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν την ευθυγράμμιση της 

εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων, την επίδραση 

της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

οικονομική απόδοση της επιχείρησης, αλλά και τη σχέση της ευθυγράμμισης στην 
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οικονομική απόδοση της επιχείρησης, την εξέταση των απαραίτητων πόρων και τη 

συμβολή της δέσμευσης της διοίκησης στη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, το ρόλο της καινοτομίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

και τέλος τα επιμέρους συστατικά της διαδικασίας, η οποία αποτελείται από φάσεις οι 

οποίες οδηγούν στην επιτυχία. 

Από τον πίνακα 2.4 παρατηρείται ότι οι ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον 

τους στη μελέτη της σχέσης μεταξύ της ευθυγράμμισης και της οικονομικής απόδοσης. 

Λιγότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την 

εξέταση της σχέσης μεταξύ των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας τους, ενώ υπάρχει έλλειψη ερευνών στη 

σύνδεση αυτής της σχέσης με την οικονομική απόδοση της επιχείρησης.  

Πίνακας 2.5: Πίνακας ανάλυσης εμπειρικών ερευνών 

 Συγγραφέας Έτος Μέθοδος  

Έρευνας 

Τύπος  

οργανισμού 

Δείγμα Χώρα Μέθοδος 

Ανάλυσης  

1. Chen et al. 2015 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

56 
επιχειρήσεις 

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής 

(CIO) 

Ινδία, 
Αμερική 

PLS 

2. Maharaj & 
Brown  

2015 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

59 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

- - CFA 

3. Quaadgras et 

al. 

2014 - 210 

επιχειρήσεις 

Στελέχη - SEM 

4. Rahrovani et 
al. 

2014 Έρευνα 
(συνεντεύξεις) 

29 
επιχειρήσεις 

Στελέχη - - 

5. Yang & Pita 2014 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

1000 

μεγάλες 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 

πληροφορικής/ 
Διευθύνων 

σύμβουλος 

(CEO/CIO) 

Κορέα SEM 

6. Hovelja et al. 2013 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

94 

επιχειρήσεις 

IT managers Σλοβενία Student’s t-

tests/ 

Pearson’s 
correlation 

analysis 

7. Silvius & 

Stoop 

2013 Έρευνα 

(συνέντευξη) 

12 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

- Ολλανδία LISREL 

Model 

8. Suh et al. 2013 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

273 
επιχειρήσεις 

διαφόρων 

μεγεθών, 
διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη Κορέα, 
Η.Π.Α., 

Ευρώπη 

SEM 

9. Yang et al. 2013 - 1000 

μεγάλες 
επιχειρήσεις 

- Κορέα SEM 

10. Mirchandani 

& Lederer 

2012 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

103 

επιχειρήσεις 
κατασκευαστ

ικός κλάδος 

Διευθυντής 

συστημάτων 
πληροφορικής/ 

Διευθύνων 

σύμβουλος 
(CEO/CIO) 

Η.Π.Α. SEM 

11. Wilkin & 

Cerpa 

2012 Έρευνα 

(συνέντευξη) 

29 μεγάλες 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 
πληροφορικής 

 (CIO) 

Αυστραλία - 
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12. Yayla & Hu 2012 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

169 μεγάλες 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη Τουρκία OLS 

13. Bulchand-

Gidumal & 
Melián-

González 

2011 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

59 

επιχειρήσεις 

(CIO) - PLS/OLS 

14. Chatzoglou 
et al. 

2011 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

295 
επιχειρήσεις 

διαφόρων 

μεγεθών, 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθύνων 
σύμβουλος 

(CEO) 

Ελλάδα SEM 

15. Haki 2011 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

94 

επιχειρήσεις 
Πληροφορικής 

Υπεύθυνοι 

Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Ιράν SEM 

16. Leidner et al. 2011 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

263 

επιχειρήσεις 

Διευθύνων 

σύμβουλος 

(CEO) 

Η.Π.Α. SEM 

17. Mithas et al. 2011 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

80 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Ενδοεπιχειρησιακές 
μονάδες 

- LISREL 
Model 

18. Wei & Wang 2011 Έρευνα 

(συνέντευξη) 

180 

επιχειρήσεις 
κατασκευαστικός 
κλάδος 

Στελέχη Κίνα SEM 

19. Bechor et al. 2010 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

167 μεγάλες 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 
πληροφορικής 

(CIO) 

Αμερική Factor 

Analysis 

20. Brown 2010 Έρευνα 
(συνέντευξη) 

7 μεγάλες 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής 

(CIO), Στελέχη 

- Comparative 
analysis 

21. Chen et al. 2010 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

174 
επιχειρήσεις 

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής 

(CIO) 

Η.Π.Α. Factor 
Analysis 

22. Cohen 2008 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

116 

επιχειρήσεις 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 
executives) 

Νότια 

Αφρική 

SEM 

23. Lin et al. 2008 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

333 

μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντές 

μάνατζμεντ 

Ταϊβάν SEM 

24. Newkirk et 
al. 

2008 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

161 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

Αμερική SEM 

25. Zhao et al. 2008 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο/ 

συνέντευξη) 

56 

επιχειρήσεις 

διαφόρων 
μεγεθών, 

διάφοροι 

κλάδοι 

- Κίνα SEM 

26. Oh & 
Pinsonneault 

2007 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

110 
μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 
κατασκευαστικός 
κλάδος  

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής/ 

Διευθύνων 
σύμβουλος 

(CEO/CIO) 

Καναδάς OLS 

27. Chan et al. 2006 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο/ 

συνέντευξη) 

62 
επιχειρήσεις 

διαφόρων 

μεγεθών, 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής/ 

Διευθύνων 
σύμβουλος 

(CEO/CIO) 

- SEM 

28. Fairbank et 

al. 

2006 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

337 μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Διευθυντής 

συστημάτων 

Αμερική DEA 

Analysis 
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κλάδος υγεία πληροφορικής/ 

Διευθύνων 

σύμβουλος 

(CEO/CIO) 

29. Newkirk & 

Lederer 

2006 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

161 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων (IS 

executives) 

- SEM 

30. Newkirk & 
Lederer 

2006 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

161 
επιχειρήσει 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

Αμερική SEM 

31. Pai 2006 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

805 μεγάλες 
επιχειρήσεις 
κατασκευαστικός 
κλάδος και 

κλάδος 

υπηρεσιών 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

Ταϊβάν Factor 
Analysis 

32. Palanisamy 2005 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

42 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

296 χρήστες - Factor 
Analysis 

33. Bergeron et 

al. 

2004 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

110 μικρές 

επιχειρήσεις 
κατασκευαστικός 
κλάδος και 

κλάδος 
υπηρεσιών 

Διευθύνων 

σύμβουλος 

(CEO) 

- SEM 

34. Cao & 

Schniederjan

s 

2004 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

166 

επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

- - LISREL 

Model 

35. Ragu-Nathan 
et al. 

2004 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

231 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

Η.Π.Α. SEM 

36. Rathnam et 

al. 

2004 Μελέτες 

περίπτωσης 

(συνέντευξη) 

10 μεγάλες 

επιχειρήσεις 

οικονομικών 
υπηρεσιών 

Ανώτερα Στελέχη 

(Senior 

executives) 

- - 

37. Heo & Han 2003 Έρευνα 

(ερωτηματόλογιο) 

154 

μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 
πληροφορικής 

(CIO) 

Κορέα Factor 

Analysis 

38. Kearns & 
Lederer 

2003 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

161 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 
συστημάτων 

πληροφορικής 

(CIO) 

Η.Π.Α. SEM 

39. Newkirk et 

al. 

2003 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

161 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 
κλάδοι 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 
executives) 

Η.Π.Α. Factor 

Analysis 

40. Basu et al. 2002 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

105 

επιχειρήσεις 

Υπεύθυνοι 

Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

- CFA 

41. Croteau & 

Bergeron 

2001 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

223 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Κορυφαία 

Στελέχη (Top 
managers) 

Καναδάς PLS 

42. Andersen 2001 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

185 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθύνων 

σύμβουλος / 

Ανώτερα Στελέχη 

(CEO/Senior 
executives) 

Η.Π.Α. Factor 

Analysis 

43. Bergeron et 

al. 

2001 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

110 μικρές 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 
κλάδοι 

Διευθύνων 

σύμβουλος 

(CEO) 

- Discriminant 

Analysis 

44. King & Teo 2000 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

157 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθύνων 

σύμβουλος 
(CEO) 

Αμερική SEM 

45. Kearns & 2000 Έρευνα 161 Στελέχη Η.Π.Α. x2 και t test 
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Lederer (ερωτηματολόγιο) επιχειρήσεις 

διαφόρων 

μεγεθών, 

διάφοροι 

κλάδοι 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων/ 

Ανώτερα Στελέχη 

(IS/Senior 

executives) 

46. Reich &  
Benbasat 

2000 Έρευνα 
(συνέντευξη) 

45 
επιχειρήσεις 

διαφόρων 

μεγεθών, 
κλάδος 

ασφάλειας 

Διευθύνων 
σύμβουλος 

(CEO) 

Καναδάς - 

47. Teo & Ang 2000 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

169 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

- Descriptive 
statistics 

48. Teo & Too 2000 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

225 
επιχειρήσεις 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 

executives) 

Σιγκαπούρ
η 

t-test 

49. Doherty & 

Marples 

1999 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

267 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντές 

πληροφορικής 

(IT Directors) 

- Cluster 

Analysis 

50. Henderson & 

Venkatraman 

1999 Έρευνα 

(συνέντευξη) 

6 

επιχειρήσεις 

Στελέχη 

Πληροφορικής 

(IT managers) 

- - 

51. Luftman & 

Brier 

1999 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

500 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 
κλάδοι 

Στελέχη 

(managers) 

Η.Π.Α. Descriptive 

Statistics 

52. Teo & Ang 1999 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

175 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων (IS 

executives) 

- Descriptive 

Statistics 

53. Sabherwal 1999 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

236 

ακαδημαϊκοί 
οργανισμοί 

Διευθυντές/πρόεδ

ρος 

Η.Π.Α. SEM 

54. Segars & 

Grover 

1998 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

253 

επιχειρήσεις 
διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 
πληροφορικής 

(CIO 

Η.Π.Α. SEM 

55. Segars et al. 1998 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

253 

επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

Διευθυντής 

συστημάτων 

πληροφορικής 

(CIO 

Η.Π.Α. SEM 

56. Powell & 
Micallef 

1997 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

65 
επιχειρήσεις 

κλάδος 

λιανεμπορίου 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

(CEO) 

Η.Π.Α. Linear & 
Multiple 

Regression 

57. Teo et al. 1997 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

92 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 
κλάδοι 

Στελέχη 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 
executives) 

Ασία Chi-square 
tests 

58. Lederer & 

Sethi 

1996 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

199 

επιχειρήσεις 

IS users - ANOVA 

59. Jordan & 
Tricker 

1995 Έρευνα 
(συνέντευξη) 

25 
επιχειρήσεις 

- Ασία - 

60. Earl 1993 Συνδυασμός 

(Έρευνα & 

Μελέτες 
περίπτωσης) 

 6 

επιχειρήσεις 

(μελέτες 
περίπτωσης) 

27 μεγάλες  

επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 

(συνεντεύξεις) 

Στελέχη/Στελέχη 

Πληροφορικής 

(managers/IS 
managers) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

- 

61. Raghunathan 

& 

Raghunathan 

1991 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

192 

επιχειρήσεις 

διαφόρων 
μεγεθών, 

διάφοροι 

κλάδοι 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS 
executives) 

- Factor 

Analysis και 

Cluster 
Analysis 

62. Lederer & 
Sethi 

1991 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

80 
επιχειρήσεις 

Στελέχη 
(managers) 

- Factor 
Analysis 
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διάφοροι 

κλάδοι 

63. Lederer & 
Sethi 

1988 Έρευνα 
(ερωτηματολόγιο) 

80 
επιχειρήσεις 

διάφοροι 

κλάδοι 
 

Στελέχη 
(managers) 

- Factor 
Analysis 

64. Brancheau & 

Wetherbe 

1987 Έρευνα 

(ερωτηματολόγιο) 

80 

επιχειρήσεις 

Στελέχη 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων (IS 

executives) 

- Delphi 

Method 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 2.5, οι προηγούμενες έρευνες στο 

παρόν θέμα μελέτης περιλαμβάνουν ποικίλες στρατηγικές μεθόδου ανάλυσης, με την 

συνηθέστερη την έρευνα σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τη συλλογή απαντήσεων 

μέσω ερωτηματολογίου από Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής/ Διευθύνων 

συμβούλους (CEO’s/CIO’s). Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι Pinsonneault 

and Kraemer (1993). Οι μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων που επιλέγουν οι ερευνητές 

ποικίλουν και αυτές που εμφανίζονται περισσότερο είναι οι SEM, LISREL Models, Factor 

Analysis και DEA Analysis. Το σύνολο των άρθρων που παρουσιάζονται στον παραπάνω 

πίνακα είναι μόνο όσα ακολούθησαν ερευνητική μέθοδο, είτε έρευνα με ερωτηματολόγιο 

ή συνέντευξη, είτε υλοποίηση μελετών περίπτωσης, ή ακόμη και συνδυασμό των 

παραπάνω μεθόδων.  

Πίνακας 2.6: Σύντομη περιγραφή ανά κεντρική ιδέα 

Κεντρική Ιδέα Περιγραφή Συγγραφείς 

Ευθυγράμμιση 

(alignment) 

Πώς συνδέεται με το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

και την επιτυχία, την 

οικονομική απόδοση και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα-

παράγοντες επίδρασης. 

Coltman et al., (2015), Yang and Pita, 

(2014), Ullah and Lai, (2013), Suh et al., 

(2013), Mirchandani and Lederer, (2012), 

Yayla and Hu, (2012),  Chatzoglou et al., 

(2011), Booth and Philip, (2007), Chan and 

Reich, (2007), Oh and Pinsonneault, 

(2007), Benbya and McKelvey, (2006), 

Chan et al., (2006), Newkirk and Lederer, 

(2006), Bergeron et al., (2004), Cao and 

Schniederjans, (2004), Ragu-Nathan et al., 

(2004), Peppard and Ward, (2004), 

Rathnam, et al., (2004), Kearns and 

Lederer, (2003), Sambamurthy et al., 

(2003), Croteau and Bergeron, (2001), 

Bergeron et al., (2001), King and Teo, 

(2000), Kearns and Lederer, (2000),  Reich 

and  Benbasat, (2000), Thomson and Too, 

(2000), Henderson and Venkatraman, 

(1999), Martinsons et al., (1999), Teo and 

Ang, (1999), Mentzas, (1997), Powell and 

Micallef, (1997), Galliers et al., (1994), 

Luftman et al., (1993), Clemons and 

Michael, (1991). 

   

Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα/Οικονομι

κή απόδοση  

(firm 

performance/competiti

ve advantage) 

Πώς συνδέονται με το 

σχεδιασμό Πληροφοριακών 

Συστημάτων, το Στρατηγικό 

Σχεδιασμό Πληροφοριακών 

Συστημάτων και την 

καινοτομία-μεταβλητές 

Ullah and  Lai, (2013), Merali et al., 

(2012), Chatzoglo et al., (2011), Mithas et 

al., (2011), Wei and Wang, (2011), Lin et 

al., (2008), Zhao, et al., (2008), Oh and 

Pinsonneault, (2007), Chan et al., (2006), 

Fairbank et al., (2006), Piccoli and Ives, 
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μέτρησης. (2005), Bergeron et al., (2004), Ragu-

Nathan et al., (2004), Peppard and Ward, 

(2004), Kearns and Lederer, (2003), 

Sambamurthy et al., (2003), Croteau and 

Bergeron, (2001), Andersen, (2001), 

Bergeron et al., (2001), King and Teo, 

(2000), Kearns and Lederer, (2000), 

Luftman and Brier, (1999), Martinsons et 

al., (1999), Powell and Micallef, (1997), 

Luftman et al., (1993), Barney, (1991), 

Brancheau and Wetherbe, (1987). 

E-business/Internet Πώς συνδέονται με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και 

την οικονομική απόδοση-

επίδραση των πόρων και της 

ευθυγράμμισης. 

Zhao et al., (2008), Cao and Schniederjans, 

(2004), Andersen, (2001), Teo and Too, 

(2000), Luftman and Brier, (1999). 

Πόροι και ικανότητες 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων  

(IS 

resources/capabilities 

Πώς συνδέονται με τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων, 

την επιτυχία, την οικονομική 

απόδοση και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα-είδη πόρων και 

ικανοτήτων. 

Zubovic et al., (2014), Merali et al., 

(2012), Mithas et al., (2011), Zhao et al., 

(2008), Piccoli and Ives, (2005), Peppard 

and Ward, (2004), Wade and Hulland, 

(2004), Sambamurthy et al., (2003), 

Kearns and Lederer, (2000), Feeny and 

Willcocks, (1998), Powell and Micallef, 

(1997), Barney, (1991), Brancheau and 

Wetherbe, (1987). 

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (SISP) 

Πώς επιδρά στην οικονομική 

απόδοση, στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και στην 

καινοτομία-διαστάσεις, 

προσεγγίσεις, προβλήματα, 

κρίσιμοι παράγοντες. 

Zubovic et al., (2014), Silvius and  Stoop, 

(2013), Yang et al., (2013), Merali et al., 

(2012), Wilkin and Cerpa, (2012), Bechor 

et al., (2010), Brown, (2010), Newkirk and 

Lederer, (2006), Pai, (2006), Palanisamy, 

(2005), Heo and Han, (2003), Basu et al., 

(2002), Andersen, (2001), King and Teo, 

(2000), Teo and Ang, (2000), Doherty and 

Marples, (1999), Segars et al., (1998), 

Galliers, Meral and  Spearing, (1994), Earl, 

(1993), Lederer and Sethi, (1991), Lederer 

and Sethi, (1988),  Brancheau and 

Wetherbe, (1987). 

Φάσεις Στρατηγικού 

Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (SISP 

phases) 

Πώς συνδέονται με την 

επιτυχία του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

Mirchandani and Lederer, (2012), Brown, 

(2010), Newkirk et al., (2008), Newkirk 

and Lederer, (2006), Newkirk et al., 

(2003), Mentzas, (1997). 

Επιτυχία Στρατηγικού 

Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων (SISP 

success) 

Πώς συνδέονται με τις φάσεις 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών Συστημάτων-

παράγοντες επίδρασης, 

μεταβλητές μέτρησης. 

Yang and Pita, (2014), Silvius and  Stoop, 

(2013), Yang et al., (2013), Bechor et al., 

(2010), Haki, (2011), Booth and Philip, 

(2007), Newkirk and Lederer, (2006), 

Newkirk et al., (2003), Doherty and 

Marples, (1999), Segars and Grover, 

(1998), Segars et al., (1998), Galliers et al., 

(1994), Lederer and Sethi, (1991), Lederer 

and Sethi, (1988). 

Σχεδιασμός και 

επιτυχία 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων  

(IS planning/success) 

Πώς επιδρούν στην οικονομική 

απόδοση και στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα-

παράγοντες επιτυχίας, 

διαστάσεις, στόχοι, φάσεις. 

Chen et al., (2010), Galliers and Whitley, 

(2007), Fairbank et al., (2006), Palanisamy, 

(2005), Heo and Han, (2003), Sabherwal, 

(1999), Feeny and Willcocks, (1998), Teo 

et al., (1997), Galliers et al., (1994), 

Pinsonneault and Kraemer, (1993), 

Clemons and Michael, (1991), 

Raghunathan and Raghunathan, (1991), 

Brancheau and Wetherbe, (1987). 

Καινοτομία 

(innovation) 

Πώς συνδέεται με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και 

προσδίδει οικονομική απόδοση 

και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

Ullah and Lai, (2013), Wei and Wang, 

(2011), Swanson, (2010), Lin et al., (2008), 

Peppard and Ward, (2004), Clemons and 

Michael, (1991). 

Δέσμευση της Πώς επιδρά στον Στρατηγικό Quaadgras et al.,  (2014).Chen et al., 
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διοίκησης 

(management 

commitment) 

Σχεδιασμό Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

(2010), Newkirk and Lederer, (2006), 

Ragu-Nathan et al., (2004), Kearns and 

Lederer, (2003), Basu et al., (2002), 

Mentzas, (1997), Galliers et al., (1994). 

 

Για τις κεντρικές έννοιες που προέκυψαν από τον πίνακα 2.4, κρίθηκε σκόπιμο να 

δημιουργηθεί ο παραπάνω πίνακας, ο οποίος συνδέει κάθε έννοια με τους κύριους 

εκφραστές της και παρουσιάζεται η  σύνδεσή της με τις υπόλοιπες, μέσω της προσέγγισης 

των προηγούμενων ερευνητών. Η έννοια της ευθυγράμμισης αναφέρεται στην σύνδεσή 

της με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τον τρόπο σύνδεσής της στον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό των  Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

μελετήθηκε από τους ερευνητές σύμφωνα με τον τρόπο σύνδεσης με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα, την οικονομική απόδοση και την επίδραση των πόρων και της ευθυγράμμισης. 

Η έννοια των πόρων και ικανοτήτων συνδέεται με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων, την επίδραση στην επιτυχία  του, την οικονομική απόδοση 

και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ αναφέρονται τα είδη πόρων και ικανοτήτων που 

απαιτούνται. Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

είναι ευρεία και περιλαμβάνει τη σύνδεση με την οικονομική απόδοση, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και την καινοτομία, διαστάσεις, προσεγγίσεις, προβλήματα, κρίσιμους 

παράγοντες καθώς επίσης και τις φάσεις της διαδικασίας και την επίδρασή τους στην 

επιτυχία της. Αντίστοιχη είναι και η έννοια του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, ενώ η έννοια της δέσμευσης της διοίκησης συνδέεται ως κρίσιμος 

παράγοντας στην διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

Στις παρακάτω ενότητες υλοποιήθηκε η ανάλυση των εννοιών που προέκυψαν 

στον πίνακα 2.4 της προηγούμενης υποενότητας. Πριν την ανάπτυξη κάθε κεντρικής ιδέας, 

παρατίθεται ως εισαγωγική ενότητα μια σύντομη ιστορική αναδρομή των εννοιών, η οποία 

θα ενισχύει την καλύτερη κατανόηση του θέματος της παρούσας μελέτης (Oliver, 2012). 
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Σχήμα 2.6: Έννοιες σχετικές με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων 

2.8.1 Χρονική οριοθέτηση και σημαντικότητα των ερευνητικών περιοχών 

Από τη δεκαετία του 1980, οι έννοιες που απασχόλησαν τους ερευνητές ήταν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα, η αποτελεσματικότητά τους και η σύνδεση με την οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης. Στη συνέχεια, διευρύνθηκε η παρούσα ερευνητική περιοχή και 

δόθηκε έμφαση και σε έννοιες όπως οι ικανότητες των Πληροφοριακών Συστημάτων και η 

σύνδεσή τους με τη στρατηγική του οργανισμού. Το 1987 τα θέματα που απασχόλησαν 

την ερευνητική κοινότητα αφορούσαν την ευθυγράμμιση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων με τους επιχειρησιακούς στόχους, τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα, 

το σχεδιασμό τους, την αρχιτεκτονική των συστημάτων και την εμπλοκή της διοίκησης 

(Galliers et al., 1994; Merali et al., 2012). 

Η έρευνα των Brancheau and Wetherbe (1987), σε 80 στελέχη και στελέχη 

Πληροφοριακών Συστημάτων, επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελέσματα. Η έρευνα που 

διεξήχθη κατέληξε σε σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινότητα των ερευνητών 

των Πληροφοριακών Συστημάτων τη δεκαετία του 1987.  Το πρώτο θέμα που ανάδειξε 

είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, ο οποίος σε συνδυασμό με την στρατηγική των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και τις ικανότητες, προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Σχεδιασμός 
Πληροφορι

ακών 
Συστημάτων 

Ευθυγράμμιση 

Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν 

Καινοτομία 

Δέσμευση 
της διοίκησης 

Πόροι 

Οικονομική 
Απόδοση 

Επιτυχία 

Φάσεις 
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στην επιχείρηση. Το δεύτερο θέμα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο 

προκύπτει από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα επόμενα θέματα της 

έρευνας είναι η ευθυγράμμιση, η χρήση των υπολογιστών, τα δεδομένα και η 

αρχιτεκτονική των συστημάτων και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Το 1992 παρατηρείται μια διαφοροποίηση στα θέματα που μελετούν οι ερευνητές. 

Έμφαση δίνεται στη βελτίωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, στην αρχιτεκτονική των συστημάτων, στην ασφάλεια, στη σύνδεση με το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην αποτελεσματικότητα των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Επίσης, εισάγονται οι έννοιες των πόρων και της καινοτομίας. Παρατηρείται 

ότι ένας μεγάλος αριθμός των θεμάτων της δεκαετίας του 1980 συνεχίζει να βρίσκεται στο 

προσκήνιο και τη δεκαετία του 1990.  

Το 2000 και για τα επόμενα δέκα έτη, εκτός των θεμάτων της προηγούμενης 

δεκαετίας, ιδιαίτερη απήχηση εμφανίζει η ερευνητική περιοχή του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα τελευταία πέντε έτη, οι ερευνητές 

εστιάζουν σε θέματα πόρων, σύνδεσης της επιχειρησιακής στρατηγικής με αυτή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, του Στρατηγικού τους Σχεδιασμού και της επίδρασης όλων 

των παραπάνω στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Merali et al., 2012; 

Galliers et al., 1994).  

 

Σχήμα 2.7: Συνοπτική χρονική εξέλιξη των εννοιών ανά δεκαετία 

1980: 
Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων- 
ευθυγράμμιση 

1990: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων- 
πόροι- καινοτομία  

2000: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

2010: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων- 
ευθυγράμμιση- 
οικονομική 
απόδοση- πόροι   
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 2.8.2 Ευθυγράμμιση 

Η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αυτή της τεχνολογίας είναι 

θέμα που αφορά τους ερευνητές από τη δεκαετία του 1970 (Luftman and Brier, 1999; 

Ullah and Lai 2013). Η έννοια της ευθυγράμμισης απασχόλησε έντονα τους ερευνητές και 

τη δεκαετία του 1980 (Benbya and McKelvey, 2006; Brancheau and Wetherbe, 1987; 

Galliers et al., 1994; Merali et al., 2012) και του 1990 (Croteau and Bergeron, 2001). 

Ο πιο απλοϊκός ορισμός της ευθυγράμμισης θεωρεί την έννοια ως «το βαθμό 

σύνδεσης της επιχειρησιακής στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων» (Booth 

and Philip, 2007). Επίσης, ως ευθυγράμμιση ορίζεται η «σύνδεση μεταξύ της 

επιχειρησιακής στρατηγικής με αυτή των Πληροφοριακών Συστημάτων, της δομής του 

οργανισμού και της δομής των Πληροφοριακών Συστημάτων» (Luftman and Brier, 1999; 

Rahrovani et al. 2014; Ullah and Lai 2013). Άλλος ένας ορισμός είναι ο έξης: «ο βαθμός 

στον οποίο η στρατηγική και οι τεχνολογίες της Πληροφορικής εξαρτώνται μεταξύ τους 

και η επίδραση της απαραίτητης γνώσης από κάθε μια διάσταση εξ’ αυτών για  την 

επίτευξη κάποιου σκοπού». Η ευθυγράμμιση σύμφωνα με τους Chan et al. (2006), ορίζεται 

ως «ο βαθμός κατά τον οποίο η αποστολή, οι στόχοι και τα σχέδια της στρατηγικής της 

επιχείρησης υποστηρίζονται από τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης». Οι Teo and Ang (1999), και οι Kwanroengjai 

et. al. (2014), ορίζουν την ευθυγράμμιση ως «ο βαθμός στον οποίο η αποστολή και οι 

στόχοι των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζονται από τη στρατηγική της 

επιχείρησης». Ακόμη ένας ορισμός δίνεται από τους Chan and Reich (2007) και Suh et al. 

(2013) και είναι «ο βαθμός στον οποίο η αποστολή και οι στρατηγικοί στόχοι της 

επιχείρησης υποστηρίζονται από τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων». 
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Σχήμα 2.8: Διαστάσεις ευθυγράμμισης 

Η ευθυγράμμιση περιλαμβάνει την επιχειρησιακή στρατηγική, τη στρατηγική 

Πληροφοριακών Συστημάτων, τη δομή της επιχείρησης και τη δομή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Chan and Reich, 2007).  Επίσης, περιλαμβάνει τόσο τους στρατηγικούς 

στόχους και  όσους σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, αλλά και τις αντίστοιχες 

διαδικασίες και δεξιότητες (Henderson and Venkatraman, 1999). Η σύνδεση όμως αυτών 

των στοιχείων μεταβάλλεται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο της επιχείρησης. Στο 

στρατηγικό επίπεδο η ευθυγράμμιση αφορά την επιχειρησιακή στρατηγική και τη 

στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων, στο λειτουργικό επίπεδο υπάρχει 

επικοινωνία μεταξύ του τμήματος των Πληροφοριακών Συστημάτων και των τμημάτων 

της επιχείρησης και στο κατώτερο επίπεδο αφορά την ολοκλήρωση μεταξύ των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και των χρηστών τους (Benbya and McKelvey, 2006). 

Επίσης, σύμφωνα με τους Luftman et al. (1993), μια πλήρης ιδέα της ευθυγράμμισης 

περικλείει την ευθυγράμμιση των στρατηγικών, των δομών και των διαδικασιών της 

επιχείρησης και η επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αυτή της πληροφορικής 

οδηγεί σε απόδοση μέσω των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Στο ίδιο αποτέλεσμα 

οδηγούν και οι πόροι και οι ικανότητες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της 

Πληροφορικής. Η υποστήριξη της διοίκησης και η ανταλλαγή των γνώσεων βοηθούν στη 

στρατηγική χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και στη διάγνωση των ευκαιριών 

που προσφέρουν. Η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και αυτής των 

Στρατηγική 

Δομή 

Αποστολή 

Στόχοι 

Σχέδια 
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Πληροφοριακών Συστημάτων είναι μοναδική για κάθε οργανισμό, διότι περιλαμβάνει την 

ευθυγράμμιση των στόχων του οργανισμού και των σχεδίων τους. Για την επιτυχία της 

ευθυγράμμισης απαιτείται η εμπλοκή της διοίκησης και η γνώση τους. Η γνώση αφορά 

τεχνικά θέματα, αλλά και θέματα ανάλυσης του περιβάλλοντος του οργανισμού και της 

ίδιας της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι η επίδραση στην βελτίωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως επισημαίνει η έρευνα των Kearns and Lederer 

(2003), σε 161 επιχειρήσεις. 

Στο σημερινό περιβάλλον οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αλλαγές όπως 

η καινοτομία, η συνεργασία, η παγκοσμιοποίηση και η εικονικότητα. Για την επιτυχή 

ανταπόκρισή τους στο δυναμικό περιβάλλον, απαιτείται ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής τους με αυτή των Πληροφοριακών Συστημάτων (Segars and Grover, 1998; 

Yang and Pita, 2014).   Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στο σημερινό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον τους και να αποκτήσουν αποτελεσματικότητα και κερδοφορία, οφείλουν να 

ευθυγραμμίζουν την επιχειρησιακή στρατηγική τους με αυτή των τεχνολογιών. Οι 

διαστάσεις που τις καθορίζουν αφορούν τη δομή, την τεχνολογία, το περιβάλλον, καθώς 

και τις ικανότητες της διοίκησης  και  τη στρατηγική χρήση της τεχνολογίας η οποία 

αυξάνει την ποιότητα και την οικονομική απόδοση.  Οι Bergeron et al. (2004), Chatzoglou 

et al. (2011) και  Mithas et al. (2011), ερεύνησαν κυρίως σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 

την επίδραση των διαστάσεων της ευθυγράμμισης στην οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης.  Για τη δημιουργία του μοντέλου τους μέτρησαν τέσσερις διαστάσεις των 

οποίων η ευθυγράμμιση οδηγεί σε οικονομική απόδοση. Το μοντέλο τους οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται κυρίως στις επιχειρήσεις που δαπανούν 

χρήματα με στόχο τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών και τη βελτίωσή τους. 

Σημαντικά είναι τα οφέλη της ευθυγράμμισης και στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Η σύνδεση της στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων σε 

επιχειρήσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν αυξάνουν την απόδοσή τους.  Το μοντέλο που 

ερευνήθηκε από τους Cao and Schniederjans (2004) βασίστηκε στο συνδυασμό των 

μοντέλων των Skinner (1969) και Chan et al. (1997). Το μοντέλο που ερεύνησαν 

εμπειρικά σε 166 επιχειρήσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν επιβεβαιώθηκε πλήρως και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική της επιχείρησης επηρεάζεται από το 

περιβάλλον της και με τη σειρά της επηρεάζει τη στρατηγική των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Η ευθυγράμμισή τους επιδρά στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. 

Κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν είναι η ανταλλαγή γνώσης, η 

επικοινωνία, η υλοποίηση, οι ικανότητες και η συνεργασία της διοίκησης. Η 
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ευθυγράμμιση βελτιώνει τον οργανισμό και τη δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Ullah and Lai, 2013). Επίσης κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν στην ευθυγράμμιση είναι 

και η κατανόησή της και η υποστήριξη και συμμετοχή της διοίκησης (Chan et al., 2006; 

Luftman and Brier, 1999; Rathnam et al., 2004). Οι παράγοντες αυτοί ερευνήθηκαν και 

εμπειρικά από τους Chan et al. (2006) και Luftman and Brier (1999). Μετά από έρευνα σε 

175 επιχειρήσεις οι Teo and Ang (1999), προσθέτουν στους παραπάνω παράγοντες και τη 

συμμετοχή της διοίκησης, τις γνώσεις σχετικά με τα Πληροφοριακά  Συστήματα και τη 

σύνδεση των στόχων των Πληροφοριακών Συστημάτων με αυτούς του οργανισμού. Οι 

Chan and Reich (2007), προσθέτουν ως σημαντικούς παράγοντες τον καθορισμό των 

επιχειρησιακών στόχων και την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Ένα σύνολο παραγόντων επίδρασης στην έννοια της ευθυγράμμισης προστίθεται από τους 

Reich and  Benbasat (2000) και Teo and Too (2000), οι οποίοι θέτουν τους εξής 

παράγοντες: τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών Πληροφορικής, τη σύνδεση του 

σχεδιασμού της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων, την επικοινωνία 

μεταξύ της διοίκησης, την ανταλλαγή γνώσεων και την εφαρμογή των τεχνολογιών 

Πληροφορικής. 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή εφαρμογή της ευθυγράμμισης της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 2.7: Παράγοντες επιτυχούς ευθυγράμμισης επιχειρησιακής στρατηγικής και 

στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων 

Παράγοντες επιτυχούς ευθυγράμμισης  

επιχειρησιακής στρατηγικής και  

στρατηγικής Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Συγγραφείς 

Ανταλλαγή γνώσης Ullah and Lai, (2013), Teo and Ang, (1999),  

Reich and Benbasat, (2000), Teo and Too, (2000). 

Επικοινωνία Ullah and Lai, (2013), Reich and Benbasat, (2000),  

Teo and Too, (2000). 

Κατανόησή-υλοποίηση διαδικασίας Ullah and Lai, (2013), Chan et al., (2006),  

Luftman and Brier, (1999), Rathnam et al., (2004). 

Ικανότητες Ullah and Lai, (2013). 

Συνεργασία της διοίκησης Ullah and Lai, (2013), Chan et al., (2006),  

Luftman and Brier, (1999), Rathnam et al., (2004),  

Teo and Ang, (1999). 

Σύνδεση των στόχων των 

Πληροφοριακών  

Συστημάτων και του οργανισμού 

Thomson and Ang, (1999), Chan and Reich, (2007),  

Reich and  Benbasat, (2000), Teo and Too, (2000). 

Αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 

της Πληροφορικής 

Chan and Reich, (2007), Reich and  Benbasat, 

(2000),  

Teo and Too, (2000). 
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Για την επιτυχή εφαρμογή της ευθυγράμμισης στις επιχειρήσεις οι Luftman and 

Brier (1999), προτείνουν μια σειρά έξι βημάτων, τα οποία είναι: 

1. Καθορισμός των στόχων 

2. Κατανόηση της σύνδεσης του οργανισμού με την Τεχνολογία Πληροφορικής 

3. Ανάλυση των κενών που υπάρχουν 

4. Καθορισμός ενεργειών 

5. Επιλογή κριτηρίων επιτυχίας (ευελιξία, διατηρησιμότητα, οικονομική αξία) 

6. Εφαρμογή της ευθυγράμμισης 

Η έννοια της ευθυγράμμισης συνδυάζεται και με την έννοια της επιτυχίας του  

Στρατηγικού  Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Χρησιμοποιήθηκε και από 

τους Newkirk and Lederer (2006), Pai (2006) και Yang and Pita (2014), ως μεταβλητή για 

την επιτυχία του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Η ευθυγράμμιση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ερευνητικές έννοιες και 

αφορά τ σύνδεση των στόχων, της δομής, της στρατηγικής της επιχείρησης με τα 

αντίστοιχα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Μέσω της ευθυγράμμισης οι επιχειρήσεις 

οδηγούνται στην αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έχει υλοποιηθεί πληθώρα 

ερευνών που εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ της επίδρασης του περιβάλλοντος στη 

στρατηγική της επιχείρησης, τη σύνδεση με τη στρατηγική και τη δομή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίδρασή τους στην οικονομική απόδοση του 

οργανισμού. Αποτελεί κύρια παράμετρο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι 

παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή εφαρμογή της είναι η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ 

των εμπλεκόμενων, οι ικανότητές τους, η επικοινωνία, η κατανόηση της διαδικασίας, η 

συνεργασία της διοίκησης, η σύνδεση με τους στόχους των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών Πληροφορικής. Η σωστή συνεργασία μεταξύ 

όλων των μελών αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας, αφού ως διαδικασία αφορά τόσο 

τα στελέχη μιας επιχείρησης, όσο και τους διευθυντές των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ωστόσο, οι ερευνητές προτείνουν να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα μεταξύ των παραγόντων 

που συνθέτουν το πλαίσιο της ευθυγράμμισης για την αύξηση της επιτυχίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (Haki, 2011; Silvius and 

Stoop, 2013) ή την επίδρασή της στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης (Rathnam et 

al., 2004; Yayla and Hu, 2012). 
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2.8.3 Οικονομική απόδοση και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Η έρευνα των Brancheau and Wetherbe (1987), σε 80 Στελέχη και Στελέχη 

Πληροφοριακών Συστημάτων ανέδειξε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 

προκύπτει από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων ως ένα από τα σημαντικότερα 

ερευνητικά θέματα. Η οικονομική απόδοση ορίζεται ως η δύναμη της επιχείρησης να 

υλοποιεί καλύτερα τις δραστηριότητες της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (Bergeron 

et al., 2004). 

Το περιβάλλον έχει γίνει πιο πολύπλοκο και απαιτείται από τις επιχειρήσεις να 

συλλέγουν στοιχεία για να μπορούν να ανταποκριθούν. Σ’ αυτό βοηθούν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία μαζί με το Στρατηγικό Σχεδιασμό επιδρούν στην 

απόδοση της επιχείρησης. Έχει δημιουργηθεί πληθώρα ερευνών που εξετάζουν τις σχέσεις 

μεταξύ της επίδρασης του περιβάλλοντος στη στρατηγική της επιχείρησης, τη σύνδεση με 

τη στρατηγική και τη δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίδρασή τους στην 

οικονομική απόδοση του οργανισμού (Bergeron et al., 2004). Αυτή την παραδοχή 

ενισχύουν οι Fairbank et al. (2006) και Mithas et al. (2011). Στο ίδιο πνεύμα, οι Teo et al. 

(1999), θεωρούν ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων 

αποτελεί κρίσιμο θέμα για τους ερευνητές. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της απόδοσης της επιχείρησης. Εκτός 

όμως από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τα Πληροφοριακά Συστήματα, οι πόροι και η 

καινοτομία επιδρούν στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης (Lin et al., 2008; Wade 

and Hulland, 2004). 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις από τους ερευνητές για τη μέτρηση της 

οικονομικής απόδοσης. Μετριέται με τους δείκτες ROI (Απόδοση των Επενδύσεων) και  

ROA (Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων) από τους Bergeron et al. (2004). Οι King and 

Teo (2000), προτείνουν για τη μέτρηση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης το 

δείκτη ROI, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ικανοποίηση των χρηστών 

(Bergeron, et al., 2004). Τέλος, οι Mithas et al. (2011), μέτρησαν την οικονομική απόδοση 

με μεταβλητές όπως ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση εργαζομένων, έσοδα, κέρδη, 

καινοτομία, ευελιξία προμήθειας και παραγωγής.  

Η χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

είναι έννοια που ξεκίνησε από το 1980. Ένα κεντρικό μήνυμα από την ερευνητική 

βιβλιογραφία, το οποίο είναι καθολικά αποδεκτό, είναι πως η ίδια η τεχνολογία δεν έχει 

από μόνη της αξία και είναι απίθανο να αποτελεί πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού 
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πλεονεκτήματος (Peppard and Ward, 2004). Για να προέλθει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

από τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής χρειάζεται υποστήριξη από 

τη διοίκηση και ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της 

στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων (Ragu-Nathan et al., 2004). Οι 

Mirchandani and Lederer (2012), συμφωνούν με την παραπάνω παραδοχή και 

επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική με 

αυτή των Πληροφοριακών Συστημάτων για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Ο Andersen (2001), ενισχύει τα παραπάνω συμπεράσματα λέγοντας ότι 

τα Πληροφοριακά Συστήματα συνδέονται με τη στρατηγική της επιχείρησης, τις 

ικανότητες, τη διοίκηση, τη λήψη αποφάσεων και δημιουργούν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

Οι Raghunathan and Raghunathan (1991), υποστηρίζουν πως ο Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων και η αποτελεσματικότητά τους πλέον συνδέονται με τον 

οργανισμό για να του προσφέρουν ευκαιρίες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως γενικό 

συμπέρασμα των παραπάνω επισημάνσεων προκύπτει ότι η χρήση των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής προσδίδει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Powell and 

Micallef, 1997) και πως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων σε 

συνδυασμό με τους πόρους της επιχείρησης επιδρά θετικά στην οικονομική απόδοση και 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Yang and Pita, 2014).   

Σημαντική παράμετρος για τις επιχειρήσεις που δρουν στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, 

τη μείωση του κόστους και την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρουν για την αύξηση της οικονομικής τους απόδοσης αποτελούν οι τεχνολογίες 

Πληροφορικής που τις επιτρέπει να καινοτομούν με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική 

τους απόδοση. Η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άμεση ανταπόκριση 

της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

μέσω της υιοθέτησης μοναδικών ικανοτήτων για την επίτευξη των παραπάνω δύο στόχων 

(Swanson, 2010; Wei and Wang, 2011). 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με 

την εύυρεση των απαραίτητων πόρων επιδρά θετικά στην οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης. Βασικές παράμετροι όμως αποτελούν η εύρεση των κατάλληλων πόρων και η 

επιτυχής εφαρμογή της ευθυγράμμισης. Η καινοτομία αποτελεί βασική διάσταση της 

οικονομικής απόδοσης. 
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2.8.4 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

Μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις μετρούσαν την οικονομική πλευρά της οικονομικής 

τους απόδοσης από τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Ωστόσο, τα 

Πληροφοριακά Συστήματα συνδέονται με τη στρατηγική της επιχείρησης, τις ικανότητες, 

τη διοίκηση, τη λήψη αποφάσεων και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η λήψη 

αποφάσεων ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κύριος παράγοντας επίδρασης της 

λήψης αποφάσεων αποτελεί η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας Πληροφορικής που 

ενισχύει την καινοτομία. Τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας του Andersen (2001), 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε περιβάλλοντα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας η χρήση 

του Intranet βοηθά την επικοινωνία και ενισχύει την οικονομική απόδοση της επιχείρησης, 

ενώ σε πιο σταθερά περιβάλλοντα η οικονομική απόδοση ενισχύεται από τη χρήση του 

Internet. Τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Internet σε συνδυασμό με τηνστρατηγική 

της επιχείρησης χρησιμοποιούνται σε οργανισμούς που εισάγουν νέα προϊόντα και 

προσδίδουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων 

έχει γίνει στρατηγικός γιατί μέσω του στρατηγικού οράματος της επιχείρησης 

επιτυγχάνονται οι καινοτομίες των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Τα Πληροφοριακά 

Συστήματα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που ακολουθούν ανταγωνιστική 

στρατηγική αλλά και από επιχειρήσεις που τα εισάγουν απλώς σε διαδικασίες που 

χρειάζεται. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να αναδειχθεί η σημασία του Internet στην 

οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Το Internet ενισχύει τις δραστηριότητες της 

αλυσίδας αξίας των επιχειρήσεων και τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες 

της. Επίσης μειώνει τα κόστη επικοινωνίας. Το μοντέλο τους ερευνήθηκε σε 225 

επιχειρήσεις και καταλήγει ότι το Internet χρησιμοποιείται τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων, 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών όσο και για την αποδοτικότητα των 

λειτουργιών του οργανισμού (Teo and Too, 2000). 

Οι πόροι των τεχνολογιών της Πληροφορικής με την ευθυγράμμιση δημιουργούν 

ικανότητες για χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν που οδηγούν σε αύξηση της 

οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Με βάση όσα έχουν ειπωθεί σε προηγούμενο 

στάδιο, οι Zhao et al. (2008), ερεύνησαν μέσω συνέντευξης σε 56 επιχειρήσεις και 

επιβεβαίωσαν ένα μοντέλο για την υλοποίηση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, χρήση πόρων των τεχνολογιών 

Πληροφορικής και ικανότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. 
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Επομένως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων 

διαδραματίζει καθοριστική σημασία στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν, στις οποίες 

το Internet κατέχει κυρίαρχο ρόλο (Brown, 2004). Παρατηρείται ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση οι επιχειρήσεις αναζητούν τους απαραίτητους πόρους και τις ικανότητες για να 

αυξηθεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του 

Internet και του Intranet. 

2.8.5 Πόροι και ικανότητες Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το 1992 εισάγεται η έννοια των πόρων και ικανοτήτων στο πεδίο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Galliers et al. 1994; Merali et al., 2012). Οι επιχειρήσεις 

μέσω της στρατηγικής τους βρίσκουν τους κατάλληλους πόρους που θα τις προσδώσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σημαντικός στρατηγικός πόρος είναι η χρήση ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα συλλέγει πληροφορίες και θα τις διακινεί 

μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μέσω αυτών των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν καινοτομία και μπορούν να ανταποκρίνονται εύστοχα στις αλλαγές του 

περιβάλλοντός τους. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Wei and Wang, 2011). 

Οι πόροι μιας επιχείρησης χωρίζονται σε φυσικούς, ανθρώπινους και 

οργανωσιακούς και επιδρούν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνουν τεχνικές ικανότητες, αρχιτεκτονική συστημάτων, σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκομένων και σύνδεση του επιχειρησιακού οράματος με το όραμα των τεχνολογιών 

Πληροφορικής. Τα χαρακτηριστικά τους είναι να δίνουν αξία, να είναι σπάνιοι και να μη 

μιμούνται από τους ανταγωνιστές. Τα Πληροφοριακά Συστήματα σε συνδυασμό με το 

στρατηγικό σχεδιασμό προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση (Barney, 

1991; Wade and Hulland, 2004). Οι Kearns and Lederer (2000), σε έρευνά τους σε 161 

επιχειρήσεις κατέληξαν ότι οι πόροι των Πληροφοριακών Συστημάτων συμβάλλουν στη 

στρατηγική χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και δημιουργούν ευκαιρίες που 

οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω των πόρων επιβεβαιώνουν μέσω της έρευνάς τους σε 67 

επιχειρήσεις και οι Powell and Micallef (1997). Διέκριναν τους πόρους σε οργανωσιακούς, 

οι οποίοι περιλαμβάνουν την υποστήριξη της διοίκησης, την ολοκλήρωση της εταιρικής 

στρατηγικής με των Πληροφοριακών Συστημάτων, τον καθορισμό των στόχων, 

ανθρώπινους,  οι οποίοι περιλαμβάνουν σχέσεις με προμηθευτές, εργαζομένους, την 
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ομάδα υλοποίησης του σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και τεχνολογικούς, 

οι οποίοι περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική και τα δεδομένα των συστημάτων και 

κατέληξαν ότι προσδίδουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενίσχυση 

των δράσεων τους για χαμηλό κόστος, καινοτομία, ανάπτυξη και συμμαχίες. 

Οι ικανότητες των Πληροφοριακών Συστημάτων επιδρούν στην επιχειρησιακή 

στρατηγική, τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις λειτουργίες της 

επιχείρησης και τις λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων και έχουν θετική 

επίδραση στην οικονομική απόδοση (Peppard and Ward, 2004). Για να ανταγωνιστούν οι 

επιχειρήσεις σε μια παγκόσμια αγορά, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών 

και να πετύχουν μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων χρησιμοποιούν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα (Ullah and Lai, 2013). Απαιτείται ωστόσο συνεργασία της διοίκησης, τεχνικές 

ικανότητες και αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τη δημιουργία 

ικανοτήτων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι απαραίτητη η σύνδεση του 

επιχειρησιακού οράματος και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής 

των τεχνολογιών Πληροφορικής και της παροχής υπηρεσιών  σχετικών με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα.  Εξέτασαν ένα σύνολο ικανοτήτων Πληροφοριακών 

Συστημάτων και αυτές είναι η σύνδεση των επιχειρησιακών στόχων με αυτούς των 

τεχνολογιών Πληροφορικής, η σύνδεση της τεχνολογίας Πληροφορικής σε κάθε 

διαδικασία της επιχείρησης, η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των 

τεχνολογιών Πληροφορικής, και η αρχιτεκτονική των συστημάτων. Απαιτούνται 

ικανότητες τεχνικές και επιχειρηματικές από τη διοίκηση (Feny and Willcocks, 1998). Οι 

Mithas et al. (2011), κατηγοριοποιούν τέσσερα είδη ικανοτήτων τα οποία επιδρούν στην 

οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Αυτά είναι η ικανότητα διαχείρισης πελατών που 

σχετίζεται με όσα περιμένουν οι πελάτες από την επιχείρηση, η ικανότητα διαχείρισης 

πληροφοριών, που σχετίζεται με τις ροές πληροφοριών και την αξία που προσδίδουν στην 

επιχείρηση, η ικανότητα διαχείρισης διαδικασιών που σχετίζεται με τις λειτουργίες της 

επιχείρησης και η ικανότητα διαχείρισης της απόδοσης, η οποία σχετίζεται με θέματα 

επιτυχίας που αφορούν τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική κατεύθυνση της 

επιχείρησης. Την οικονομική απόδοση της επιχείρησης τη μέτρησαν με τις μεταβλητές 

ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση εργαζομένων, έσοδα, κέρδη, καινοτομία, ευελιξία 

προμήθειας και παραγωγής.  

Οι πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης συναντώνται επίσης σε πολλές πτυχές 

των εννοιών που αναλύονται όπως, στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων όπου επιδρούν ικανότητες, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
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και οι οργανωσιακές ικανότητες (Newkirk and Lederer, 2006; Pai, 2006; Segars and 

Grover, 1998; Yang and Pita, 2014), στην κατανόηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία περιλαμβάνει  μεταξύ άλλων και τη χρήση των 

πόρων των Πληροφοριακών Συστημάτων (Newkirk et al., 2003). Στο πλαίσιο αυτό εκτός 

από την ύπαρξη των τεχνικών πόρων, εξίσου μείζονης σημασίας αποτελούν και οι 

οργανωσιακοί πόροι, οι οποίοι συνδέουν την επιχειρησιακή στρατηγική με αυτή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

2.8.6 Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων εμφανίστηκε 

το 1970 (Lederer and Sethi, 1991). Η έρευνα των Brancheau and Wetherbe (1987), σε 80 

στελέχη και στελέχη Πληροφοριακών Συστημάτων, κατέληξε ότι σημαντικό θέμα 

αποτελεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, ο οποίος σε συνδυασμό με τη στρατηγική των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και τις ικανότητες προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στην επιχείρηση. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι από 

τα σημαντικότερα ερευνητικά θέματα (Brown, 2004; 2010; Hovelja et al., 2013; Lederer 

and Sethi, 1988; Luftman and Brier, 1999; Maharaj and Brown, 2015; Palanisamy, 2005; 

Teo et al., 1997; Teo and Ang, 1999). 

Αφορά τη στρατηγική χρήση των πόρων των τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

ικανοτήτων που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένας ορισμός για το Στρατηγικό 

Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ο εξής: «ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η διαδικασία εύρεσης ευκαιριών μέσω των 

τεχνολογιών Πληροφορικής, οι οποίες θα προσδώσουν αξία στον οργανισμό, 

ευθυγραμμίζοντας τους στόχους με την τεχνολογία Πληροφορικής, προσδίδοντας 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Ένας ακόμη ορισμό για την ίδια έννοια αναφέρει πως «ο 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η 

οποία περιλαμβάνει πόρους, στρατηγική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής, έχει 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και αποτελέσματα» (Zubovich et al., 2014). Ένας ακόμη 

ορισμός αυτής της έννοιας ορίζει ότι είναι «η διαδικασία της διατύπωσης των στόχων των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, του καθορισμού στρατηγικών και πολιτικών και της 

υλοποίησης πλάνων για την υλοποίησή τους» (Pai, 2006). Επιπρόσθετος ορισμός 

προέρχεται από τους Teo and Ang (2000), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί τη 

διαδικασία κατά την οποία μια επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της μέσω της χρήσης 

των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο παρόν πλαίσιο οι Newkirk et al. (2008), 
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προσθέτουν πως λόγω του ορισμού της διαδικασίας, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων, αφορά τόσο τα Διευθυντικά Στελέχη όσο και τα Στελέχη 

Πληροφορικής. Οι Silvius and Stoop (2013), υποστηρίζουν ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί μια δομημένη διαδικασία για την παραγωγή 

δομημένων σχεδίων. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως στόχο τη χρήση 

των Πληροφοριακών Συστημάτων από τους οργανισμούς σύμφωνα με τη στρατηγική που 

ακολουθούν (Lederer and Sethi, 1991). Επιπροσθέτως, στόχος του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι να υποστηριχθούν μέσω των 

Πληροφοριακών Συστημάτων οι στόχοι και η στρατηγική του οργανισμού. Βοηθά τις 

επιχειρήσεις να καινοτομούν, να δημιουργούν νέα προϊόντα, να μειώνουν τα κόστη και να 

ενισχύουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους (Lederer and Sethi, 1988; Yang et al., 

2013). Επίσης, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζει τη 

στρατηγική της επιχείρησης και προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Brown, 2010; 

Segars,et al., 1998). Την άποψη των Segars et al. (1998), ενισχύουν οι Lederer and Sethi 

(1996), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι επιπρόσθετοι στόχοι αποτελούν η αύξηση της 

δέσμευσης της διοίκησης στη διαδικασία και η ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής 

των τεχνολογιών Πληροφορικής. Τέλος, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων συμπράττει στις επιχειρήσεις στην ανάλυση του περιβάλλοντος, στην 

παρακολούθηση του τρόπου χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορικής από τους 

ανταγωνιστές, στην σχεδίαση της αρχιτεκτονικής των Πληροφοριακών τους Συστημάτων 

και στην ευθυγράμμιση της εταιρικής τους στρατηγικής με αυτή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Brown, 2004). Τους παραπάνω παράγοντες υποστηρίζουν και οι Maharaj 

and Brown (2015). 

Κρίσιμοι παράγοντες του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι η εμπλοκή της διοίκησης και η κατανόηση των στόχων (Luftman and 

Brier, 1999). Κύριοι παράγοντες που αφορούν το Στρατηγικό Σχεδιασμό των 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η συνεργασία για το διαμοιρασμό των πληροφοριών 

μεταξύ των εμπλεκόμενων, η επικοινωνία μεταξύ τους και η συμμετοχή, η υποστήριξη της 

διοίκησης και οι ικανότητές της για να συλλέγει δεδομένα του περιβάλλοντός της, θέματα 

που παρατηρήθηκαν και στο Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων (Yang et al., 

2013; Zubovich et al., 2014). Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι η σύνθεση της 

γνώσης της επιχείρησης, και της τεχνικής γνώσης που απαιτούν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα. Οι παραπάνω μεταβλητές μπορούν να οριστούν και ως είσοδοι της 
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διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ως κύρια 

συστατικά μέρη της διαδικασίας αποτελούν η κατανόηση της διαδικασίας, η βελτίωση των 

απαραίτητων ικανοτήτων και η ευθυγράμμιση. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

περιλαμβάνει ευελιξία, αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και χρήση των τεχνολογιών 

για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Zubovich et al., 2014). Προγενέστερη έρευνα των 

Lederer and Sethi (1996), υποστηρίζει ότι τα στοιχεία εισόδου της διαδικασίας του  

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ο καθορισμός των 

στόχων της επιχειρησιακής στρατηγικής, η δέσμευση της διοίκησης και η εύρεση των 

απαιτούμενων πόρων. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας προκύπτει η μείωση του κόστους, η 

εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών που προκύπτουν στην επιχείρηση και η ενίσχυση των 

νέων ιδεών. Στο παραπάνω πλαίσιο ο Brown (2004), αναφέρει ως συστατικά εισόδου το 

εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τους πόρους του σχεδιασμού και 

ως στοιχεία εξόδου το παραγόμενο πλάνο και την ευθυγράμμιση τόσο της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων, όσο και των σχεδίων. 

Κάποιοι επιπρόσθετοι παράγοντες δεσπόζουσας σημασίας είναι η επικοινωνία, η 

δέσμευση και η γνώση της διοίκησης. Στο μοντέλο του ο Pai (2006), εξετάζει σε 805 

μεγάλες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου και των υπηρεσιών πώς επιδρά η 

γνώση των Διευθυντών συστημάτων πληροφορικής (CIOs) και η υποστήριξη της 

διοίκησης την αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει την ίδια τη διαδικασία και την ευθυγράμμιση. Η 

ανταλλαγή γνώσης, ωστόσο βελτιώνει τα πεδία καινοτομίας μιας επιχείρησης, που 

επιδρούν στην οικονομική της απόδοση. Καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο πολύπλοκη, η 

ευθυγράμμιση αποτελεί ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Χρειάζεται οι Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής να 

κατανοούν τους στόχους του οργανισμού και να προάγεται η στρατηγική χρήση των 

τεχνολογιών της Πληροφορικής.  

Η ευθυγράμμιση θεωρείται σημαντικό στοιχείο για τη διαδικασία του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σημαντικό στοιχείο που επιδρά τόσο στη 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, όσο και στην 

ευθυγράμμιση αποτελεί η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των στελεχών και των Διευθυντών 

Πληροφορικής, η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (Maharaj and Brown, 2015). 

Η έρευνα των Teo et al. (1997), σε 92 επιχειρήσεις κατέδειξε ότι οι κρίσιμοι 

παράγοντες της διαδικασίας είναι η υποστήριξη της διοίκησης, το πλάνο για την 
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υλοποίηση της διαδικασίας, η συμμετοχή των τμημάτων της επιχείρησης, η επικοινωνία 

και ο χρονικός ορίζοντας του έργου. Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση που 

προκύπτουν είναι η αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας και η αποτελεσματικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στους 

παραπάνω παράγοντες οι Yang and Pita (2014), προσθέτουν την ανταλλαγή γνώσης και 

την επίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Μια επιχειρησιακή ή μια τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει τη διαδικασία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και για το λόγο αυτό είναι 

σημαντικό να καθορίζεται ο χρονικός ορίζοντάς του (Newkirk et al., 2008). 

Οι παραπάνω παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων συνοψίζονται στον πίνακα 2.8. 

Πίνακας 2.8: Παράγοντες επιτυχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Παράγοντες επιτυχίας Στρατηγικού  

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών  

Συστημάτων 

Συγγραφείς 

Κατανόηση των στόχων Silvius and Stoop, (2013), Luftman and Brier, (1999). 

Συνεργασία για το διαμοιρασμό των  

πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων 

Maharaj and Brown, (2015), Zubovich et al., (2014),  

Yang et al., (2013), Pai, (2006). 

Επικοινωνία Zubovich et al., (2014), Pai, (2006), Teo et al., (1997). 

Συμμετοχή Zubovich et al., (2014), Silvius and Stoop, (2013), 

Haki,  

(2011), Pai, (2006), Teo et al., (1997). 

Υποστήριξη της διοίκησης Zubovich et al., (2014), Silvius and Stoop, (2013),  

Yang et al., (2013), Haki, (2011), Brown, (2010), 

Cohen, (2008), Pai, (2006), Luftman and Brier, (1999),  

Teo et al., (1997). 

Ικανότητες της επιχείρησης για να  

συλλέγει δεδομένα του  περιβάλλοντός 

της 

Zubovich et al., (2014), Pai, (2006). 

Σύνθεση της γνώσης της επιχείρησης Zubovich et al., (2014), Pai, (2006). 

Πλάνο για την υλοποίηση της διαδικασίας Teo et al., (1999). 

Χρονικός ορίζοντας του έργου Silvius and Stoop, (2013), Teo et al., (1997). 

Ευθυγράμμιση Maharaj and Brown, (2015), Zubovich et al., (2014), 

Haki, (2011), Pai, (2006). 

 

Ωστόσο, η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων δε μένει αλώβητη από προβλήματα. Τα προβλήματα του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν θέματα σχετικά με την 

υποστήριξη από τη διοίκηση, τις πληροφορίες και την αρχιτεκτονική των συστημάτων, το 

παραγόμενο σχέδιο και τη σύνδεση με τη στρατηγική της επιχείρησης (Lederer and Sethi, 

1991). Οι King and Teo (2000), έπειτα από έρευνα σε 157 επιχειρήσεις, υποστηρίζουν ότι 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν την κατανόηση των στόχων, την έλλειψη 



 

66 

υποστήριξης από τη διοίκηση και την ελλιπή δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων. Ο 

αντίκτυπός τους αποτυπώνεται στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης, την οποία 

μέτρησαν με τον δείκτη Απόδοση των επενδύσεων (ROI), την αύξηση του μεριδίου 

αγοράς και την ικανοποίηση των χρηστών. Επίσης, η έρευνα των Lederer and Sethi 

(1991), σε 80 επιχειρήσεις, συνοψίζει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται 

στις επιχειρήσεις σχετίζονται με τον οργανισμό, την αρχιτεκτονική των συστημάτων, το 

κόστος και την εφαρμογή της. Η προηγούμενη έρευνά τους το 1988, είχε αναδείξει 

προβλήματα που αφορούσαν αυτές τις πτυχές των επιχειρήσεων και ήταν η εμπλοκή της 

διοίκησης, ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας των σχεδίων, η έλλειψη οικονομικού σχεδίου 

του τμήματος των Πληροφοριακών Συστημάτων, οι ελλιπείς γνώσεις της διοίκησης, η 

αδυναμία ανάλυσης του περιβάλλοντος και η αδιαφορία για τους στρατηγικούς στόχους. 

Ο Earl (1993), θεωρεί ως κρίσιμα προβλήματα τη σύνδεση των επιχειρησιακών 

στόχων με αυτούς των Πληροφοριακών Συστημάτων, την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω των τεχνολογιών Πληροφορικής, τους πόρους των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και την αρχιτεκτονική τους.  

Τα κυριότερα προβλήματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, όπως αυτά επισημαίνονται από τους ερευνητές παρουσιάζονται στον πίνακα 

2.9. 

Πίνακας 2.9: Προβλήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Προβλήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

Συγγραφείς 

Έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση Lederer and Sethi, (1991),  
King and Teo, (2000). 

Ελλιπείς πληροφορίες Lederer and Sethi, (1991). 

Περίπλοκη αρχιτεκτονική των συστημάτων Lederer and Sethi, (1991). 

Λανθασμένο παραγόμενο σχέδιο Lederer and Sethi, (1991), 

 King and Teo, (2000). 

Έλλειψη σύνδεσης της στρατηγική των 

Πληροφοριακών  

Συστημάτων και της επιχειρησιακής στρατηγικής 

Lederer and Sethi, (1991). 

Έλλειψη κατανόησης στόχων King and Teo, (2000). 

Μεγάλος χρονικός ορίζοντας σχεδίων Lederer and Sethi, (1991). 

Ελλιπείς γνώσεις της διοίκησης Lederer and Sethi, (1991). 

Αδυναμία ανάλυσης του περιβάλλοντος Lederer and Sethi, (1991). 

Έλλειψη οικονομικού σχεδίου του τμήματος των  

Πληροφοριακών Συστημάτων 

Lederer and Sethi, (1991). 

 

Ακόμη μια ερευνητική περιοχή αυτού του πεδίου, εκτός των στόχων, των κρίσιμων 

παραγόντων και των προβλημάτων της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελούν οι προσεγγίσεις και οι διαστάσεις του.  
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνει έξι 

διαστάσεις, οι οποίες είναι: η κατανόηση, η οποία αφορά τον καθορισμό των στόχων και 

την εύρεση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό, η 

επισημοποίηση, η οποία αφορά τεχνικές και πολιτικές που συνθέτουν την διαδικασία του 

σχεδιασμού, η συγκέντρωση, στην οποία γίνεται ανάλυση του περιβάλλοντος και 

λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική απόδοση της επιχείρησης,  

η ροή, που αναφέρεται στις ροές ανάμεσα στα ιεραρχικά επίπεδα, η συμμετοχή, η οποία 

αφορά τη διοίκηση και η συνοχή που αναφέρεται στη συχνότητα της διαδικασίας του 

σχεδιασμού (Segars et al., 1998). Είναι σημαντικό τα Πληροφοριακά Συστήματα να 

διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να αλλάζει τα 

στοιχεία του περιβάλλοντος και της στρατηγικής. Για το σκοπό της έρευνάς τους, οι  

Segars et al. (1998), χρησιμοποίησαν για κάθε διάσταση ένα σύνολο από μετρήσιμες 

μεταβλητές. Για την κατανόηση μέτρησαν κατά πόσο οι επιχειρήσεις έχουν εξετάσει τα 

εναλλακτικά σενάρια πριν προβούν στη λήψη κάποιας απόφασης και ότι έχουν 

συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό. Για την επισημοποίηση 

μέτρησαν αν υπάρχουν πολιτικές για τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και αν είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας δομημένο. Για 

τη συγκέντρωση εξέτασαν αν προάγεται μέσω της διαδικασίας του σχεδιασμού η 

δημιουργικότητα και η μείωση του κόστους. Για τη ροή εξέτασαν αν ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων ξεκινά από την ανώτατη διοίκηση, αν οι 

υπεύθυνοι της διατύπωσης των σχεδίων των Σστρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

ευθύνονται και για την υλοποίησή τους. Για τη συμμετοχή εξέτασαν τον αριθμό των 

συμμετεχόντων και το ρόλο της διοίκησης και για τη συνοχή αν η διαδικασία είναι 

συνεχής. Επίσης μέτρησαν για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού αν η διαδικασία 

δημιούργησε νέες ιδέες, αν βελτίωσε τη λήψη αποφάσεων, αν ήταν εντός οικονομικών 

πλαισίων και αν το παραγόμενο πλάνο υλοποιήθηκε. Αντίστοιχη έρευνα υλοποιήθηκε και 

από τους Doherty and Marples (1999). 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα βασικά στοιχεία του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων που απασχόλησαν τους ερευνητές. 
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Σχήμα 2.9: Βασικά στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 

Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι να 

υποστηριχθούν μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων οι στόχοι και η στρατηγική του 

οργανισμού. Βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν, να δημιουργούν νέα προϊόντα, να 

μειώνουν τα κόστη και να ενισχύουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους. Στη 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων επιδρούν 

παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχία της και αν δε ληφθούν υπόψη από τη 

διοίκηση, δημιουργούνται προβλήματα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν την κατανόηση των 

στόχων της διαδικασίας, τη συμμετοχή της διοίκησης, την επικοινωνία και το διαμοιρασμό 

πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων, την ικανότητα συλλογής δεδομένων του 

περιβάλλοντος και την ανάλυσή τους, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και την ορθή επιλογή του χρονικού 

ορίζοντα του πλάνου της διαδικασίας. Όσον αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, ένα μέρος των ερευνητών εξετάζουν τη διαδικασία όσον 

αφορά τις φάσεις που περιλαμβάνει και σημαντικούς παράγοντες που περικλείουν, όπως η 

ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

η συμμετοχή της διοίκησης, άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται μόνο στην μέτρηση της 

επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ μεγάλος 

αριθμός ερευνητών μελέτησε την επίδραση των κρίσιμων παραγόντων στην επιτυχία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σ’ αυτό το πεδίο οι 

ερευνητές προτείνουν να διεξαχθεί επιπρόσθετη έρευνα για να καθοριστούν ποιοι από 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών Συστημάτων 

Φάσεις 

Στόχοι 

Παράγοντες 
επιτυχίας 

Προβλήματα 

Επιτυχία 
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αυτούς τους παράγοντες επιδρούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω 

της διαδικασίας (Lederer and Sethi, 1991; 1996; Yang and Pita, 2014). 

2.8.7 Φάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η μεθοδολογία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει φάσεις, στάδια και 

δίνει έμφαση στην ευθυγράμμιση της εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και στην εμπλοκή, στην υποστήριξη και στην επικοινωνία 

της διοίκησης στη διαδικασία. Η τεχνολογία Πληροφορικής χρησιμοποιείται από τις 

επιχειρήσεις ως στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Κάθε φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει στόχους, 

μετόχους, τεχνικές και συγκεκριμένα αποτελέσματα (Mentzas, 1997). Οι φάσεις είναι οι 

εξής: Διατύπωση στρατηγικής, Ανάλυση του περιβάλλοντος, Στρατηγική λήψη 

αποφάσεων, Υλοποίηση στρατηγικής και Αξιολόγηση και έλεγχος.   

Στην πρώτη φάση, καθορίζονται οι στόχοι του Σχεδιασμού, βασικά θέματα που 

αφορούν την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως έρευνα αγοράς και 

οικονομοτεχνική μελέτη και τέλος επιλέγεται η ομάδα που θα συμμετάσχει στο 

Σχεδιασμό. Στη δεύτερη φάση, αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και το 

εσωτερικό της. Στο εξωτερικό περιβάλλον αναλύεται το οικονομικό, το κοινωνικό, το 

πολιτικό, το νομικό και το τεχνολογικό περιβάλλον καθώς επίσης οι πελάτες και οι 

ανταγωνιστές της. Στόχος αυτής της ανάλυσης αποτελεί η ανάδειξη ευκαιριών για την 

ανάπτυξη του συστήματος και η αντιμετώπιση των απειλών. Στην ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος η επιχείρηση εξετάζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της για να 

καθορίσει τον τρόπο της ανάπτυξης του συστήματος. Στην τρίτη φάση, προκύπτουν 

εναλλακτικά σενάρια σύμφωνα με τους στόχους που έχουν αποφασιστεί και την ανάλυση 

του περιβάλλοντος. Για κάθε εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται ο στρατηγικός και 

τεχνολογικός του αντίκτυπος, ώστε να επιλεγεί το καταλληλότερο. Στις δύο τελευταίες 

φάσεις γίνεται εφαρμογή όσων αποφασίστηκαν στα παραπάνω στάδια. Συγκεκριμένα, 

καθορίζεται το λεπτομερές πρόγραμμα ενεργειών του σχεδιασμού, προτεραιότητες στην 

υλοποίηση κάποιων έργων σύμφωνα με τον Σχεδιασμό και καθορίζεται μια διαδικασία για 

την υλοποίηση της αλλαγής εφόσον η επιχείρηση με τον Σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

Συστήματος μεταβαίνει από την υπάρχουσα κατάσταση σε μια μελλοντική (Brown, 2004; 

2010; Kamariotou and Kitsios, 2018; Kitsios and Kamariotou, 2017; Maharaj and Brown, 
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2015; Mentzas, 1997; Mirchandani and Lederer, 2012; Newkirk et al., 2008; Newkirk and 

Lederer, 2006).  

Οι Hovelja et. al. (2013), έδωσαν μια άλλη διάσταση στις δραστηριότητες που 

περιλαμβάνει η διαδικασία. Επισημαίνουν πως η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

της διοίκησης, το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, την τεχνολογική και 

οργανωσιακή αλλαγή, την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων, την ποιότητα του παραγώμενου 

έργου και τον έλεγχο της διαδικασίας. 

Οι φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα 2.10: Φάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κάθε φάση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνει πόρους, ικανότητες και 

σύνδεση των εννοιών της ευθυγράμμισης, της δέσμευσης της διοίκησης, με σκοπό την 

επίτευξη των στόχων της διαδικασίας. Για τις επιχειρήσεις η γνώση των φάσεων του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει κυρίαρχη σημασία, 

επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι εστιάζουν στους στόχους και στους 

παράγοντες που επιδρούν σε κάθε φάση, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούν τα οφέλη που 

αποκομίζουν για την επιχείρησή τους από τη διαδικασία αυτή. 

2.8.8 Επιτυχία Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 

Σύμφωνα με τους  Galliers et al. (1994) και Merali et al. (2012), η έννοια της 

επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων ξεκίνησε από 

το 1990.  Η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων» (Pai, 2006).  

Οι παράμετροι που επιδρούν στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ικανότητες όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι 

οργανωσιακές ικανότητες (Yang and Pita, 2014), η συμμετοχή της διοίκησης (Basu et al., 
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2002; Brown, 2010) και η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος (Newkirk and Lederer, 2006). 

Η συμμετοχή της διοίκησης αφορά τόσο τα Στελέχη μιας επιχείρησης, όσο και τους 

Διευθυντές Πληροφορικής, διότι στη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, συμμετέχουν ισάξια και οι δύο (Hovelja et. al., 2013). 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας δόθηκε έμφαση στην εύρεση ενός τρόπου, 

σύμφωνα με τον οποίο θα μετριέται η επιτυχία της διαδικασίας και ο αντίκτυπος της 

διαδικασίας στις επενδύσεις μιας επιχείρησης σε νέες τεχνολογίες (Hovelja et al., 2013). 

Με την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων οι 

επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ανταποκρίνονται θετικά στις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται από το περιβάλλον τους και αυξάνουν την οικονομική τους απόδοση 

(Yang et al., 2013). 

Σε πολλές έρευνες η μέτρηση της επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων επιτυγχάνεται με δύο διαστάσεις, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα, ενώ σε άλλες με τέσσερις, την ευθυγράμμιση, την ανάλυση, τη 

συνεργασία και τις ικανότητες. (Newkirk and Lederer, 2006; Pai, 2006). Συνδυασμό των 

παραπάνω διαστάσεων προτείνουν οι Yang and Pita (2014), οι οποίοι μετράνε την επιτυχία 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων με την ευθυγράμμιση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και αυής των Πληροφοριακών Συστημάτων και την 

αποτελεσματικότητα του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Άλλοι ερευνητές 

διαφοροποιούνται και μετράνε την επιτυχία μέσω της ικανοποίησης των χρηστών, της 

ποιότητας των πληροφοριών και του συστήματος και της οργανωσιακής επίδρασης  (Heo 

and Han, 2003).  Άλλη μια διαφορετική προσέγγιση στη μέτρηση της διαδικασίας 

προέρχεται από τους Silvius and  Stoop (2013), οι οποίοι προτείνουν η μέτρησή της να 

γίνεται μέσω της ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής στρατηγικής με αυτή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, με την ανάπτυξη των ικανοτήτων, με το βαθμό δέσμευσης 

της διοίκησης και της επίτευξης των στόχων. 

Πιο αναλυτικά, από την έρευνά τους σε 161 επιχειρήσεις, οι Newkirk and Lederer 

(2006), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 

χρειάζεται περισσότερη κατανόηση της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων για να αυξηθεί η επιτυχία του. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

από τους Basu et al. (2002), η δέσμευση της διοίκησης αυξάνει την επιτυχία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς προσδίδει καλύτερες 

ικανότητες σχεδιασμού και ποιότητας του παραγόμενου σχεδίου. Η εμπλοκή της 

διοίκησης και της υπόλοιπης ομάδας αυξάνει την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
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των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς βελτιώνει τις γνώσεις για τον οργανισμό. Το 

μοντέλο τους που ερευνήθηκε σε 105 επιχειρήσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο η 

οργανωσιακή δέσμευση και εμπλοκή αυξάνουν, αυξάνεται και η επιτυχία του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά μετά όσο συνεχίζουν να αυξάνονται 

η επιτυχία μειώνεται.  

Τέλος, κάποιοι ερευνητές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των φάσεων του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας τους. Ο 

Brown (2010), έπειτα από έρευνα σε στελέχη και διευθύνοντες συμβούλους 

Πληροφορικής, κατέληξε ότι οι φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων επιδρούν θετικά στην επιτυχία του. Οι Newkirk et al. 

(2003), έπειτα από έρευνα που διεξήχθη σε 161 επιχειρήσεις κατέληξαν ότι μόνο στη φάση 

της Υλοποίησης της στρατηγικής όσο αυξάνεται η κατανόηση αυξάνεται και η επιτυχία 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και όσο συνεχίζει μετά να 

αυξάνεται η κατανόηση μειώνεται η επιτυχία. Το συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικό, διότι 

πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υλοποίηση του Σχεδιασμού. Ακόμη 

ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνάς τους είναι ότι τα στελέχη των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην Υλοποίηση της στρατηγικής 

των Πληροφοριακών Συστημάτων και οι ερευνητές προτείνουν τη διερεύνηση της 

επίδρασης αυτών των φάσεων στην επιτυχία της διαδικασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ώστε να διεξαχθεί μια σύγκριση των αποτελεσμάτων. Οι Newkirk and Lederer (2006), σε 

έρευνά τους σε 161 επιχειρήσεις επέκτειναν την προηγούμενη έρευνα και εξέτασαν τις 

σχέσεις μεταξύ των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, οι οποίες ορίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα και της επιτυχίας του σε 

σταθερό και αβέβαιο περιβάλλον. Η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος ορίζεται με τις 

μεταβλητές δυναμισμός, ανομοιογένεια και εχθρότητα, η οποία περιλαμβάνει την έλλειψη 

πόρων του περιβάλλοντος και το βαθμό του ανταγωνισμού του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν είναι ότι η πρώτη φάση επιβεβαιώθηκε μόνο σε 

σταθερό περιβάλλον, η δεύτερη και η τρίτη φάση δεν επηρεάζεται από την κατάσταση του 

περιβάλλοντος, η τέταρτη φάση επιβεβαιώθηκε μόνο σε αβέβαιο περιβάλλον και η πέμπτη 

φάση επιβεβαιώθηκε και στις δύο συνθήκες του περιβάλλοντος.  

Οι Lederer and Sethi (1996), εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της 

επιτυχίας του. Η έρευνά τους διαφοροποιείται από αυτές των προηγούμενων ερευνητών, 

επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικές μεταβλητές για τις φάσεις της διαδικασίας και την 
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επιτυχία της, οι οποίες όμως περιέχονται σε γενικό βαθμό και στις υπόλοιπες έρευνες. Ως 

φάσεις καθορίζουν τις ανάγκες της διαδικασίας, την ενθάρρυνση νέων ιδεών, την επιλογή 

της κατάλληλης ομάδας, την εκπαίδευσή της, την εφαρμογή των στόχων που τέθηκαν, τη 

σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την ευελιξία της διαδικασίας και την εμπλοκή 

της διοίκησης. Ως μεταβλητές μέτρησης της επιτυχίας καθόρισαν την ευθυγράμμιση, την 

αύξηση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων, την εύρεση των κατάλληλων πόρων, 

την αύξηση της συμμετοχής της διοίκησης και την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

συνδέεται άμεσα με τις φάσεις της διαδικασίας, αλλά και με τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας που επιδρούν στη διαδικασία αυτή και παρουσιάστηκαν στις παραπάνω 

ενότητες. Και η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

περιλαμβάνει έννοιες όπως η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, τη δέσμευση της διοίκησης και την εύρεση των 

κατάλληλων ικανοτήτων. Σκοπός είναι μέσω αυτών των διαστάσεων να επιτευχθούν οι 

στόχοι της διαδικασίας. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ερευνητών έχει εξετάσει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις φάσεις της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και την επιτυχία του.  

2.8.9 Σχεδιασμός και επιτυχία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Από τη δεκαετία του 1980, οι έννοιες που απασχόλησαν τους ερευνητές ήταν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα, η αποτελεσματικότητά τους και η σύνδεση με την οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης (Galliers et al., 1994; Merali et al., 2012). Η έρευνα των 

Brancheau and Wetherbe (1987), σε 80 στελέχη και στελέχη Πληροφοριακών 

Συστημάτων, κατέληξε ότι σημαντικό θέμα αποτελεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

των Πληροφοριακών Συστημάτων. O Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων 

συνέχισε να αποτελεί κρίσιμο ερευνητικό θέμα και τη δεκαετία του 1990 (Croteau  and 

Bergeron, 2001). Σύμφωνα με τον Mentzas (1997), ο Σχεδιασμός των Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι «ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της μέσω 

των Πληροφοριακών Συστημάτων». 

Οι διαστάσεις του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν 

ικανότητες σχεδιασμού, τη σύνδεση με τον οργανισμό και τις εσωτερικές του διαδικασίες 

και τη σύνδεση με το περιβάλλον (Raghunathan and Raghunathan, 1991). Ωστόσο, η 

στρατηγική της τεχνολογίας Πληροφορικής παρουσιάζεται με επτά διαστάσεις, οι οποίες 
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είναι η στρατηγική χρήση της, η χρήση της για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο ρόλος και η 

δομή των συστημάτων, η αρχιτεκτονική των συστημάτων και τέλος η σύνδεση της 

οργάνωσης και της στρατηγικής του οργανισμού με αυτή. Οι παραπάνω διαστάσεις 

εξετάστηκαν σε έρευνα των Croteau and Bergeron (2001), σε 223 επιχειρήσεις. Στη 

συνέχεια υποστηρίζονται μέσω ερευνών οι διαστάσεις που αφορούν το περιβάλλον και τη 

στρατηγική χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Για να ανταγωνιστούν οι επιχειρήσεις σε μια παγκόσμια αγορά, να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των καταναλωτών και να πετύχουν μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων 

χρησιμοποιούν τα Πληροφοριακά Συστήματα (Ullah, and Lai, 2013). Απαιτείται 

συνεργασία της διοίκησης, τεχνικές ικανότητες και αρχιτεκτονική Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Feny and Willcocks, 1998). Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις αλλαγές του κύκλου ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών, 

τις νέες τεχνολογίες, την εισαγωγή της καινοτομίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

με αποτέλεσμα να απαιτείται στρατηγική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής, η οποία 

θα ενισχύσει τους στόχους της επιχείρησης όπως εμπειρικά επιβεβαιώνουν μέσω της 

έρευνάς τους σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και οι Ullah and Lai (2013).  Στο ίδιο 

πλαίσιο κινήθηκαν και οι Fairbank et al. (2006), υποστηρίζοντας ότι  οι επιχειρήσεις 

συλλέγουν πληροφορίες για να μειώσουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντός τους. Οι 

τεχνολογίες Πληροφορικής συγκεντρώνουν στοιχεία και διαμοιράζουν τις πληροφορίες 

στον οργανισμό. Συνδέονται με τη στρατηγική του οργανισμού. Ο σχεδιασμός 

επεξεργασίας πληροφοριών περιλαμβάνει την εξέταση του περιβάλλοντος, αυτόνομες 

εργασίες, ανάπτυξη συστημάτων και ανάπτυξη σχέσεων. Το μοντέλο της έρευνάς τους σε 

337 επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας δεν επιβεβαιώθηκε. 

Οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική με αυτή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ειδικά 

στις καινοτόμες επιχειρήσεις (Booth and Philip, 2007; Clemons and Row, 1991; Luftman 

and Brier, 1999; Mentzas, 1997). Οι τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς την ευθυγράμμιση 

με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης δεν επιδρούν στην οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης (Oh and Pinsonneault, 2007). 

Το περιβάλλον έχει γίνει πιο πολύπλοκο και απαιτείται από τις επιχειρήσεις να 

συλλέγουν στοιχεία για να μπορούν να ανταποκριθούν. Σ’ αυτό βοηθούν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία μαζί με το Στρατηγικό Σχεδιασμό επιδρούν στην 

απόδοση της επιχείρησης. Έχει δημιουργηθεί πληθώρα ερευνών που εξετάζουν τις σχέσεις 

μεταξύ της επίδρασης του περιβάλλοντος στη στρατηγική της επιχείρησης, τη σύνδεση με 
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τη στρατηγική και τη δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίδρασή τους στην 

οικονομική απόδοση του οργανισμού. Σε έρευνά τους οι Bergeron et al. (2004), 

Chatzoglou et al. (2011) και Mithas et al. (2011), κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, 

επιβεβαίωσαν την παραπάνω σχέση.  Η στρατηγική του οργανισμού μετρήθηκε με τις  

μεταβλητές: επιθετικότητα, ανάλυση, επικινδυνότητα, προνοητικότητα και αμυντικότητα, 

η δομή μετρήθηκε με τις μεταβλητές αποκέντρωση, επισημοποίηση και περιπλοκότητα, η 

στρατηγική διοίκηση των τεχνολογιών Πληροφορικής με τις μεταβλητές στρατηγική 

χρήση και η ανάλυση του περιβάλλοντος, με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο 

των τεχνολογιών Πληροφορικής.  

Οι φάσεις είναι οι εξής: Διατύπωση στρατηγικής, Ανάλυση του περιβάλλοντος, 

Στρατηγική λήψη αποφάσεων, Υλοποίηση στρατηγικής, Αξιολόγηση και έλεγχος.  Στην 

πρώτη φάση, καθορίζονται οι στόχοι του Σχεδιασμού, βασικά θέματα που αφορούν την 

ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως έρευνα αγοράς και οικονομοτεχνική 

μελέτη και τέλος επιλέγεται η ομάδα που θα συμμετάσχει στο Σχεδιασμό. Στη δεύτερη 

φάση, αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και το εσωτερικό της. Στο 

εξωτερικό περιβάλλον αναλύεται το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το νομικό και 

το τεχνολογικό περιβάλλον καθώς επίσης οι πελάτες και οι ανταγωνιστές της. Στόχος 

αυτής της ανάλυσης αποτελεί η ανάδειξη ευκαιριών για την ανάπτυξη του συστήματος και 

η αντιμετώπιση των απειλών. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος η επιχείρηση 

εξετάζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της για να καθορίσει τον τρόπο της ανάπτυξης του 

συστήματος. Στην τρίτη φάση, προκύπτουν εναλλακτικά σενάρια σύμφωνα με τους 

στόχους που έχουν αποφασιστεί και την ανάλυση του περιβάλλοντος. Για κάθε 

εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται ο στρατηγικός και ο τεχνολογικός του αντίκτυπος, ώστε 

να επιλεγεί το καταλληλότερο. Στις δύο τελευταίες φάσεις γίνεται εφαρμογή όσων 

αποφασίστηκαν στα παραπάνω στάδια. Συγκεκριμένα καθορίζεται το λεπτομερές 

πρόγραμμα ενεργειών του Σχεδιασμού, οι προτεραιότητες στην υλοποίηση κάποιων έργων 

σύμφωνα με τον Σχεδιασμό και καθορίζεται μια διαδικασία για την υλοποίηση της 

αλλαγής εφόσον η επιχείρηση με το Σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος 

μεταβαίνει από την υπάρχουσα κατάσταση σε μια μελλοντική (Brown, 2004; 2010; 

Maharaj and Brown, 2015; Mentzas, 1997; Mirchandani and Lederer, 2012; Newkirk et al., 

2008; Newkirk and Lederer, 2006). 

Οι Mirchandani and Lederer (2012), ερεύνησαν εμπειρικά σε 103 επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού κλάδου την επίδραση της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος, η οποία 

μετρήθηκε με τις μεταβλητές: δυναμισμός, ανομοιογένεια και εχθρότητα και κατέληξαν 
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στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος απαιτείται 

περισσότερη ανάλυση του περιβάλλοντος και πιο προσεκτική επιλογή στρατηγικής και 

δίνεται λιγότερο έμφαση στις υπόλοιπες φάσεις. 

Τελευταία ερευνητική περιοχή του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

η οποία σχετίζεται με τις παραπάνω διαστάσεις, αποτελεί η επιτυχία του. Οι στόχοι της 

επιτυχίας του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η πρόβλεψη 

μελλοντικών τάσεων, η βελτίωση της απόδοσης τους, η βελτίωση της λήψης αποφάσεων, 

η αποφυγή προβλημάτων, η αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών, η χρήση των 

κατάλληλων πόρων και η ολοκλήρωση των συστημάτων. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

τους έρευνας των Raghunathan and Raghunathan (1991) σε 192 επιχειρήσεις διαφόρων 

κλάδων, επισημαίνουν ότι χρειάζεται σύνδεση του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων με τους στόχους της επιχείρησης. Η διάσταση του περιβάλλοντος είναι 

περισσότερο συνδεδεμένη με κριτήρια επιτυχίας που αφορούν τη σχεδίαση του 

σχεδιασμού. Αντίθετα οι υπόλοιπες διαστάσεις συνδέονται με όλους τους στόχους του 

σχεδιασμού θετικά. 

Για την επίτευξη όμως των στόχων του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που τους επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι η εμπλοκή της διοίκησης, η σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική, η σωστή 

διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων και η κατανόηση των στόχων πριν τη 

διαδικασία (Booth and Philip, 2007; Luftman and Brier, 1999). Επίσης, σημαντικός 

παράγοντας ο οποίος επιδρά στην επιτυχία του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι οι ικανότητες των Πληροφοριακών Συστημάτων. Έχει σημειωθεί από 

έρευνα των Sabherwal, (1999), σε 236 ακαδημαϊκούς οργανισμούς ότι η σχέση μεταξύ του 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας του είναι αμφίδρομη, 

δηλαδή, ο σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων επηρεάζει την επιτυχία τους και 

το αντίστροφο. Η αντίστροφη εκδοχή ισχύει διότι με την επιτυχία προηγούμενων 

Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης, η διοίκηση αποκτά την απαραίτητη γνώση 

που χρειάζεται και για επόμενους αντίστοιχους σχεδιασμούς.  

Μια ακόμη κύρια παράμετρος για την επιτυχία του Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και 

των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης σημαντικές παράμετροι αποτελούν η ανάλυση 

για το σχεδιασμό, η συνεργασία και οι ικανότητες. Στην πρώτη μεταβλητή καθορίστηκαν 

οι μεταβλητές της ευθυγράμμισης των στρατηγικών, των στόχων, της εμπλοκής της 

διοίκησης, της υιοθέτησης των τεχνολογιών για στρατηγική αλλαγή από τις επιχειρήσεις. 
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Στη δεύτερη παράμετρο ορίστηκαν οι μεταβλητές του καθορισμού των αναγκών σε 

δεδομένα, της ανακάλυψης νέων ευκαιριών, της δημιουργίας νέων ιδεών μέσω των 

τεχνολογιών Πληροφορικής και της κατανόησης της λειτουργίας του οργανισμού. Στην 

τρίτη παράμετρο μετρήθηκαν οι μεταβλητές της επικοινωνίας, της εύρεσης πόρων και του 

καθορισμού των χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην τελευταία 

παράμετρο ορίστηκε η ικανότητα διάγνωσης προβληματικών περιοχών, η ικανότητα 

εύρεσης νέων ευκαιριών, η ικανότητα της ευθυγράμμισης των στρατηγικών και η 

ικανότητα κατανόησης των αναγκών του οργανισμού και των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Οι παραπάνω επισημάνσεις εξετάστηκαν σε 253 επιχειρήσεις διαφορετικών 

κλάδων (Segars and Grover, 1998). 

Ο Palanisamy (2005), στο μοντέλο του σε 42 επιχειρήσεις για τη μέτρηση της 

επιτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων σημειώνει πως η συμμετοχή των χρηστών 

αυξάνει την ευελιξία των Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία αυξάνει την 

οργανωσιακή ευελιξία, αφού με την υιοθέτηση των Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί 

η επιχείρηση να ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις ανάγκες της αγοράς. Η επιτυχία των 

Πληροφοριακών Συστημάτων μετριέται με τις μεταβλητές ποιότητα του συστήματος και 

των πληροφοριών, χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων, ικανοποίηση των χρηστών 

και οργανωσιακός αντίκτυπος. Η επιτυχία έχει και λειτουργικό αντίκτυπο και στρατηγικό, 

ο οποίος μετριέται με την επίδραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την οργανωσιακή 

μάθηση και αλλαγή. Η ευελιξία των Πληροφοριακών Συστημάτων επηρεάζει όλες τις 

πτυχές της επιτυχίας τους. 

Στον πίνακα 2.10 παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία του 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Πίνακας 2.10: Παράγοντες επιτυχίας Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 

Παράγοντες επιτυχίας σχεδιασμού των  

Πληροφοριακών Συστημάτων 

Συγγραφείς 

Εμπλοκή της διοίκησης Booth and Philip, (2007), Luftman and Brier, 

(1999). 

Σύνδεση επιχειρησιακής στρατηγικής και  

στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων 

Booth and Philip, (2007), Luftman and Brier, 

(1999),  

Segars and Grover, (1998). 

Σωστή διοίκηση των Πληροφοριακών  

Συστημάτων 

Booth and Philip, (2007), Luftman and Brier, 

(1999). 

Κατανόηση των στόχων πριν τη διαδικασία 

του  

Σχεδιασμού 

Booth and Philip, (2007), Luftman and Brier, 

(1999). 

Ικανότητες Πληροφοριακών Συστημάτων Sabherwal, (1999), Segars and Grover, (1998). 

Συνεργασία Segars and Grover, (1998). 

Συμμετοχή των χρηστών Palanisamy, (2005). 
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Επισημαίνεται ότι και στο Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων επιδρούν 

κοινοί παράγοντες επιτυχίας με αυτούς του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, καθώς επίσης και κοινή μελέτη φάσεων και διαστάσεων. Σκοπός είναι η 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, με την συμβολή των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

2.8.10 Καινοτομία 

Το 1992 εισάγεται η έννοια της καινοτομίας στο πεδίο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Galliers et al., 1994; Merali et al., 2012). Σύμφωνα με τον Swanson (2010), 

η καινοτομία ορίζεται ως «μια ιδέα καινούρια σε μια επιχείρηση από την οποία 

υιοθετείται».  

Η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άμεση ανταπόκριση της 

επιχείρησης στην αγορά, αλλά και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

μέσω της υιοθέτησης μοναδικών ικανοτήτων για την επίτευξη των παραπάνω δύο στόχων. 

Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν στοιχεία από το περιβάλλον τους για να βελτιώσουν την 

οικονομική τους απόδοση. Αυτή η ανάγκη αποτελεί στρατηγικό πόρο και διευκολύνεται 

με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι επιχειρήσεις μέσω της στρατηγικής 

τους βρίσκουν τους κατάλληλους πόρους που θα τους προσδώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Συνεπώς, η καινοτομία σε έναν οργανισμό εξαρτάται από τη στρατηγική 

που ακλουθεί, την τεχνολογία που διαθέτει, την ολοκλήρωση των συστημάτων του και την 

υποστήριξη των υπηρεσιών του. Σημαντικός στρατηγικός πόρος είναι η χρήση ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα συλλέγει πληροφορίες και θα τις διακινεί 

μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μέσω αυτών των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν καινοτομία και μπορούν να ανταποκρίνονται εύστοχα στις αλλαγές του 

περιβάλλοντός τους. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 

να βελτιώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

πελατών τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Swanson, 

2010). Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και εμπειρικά μέσω της έρευνας των Wei 

and Wang (2011), σε 180 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου.  

Μια επιπρόσθετη θεώρηση των ωφελειών της καινοτομίας και της συμβολής της 

στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, εξηγείται από τους Clemons and Row 

(1991). Τα Πληροφοριακά Συστήματα επιδρούν στη στρατηγική της επιχείρησης και 

προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Η 

καινοτομία δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας το κόστος των προϊόντων, 

βελτιώνοντας την ποιότητά τους ή παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
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ανάγκες των καταναλωτών. Τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που καινοτομούν είναι η 

αλλαγή των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, όπως η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας 

και η απόκτηση ωφελειών λόγω πρωτοπορίας όπως τα οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι 

των ανταγωνιστών. Φυσικά απαιτείται η χρήση των κατάλληλων πόρων για την 

υλοποίηση της καινοτομίας, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική αξία που προσδίδει 

στην επιχείρηση. 

Δίνοντας μια άλλη προσέγγιση στη σύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης και συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξέταση του θέματος, οι Lin 

et al. (2008), έπειτα από έρευνα σε 333 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ο επιχειρηματικός προσανατολισμός μιας επιχείρησης σχετίζεται με τον 

προσανατολισμό της αγοράς. Όσο αυξάνεται ο προσανατολισμός της μάθησης σε μια 

επιχείρηση αυξάνεται η καινοτομία, η οποία επιδρά θετικά στην οικονομική απόδοση. 

Επίσης επιδρά στον επιχειρηματικό προσανατολισμό και τον προσανατολισμό της αγοράς. 

Η δομή του οργανισμού όμως δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της 

οικονομικής απόδοσης. 

Με βάση την τελευταία παρατήρηση, δηλαδή εφόσον η δομή του οργανισμού  δεν 

επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της οικονομικής απόδοσης, για να 

μπορέσει κάθε επιχείρηση να καρπωθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η καινοτομία, 

θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, τα οποία θα μεγιστοποιήσουν την 

επιτυχία της. Το πρώτο βήμα αφορά την κατανόησή της από τον οργανισμό, το δεύτερο 

την υιοθέτησή της, το τρίτο την εφαρμογή της και το τελευταίο τη συμπερίληψή της σε 

κάθε δραστηριότητα του οργανισμού (Swanson, 2010). 

Όσο αυξάνεται η καινοτομία μιας επιχείρησης, αυξάνεται και η ανάγκη εύρεσης 

νέων ικανοτήτων, οι οποίες θα συνδέονται με την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να 

ανταποκρίνονται στο βασικό στόχο της επιχείρησης ο οποίος πλέον αποτελεί τη 

διαφοροποίησή της συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της (Coltman et al., 2015). 

2.8.11 Δέσμευση της διοίκησης 

Μέσω της υποστήριξης από τη διοίκηση συνδέονται τα θέματα που αφορούν την 

οργάνωση με αυτά που αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα και βελτιώνουν την 

απόδοσή τους. Η έννοια της εμπλοκής της διοίκησης στα Πληροφοριακά Συστήματα 

ξεκίνησε το 1960, με ιδιαίτερη ανάπτυξη τις δύο επόμενες δεκαετίες. Ορίζεται ως «η 

διαδικασία της συμμετοχής της διοίκησης στις δραστηριότητες που αφορούν τα 
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Πληροφοριακά Συστήματα», με πρώτη αυτή του Σχεδιασμού τους. Άλλες δραστηριότητες 

που επισημαίνονται είναι η δομή, η ολοκλήρωση και ο έλεγχος των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν πόρους και ικανότητες, επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων και ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί η 

στρατηγική τους χρήση και η μείωση του κόστους με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επομένως η έρευνα σε 231 επιχειρήσεις διαφορετικών 

κλάδων, καταλήγει ότι η υποστήριξη της διοίκησης στις παραπάνω δραστηριότητες και 

στη μελλοντική εξέλιξη αυτής της ερευνητικής περιοχής οδηγεί σε αποτελεσματικότητα 

των Πληροφοριακών Συστημάτων (Ragu-Nathan et al., 2004).  

Η δέσμευση της διοίκησης αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις των στελεχών και των 

διευθυντών των Πληροφοριακών Συστημάτων. Μέσω της δέσμευσης της διοίκησης 

μπορούν οι εμπλεκόμενοι να αντιληφθούν τη σημασία των στόχων και την επίδραση στην 

επιτυχία του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έρευνα του  Cohen (2008), 

σε 116 επιχειρήσεις επιβεβαίωσε αυτή την άποψη. Σύμφωνα με τους Quaadgras et al. 

(2014), η δέσμευση της διοίκησης εμπλέκεται στη στρατηγική, στην αρχιτεκτονική των 

συστημάτων και στη ροή των πληροφοριών σε μια επιχείρηση και οδηγεί στην αύξηση 

των επιχειρησιακών ωφελειών από τις τεχνολογίες Πληροφορικής, οι οποίες επιδρούν 

στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες 

της ευθυγράμμισης του στρατηγικού σχεδιασμού και του Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Booth and Philip, 2007; Henderson and Venkatraman, 

1999). Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν οι Teo and Ang (1999), μετά από έρευνα σε 175 

επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν στην επιτυχή 

εφαρμογή της ευθυγράμμισης και του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η διοίκηση οφείλει να κατανοεί ότι οι τεχνολογίες Πληροφορικής αποτελούν 

σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση και πρέπει να δίνεται 

έμφαση στην επίδραση της επιχειρησιακής στρατηγικής σε όλες τις διαδικασίες και στην 

εύρεση των κατάλληλων πόρων για την υποστήριξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

(Bulchand-Gidumal and Melián-González, 2011). Η σχέση μεταξύ των μελών της 

διοίκησης και η δημιουργία θετικού οργανωσιακού κλίματος, επιδρά στην ευθυγράμμιση 

και έχει αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Η έλλειψη ικανοτήτων, η 

έλλειψη κοινού οράματος και κατανόσης των στόχων από όλα τα μέλη της διοίκησης 

αποτελούν εμπόδια στην παραπάνω διαδικασία (Chen et al., 2015; Krotov, 2015). 
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Είναι σημαντική η συνεργασία και η συμμετοχή της διοίκησης σε όλη τη 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και η 

κατανόηση της εμπλοκής τόσο των στελεχών όσο και των Διευθυντών των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης, αφού συνδέεται το όραμα της επιχείρησης με αυτό των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Βασική προϋπόθεση όμως για τη στρατηγική χρήση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και την αύξηση της οικονομικής απόδοσης, είναι η δημιουργία του 

κατάλληλου κλίματος από τη διοίκηση. Οι ερευνητές προτείνουν να διερευνηθεί αν η 

συμμετοχή της διοίκησης στο Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων αυξάνει τη 

διάχυση της γνώσης και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (Kearns 

and Lederer, 2003). 

2.9 Διαγράμματα ανάλυσης και σύνθεσης άρθρων 

Στο τρίτο βήμα αυτού του σταδίου και μετά τη σύνθεση και την ανάλυση των 

κεντρικών εννοιών που προέκυψαν από το σύνολο των άρθρων και επεξηγήθηκαν στα δύο 

προηγούμενα βήματα, δημιουργήθηκε ένας αριθμός διαγραμμάτων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων, τα οποία περιγράφουν την πορεία των εννοιών που 

αναλύθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 1980-2015, όπου εκδόθηκαν τα άρθρα. Διεξήχθησαν οι 

παρακάτω διεργασίες για την υλοποίηση και την εκτίμηση των διαγραμμάτων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στόχος αυτού του βήματος είναι η ανάδειξη του αριθμού 

των σημαντικών άρθρων κατά τη διάρκεια των ετών, των επιστημονικών 

περιοδικών/συνεδρίων στα οποία δημοσιεύτηκαν, των συγγραφέων που εμπλέκονται, αν 

το θέμα της παρούσας έρευνας είναι νέο ή όχι και των μεθοδολογιών που υιοθετούνται 

συχνότερα για την κάλυψη των ερευνητικών κενών (Rerup Schlichter and 

Kraemmergaard, 2010). Επίσης, είναι σημαντικό να απεικονιστεί η πορεία των εννοιών 

που προέκυψαν από τον πίνακα της σύνθεσης των άρθρων από το 1980-2015, για τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων. Οι διεργασίες αυτές είναι: 

1. Μετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά επιστημονικό περιοδικό/συνέδριο (Yang 

and Tate, 2012). 

2. Μετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά έτος (Mohan and Ahlemann, 2013; Rerup 

Schlichter and Kraemmergaard, 2010). 

3. Μετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά έτος και ανά επιστημονικό 

περιοδικό/συνέδριο (Rerup Schlichter and Kraemmergaard, 2010; Stödberg, 2012). 
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4. Κατανεμήθηκε ο αριθμός των άρθρων που αντιστοιχούν σε κάθε συγγραφέα 

(Rerup Schlichter and Kraemmergaard, 2010). 

5. Καταμετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά κεντρική ιδέα (Rerup Schlichter and 

Kraemmergaard, 2010;Yang and Tate, 2012). 

6. Καταμετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά έτος και κεντρική ιδέα (Rerup 

Schlichter and Kraemmergaard, 2010). 

7. Μετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά μεθοδολογία έρευνας (Rerup Schlichter and 

Kraemmergaard, 2010). 

8. Μετρήθηκε ο αριθμός των άρθρων ανά μεθοδολογία έρευνας και έτος (Rerup 

Schlichter and Kraemmergaard, 2010). 

2.9.1 Άρθρα και επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια 

Το σύνολο των άρθρων που εξετάστηκαν είναι 88. Απ’ αυτά τα άρθρα, 

καταγράφηκαν τα επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια στα οποία εκδόθηκαν. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.11 που ακολουθεί. Παρατηρήθηκε ότι το 

σύνολο των άρθρων που συλλέχθηκαν εκδόθηκαν σε 36 επιστημονικά περιοδικά και πέντε 

συνέδρια. Από τα επιστημονικά περιοδικά, τα MIS Quarterly, Journal of Strategic 

Information Systems, Information & Management, Decision Sciences, Journal of 

Information Technology και Omega εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, καθώς σ’ αυτά 

υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος των άρθρων. Ωστόσο, τα επιστημονικά περιοδικά Omega 

και Decision Sciences δεν υπάρχουν στη λίστα κατάταξης που υιοθετήθηκε στην παρούσα 

εργασία. Επίσης, σε επιστημονικά περιοδικά που υπάρχουν στη λίστα κατάταξης όπως τα 

Journal of Management Information Systems, European Journal of Information Systems, 

Decision Support Systems, International Journal of Information Management και Journal 

of Computer Information Systems, δεν έχει δημοσιευτεί μεγάλος αριθμός άρθρων από όσα 

συγκεντρώθηκαν. Τέλος, τα συνέδρια στα οποία έχουν δημοσιευτεί άρθρα της παρούσας 

εργασίας είναι τα PACIS, ACM, ACIS, ECIS, HCIS και δεν υπάρχουν στην λίστα 

κατάταξης του 2015. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν επειδή το πεδίο της Στρατηγικής 

Διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ευρύ και τα άρθρα έπρεπε να 

προέρχονται από μια πληθώρα πηγών. 
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Πίνακας 2.11: Αριθμός άρθρων ανά επιστημονικό περιοδικό/συνέδριο 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ 

MIS Quarterly 12 

Journal of Strategic Information Systems 11 

Information & Management 8 

Decision Sciences 4 

Journal of Information Technology 5 

Omega 4 

European Journal of Information Systems 3 

IEEE Transactions on Engineering Management 3 

Journal of management information systems 3 

Behaviour & Information Technology 2 

IBM Systems Journal 2 

PACIS 2 

ACIS 1 

ACM 1 

ACM SIGMIS Database 1 

Business Horizons 1 

Business Process Management Journal 1 

California Management Review 1 

Decision Support Systems 1 

ECIS  1 

HICSS 1 

ICEIS 1 

Industrial Marketing Management 1 

Industrial Management & Data Systems 1 

Information Resources Management Journal 1 

Information Technology Management 1 

Information Systems Management 1 

International Journal of Electronic Commerce 1 

International Journal of Manpower 1 

International Journal of Information Management 1 

International Journal of Information Systems and 

Change Management  

1 

International Journal of Production Research 1 

Journal of Computer Information Systems 1 

Journal of Management 1 

Journal of Technology Management & Innovation 1 

Long Range Planning 1 

Management Decision 1 

Sloan Management Review 1 

South African Journal 1 

Strategic Management Journal 1 

Technological and Economic Development of 

Economy 

1 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των επιστημονικών 

περιοδικών και συνεδρίων, στα οποία είναι δημοσιευμένα τα άρθρα της παρούσας 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που υπάρχει σε κάθε βάση αναζήτησης. Παρατηρείται ότι η 

πλειοψηφία των περιοδικών υπάρχει σε κάθε βάση, ενώ μεταξύ των τεσσάρων βάσεων οι 

πρώτες δύο (Scopus και Science direct) περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

επιστημονικών περιοδικών και άρθρων, συγκριτικά με τις υπόλοιπες. 
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Πίνακας 2.12: Επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια ανά βάση αναζήτησης 

 Βάσεις Αναζήτησης 

Επιστημονικό Περιοδικό Scopus/ 

Science  

direct 

Web of 

Science 

ABI/ 

INFORM 

MIS Quarterly       

Journal of Strategic Information Systems     - 

Information & Management     - 

Decision Sciences -     

Journal of Information Technology -     

Omega       

European Journal of Info 

rmation Systems 

      

IEEE Transactions on Engineering Management       

Journal of management information systems       

Behaviour & Information Technology     - 

IBM Systems Journal       

PACIS   - - 

ACIS   - - 

ACM   - - 

ACM SIGMIS Database   - - 

Business Process Management Journal   -   

Business Horizons   -   

California Management Review       

Decision Support Systems       

ECIS    - - 

HICSS   - - 

ICEIS   - - 

Industrial Marketing Management     - 

Industrial Management & Data Systems       

Information Resources Management Journal   -   

Information Technology Management       

Information Systems Management       

International Journal of Electronic Commerce       

International Journal of Manpower       

International Journal of Information Management       

International Journal of Information Systems and 

Change Management  

  - - 

International Journal of Production Research       

Journal of Computer Information Systems -     

Journal of Management -     

Journal of Technology Management & Innovation     - 

Long Range Planning       

Management Decision - -   

Sloan Management Review -     

South African Journal of Information Management -     

Strategic Management Journal       

Technological and Economic Development of  

Economy 

      

 

Ο πίνακας 2.13 απεικονίζει τον αριθμό των άρθρων, τόσο ανά επιστημονικό 

περιοδικό όσο και ανά έτος. Από τον πίνακα αυτό εξάγονται τα συμπεράσματα ότι τα 

επιστημονικά περιοδικά που έχουν δημοσιεύσει άρθρα τα τελευταία έτη (2010-2015) είναι 

τα  Business Process Management Journal, European Journal of Information Systems 

Industrial Marketing Management, Information & Management, Information Technology 
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Management, Information Systems Management, International Journal of Manpower, 

Journal of Technology Management & Innovation, Journal of Strategic Information 

Systems και MIS Quarterly. Το επιστημονικό περιοδικό με δημοσιεύσεις από το 1987 

είναι το MIS Quarterly, το οποίο συνολικά έχει και το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων. 
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 Πίνακας 2.13: Αριθμός άρθρων ανά επιστημονικό περιοδικό και έτος 
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Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας 

εργασίας εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 1987-2015. Από το διάγραμμα 2.1 φαίνεται ότι τα 

έτη 1999, 2004, 2006 και 2011 δημοσιεύτηκε ο μεγαλύτερος αριθμός άρθρων στα θέματα 

της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, από το 1991 έως το 1994 παρατηρείται πτωτική 

τάση, η οποία παραμένει σταθερή για τα επόμενα δύο έτη. Από το 1997 έως το 2000, 

εμφανίζεται άνοδος στον αριθμό των δημοσιεύσεων, η οποία κάμπτεται το 2001. Έως το 

2006 ακολουθεί μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στον αριθμό των δημοσιεύσεων χωρίς 

σταθερή πορεία. Στη συνέχεια, για τα επόμενα δύο έτη ο αριθμός των άρθρων μειώνεται 

και αυξάνεται ξανά το 2010. Τα τελευταία έτη (2011-2015) η τάση των άρθρων 

παρατηρείται να είναι σχεδόν σταθερή. Τα έτη 1989, 1990, 1992 και 2009 δεν 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα, διότι κανένα άρθρο από όσα συγκεντρώθηκαν στα 

προηγούμενα στάδια της μεθοδολογίας δε δημοσιεύθηκε αυτά τα έτη. 

 

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός άρθρων ανά έτος 

Η πορεία του συνολικού αριθμού των άρθρων ανά έτος και οι περίοδοι με την 

ανοδική και φθίνουσα πορεία τους παρουσιάζονται αντίστοιχα και στο διάγραμμα 2.2. 
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Διάγραμμα 2.2: Τάση άρθρων ανά έτος 

Ο συνδυασμός των παραπάνω διαγραμμάτων οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου το 

οποίο απεικονίζει τον αριθμό των άρθρων τόσο ανά έτος, όσο και ανά επιστημονικό 

περιοδικό. Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα επιστημονικά περιοδικά με το μεγαλύτερο αριθμό 

δημοσιεύσεων. Σύμφωνα και με προγενέστερη παρατήρηση, η ύπαρξη όλων αυτών των 

επιστημονικών περιοδικών δεν περιλαμβάνεται στη λίστα κατάταξης που υιοθετήθηκε από 

την παρούσα εργασία και παρουσιάστηκε στις παραπάνω ενότητες του κεφαλαίου. Η 

απεικόνισή τους περιέχεται στον πίνακα 2.14. Αναλυτικότερα, το επιστημονικό περιοδικό 

Decision Sciences δημοσίευσε συνολικά τέσσερα άρθρα, ένα το 1991, ένα το 1998, ένα το 

1999 και μετά το 2003. Ακολούθως το περιοδικό European Journal of Information Systems 

έχει παρουσία τα τελευταία έτη με δημοσιεύσεις στο χώρο. Το IBM Systems Journal 

δημοσίευσε μόλις δύο άρθρα την δεκαετία του 1990, κατά τα έτη 1993 και 1999. Στη 

συνέχεια το IEEE Transactions on Engineering Management δημοσίευσε συνολικά τρία 

άρθρα, δύο το 2006 και ένα το 2008. Το περιοδικό Omega τα τελευταία έτη δεν έχει 

δημοσιεύσει άρθρα σχετικά, καθώς η τελευταία δημοσίευση ήταν το 2004. Μεγάλη 

απόκλιση στη δημοσίευση των άρθρων μεταξύ των ετών παρουσιάζει το επιστημονικό 

περιοδικό Journal of management information systems, το οποίο δημοσίευσε το πρώτο 

άρθρο το 1993, το δεύτερο το 1997 και το τρίτο το 2006. Αντίστοιχη απόκλιση 

παρουσιάζει και το περιοδικό Behaviour & Information Technology, το οποίο έχει 
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δημοσιεύσει δύο άρθρα την προηγούμενη δεκαετία. Το περιοδικό Journal of Information 

Technology, δημοσίευσε συνολικά πέντε άρθρα κατά δύο συναπτά έτη, 2006-2007 και 

2014- 2015. Τέλος, τα περιοδικά με τον πιο ενεργό ρόλο στο παρόν θέμα της μελέτης είναι 

τα Journal of Strategic Information Systems, MIS Quarterly και Information & 

Management, τα οποία από τη δεκαετία του 1990 έως και το 2012 δημοσιεύουν συνεχώς 

αντίστοιχα άρθρα. 

Πίνακας 2.14: Αριθμός άρθρων ανά υψηλόβαθμο επιστημονικό περιοδικό και έτος 
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Διάγραμμα 2.3: Αριθμός άρθρων ανά επιστημονικό περιοδικό και έτος 
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Από τα 88 άρθρα που αναλύθηκαν στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

προέκυψαν 163 συγγραφείς. Από το σύνολο των συγγραφέων, ένας δημοσίευσε έντεκα 

άρθρα, και δύο πέντε. Από τους υπόλοιπους 160, ένας δημοσίευσε τέσσερα άρθρα, 

τέσσερεις δημοσίευσαν τρία, οι δεκαπέντε δύο και η πλειοψηφία των συγγραφέων (εκατόν 

τρίαντα εννέα) από ένα άρθρο. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον πίνακα 2.15. 

Πίνακας 2.15: Αριθμός άρθρων ανά συγγραφέα 

Αριθμός άρθρων Συγγραφέας 

11 1 

5 2 

4 3 

3 3 

2 15 

1 139 

 

Απ’ αυτούς, οι συγγραφείς που συμμετέχουν στις περισσότερες δημοσιεύσεις είναι 

ο Lederer, με έντεκα δημοσιεύσεις και ο Teo με πέντε. Ακολουθούν με τέσσερεις οι 

Newkirk, Sethi και Yang και με τρεις οι Ang, Bergeron και Pita. Ο πίνακας 2.16 

παρουσιάζει τις παραπάνω αναλύσεις. 

Πίνακας 2.16: Οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι συγγραφείς 

Αριθμός 

άρθρων 

Συγγραφέας 

11 Lederer 

5 Teo 

4 Newkirk 

4 Sethi 

4 Yang 

3 Ang 

3 Bergeron 

3 Pita 

 

2.9.2 Άρθρα και ερευνητικές περιοχές 

Έπειτα από την ανάλυση και τη σύνθεση των άρθρων που προηγήθηκε, 

εξακριβώθηκαν δέκα ερευνητικές περιοχές, οι οποίες απεικονίζονται στον πίνακα 2.4. Η 

ερευνητική περιοχή η οποία εμφανίζεται στα περισσότερα άρθρα (τριάντα τέσσερα) είναι 

η ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (alignment). Η δεύτερη σημαντικότερη ερευνητική περιοχή 

είναι η οικονομική απόδοση της επιχείρησης και η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (firm performance/competitive advantage), έννοια η οποία παρατηρήθηκε 

σε είκοσι εννέα άρθρα. Η έννοια του Στρατηγικού σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (SISP) χρησιμοποιείται σε τριάντα άρθρα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η έννοια 

της επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (SISP success), 
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η οποία συναντάται σε δεκαπέντε άρθρα. Οι έννοιες του σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της επιτυχίας τους (IS planning & IS success) και των πόρων και 

ικανοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων (IS  resources/capabilities), περιέχονται σε 

δεκατέσσερα άρθρα. Οι ερευνητικές περιοχές που συναντιούνται σε μικρότερο αριθμό 

άρθρων είναι οι δέσμευση της διοίκησης (management commitment), η καινοτομία 

(innovation), το ηλεκτρονικό επιχειρείν/διαδίκτυο (e-business/internet) και οι φάσεις του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (SISP phases). Οι μετρήσεις 

αυτές φαίνονται στο διάγραμμα 2.4.  

Ωστόσο, η σημαντικότητα κάθε ερευνητικής περιοχής που παρουσιάζεται στο 

σύνολο των 88 άρθρων της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης μπορεί να επεξηγηθεί 

και από την πορεία κάθε μιας εξ’ αυτών στα έτη που έχουν δημοσιευθεί τα άρθρα, δηλαδή 

μεταξύ 1987-2015. 

Πίνακας 2.17: Αριθμός άρθρων ανά ερευνητική περιοχή 

Ερευνητική περιοχή Αριθμός άρθρων 

alignment 38 

firm performance/competitive advantage 32 

e-business/internet 5 

IS  resources/capabilities 14 

SISP 30 

SISP phases 6 

SISP success 15 

IS planning & IS success 14 

innovation 7 

management commitment 9 
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Διάγραμμα 2.4: Αριθμός άρθρων ανά ερευνητική περιοχή 

Η εξελικτική πορεία των ερευνητικών περιοχών κατά τη διάρκεια των ετών 

φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν.  

Η ερευνητική περιοχή της ευθυγράμμισης μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων (alignment) εμφανίζεται από το 

1991. Τα έτη κατά τα οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εμφάνιση είναι τα 2000, 2004 και 

2007. Από το 2011 έως το 2015 έχει ανοδική πορεία.  

 
Διάγραμμα 2.5: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος-ευθυγράμμιση 
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Η έννοια της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και της απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (firm performance/competitive advantage) ξεκίνησε από 

το 1987 και κάθε έτος εμφανίζεται στα άρθρα. Τα έτη που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη 

άνοδος της παρούσας έννοιας είναι τα 2001, 2004, 2011 και το 2013.  

 
Διάγραμμα 2.6: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος-οικονομική απόδοση 

Στην έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν/διαδίκτυο (e-business/internet) δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση τα έτη 1999-2001, 2004 και 2008. Παρόλο που οι επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, δεν προέκυψαν άρθρα σχετικά τα οποία να 

μελετώνται από τους ερευνητές σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία έτη. 

 
Διάγραμμα 2.7: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- ηλεκτρονικό επιχειρείν 

Η κεντρική ιδέα των πόρων και ικανοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων (IS  

resources/capabilities) εμφανίζεται ανά περιόδους. Η περίοδος εκκίνησής της είναι τα έτη 

1987-1991 και στη συνέχεια τα 1998-1999, 2003-2004, 2008, 2011-2012 και 2014. Όπως 

συμπεραίνεται αποτελεί έννοια που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα συνεχώς. 
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Διάγραμμα 2.8: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- πόροι 

Αντίστοιχα, ερευνητική περιοχή κρίσιμης σημασίας με παρουσία κατά τη διάρκεια 

όλων των ετών είναι αυτή του Στρατηγικού σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(SISP). Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται οι μελέτες των ερευνητών αναφορικά με 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, προβλήματα ή διαστάσεις της διαδικασίας. Οι ερευνητές 

ασχολήθηκαν κυρίως με αυτά τα θέματα τα έτη 2006-2012. 

 
Διάγραμμα 2.9: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η κεντρική έννοια των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (SISP phases) δεν παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό ως αντικείμενο μελέτης 

των άρθρων, παρόλο τη συχνότητα της εμφάνισής της. Η έννοια αυτή αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης κυρίως από το 2003 και ακόμη απασχολεί τους ερευνητές. 
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Διάγραμμα 2.10: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- φάσεις 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ερευνητική περιοχή, η περιοχή της επιτυχίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (SISP success) παρουσιάζεται 

συνεχώς από το 1993 έως το 2014 με μεγαλύτερο αριθμό άρθρων (Heo and Han, 2003; 

Newkirk and Lederer, 2006; Pai, 2006; Silvius and Stoop, 2013; Yang and Pita, 2014). 

Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι πολλοί συγγραφείς έχουν μελετήσει την επίδραση 

των κρίσιμων παραγόντων στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Basu et al., 2002; Newkirk et al., 2008; Pai, 2006; Teo et 

al., 1999), ή το σύνολο των προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν την επιτυχία (King and 

Teo, 2000; Lederer and Sethi, 1991), ενώ λίγοι έχουν ερευνήσει την σχέση μεταξύ των 

φάσεων της διαδικασίας και της επιτυχίας της (Brown, 2010; Newkirk and Lederer, 2006; 

Newkirk et al., 2003).  

 
Διάγραμμα 2.11: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- επιτυχία 
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Η έννοια του σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας τους 

(IS planning & IS success) είχε παρουσία στα άρθρα κυρίως κατά τα έτη 1987-2011. Αυτό 

το γεγονός παρατηρείται επειδή τα τελευταία έτη το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει 

στραφεί στην ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 
Διάγραμμα 2.12: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Η κεντρική ιδέα της δέσμευσης της διοίκησης (management commitment) γνώρισε 

ιδιαίτερη σημασία το 1997 και έπειτα την τριετία 2004-2006. Εμφανίζεται ξανά στη 

βιβλιογραφία τα έτη 2008, 2011 και 2014.  

 
Διάγραμμα 2.13: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- δέσμευση της διοίκησης 

Τέλος, η πιο πρόσφατη ερευνητική περιοχή της βιβλιογραφίας είναι αυτή της 

καινοτομίας, η οποία χρονολογείται μεταξύ των ετών 2006-2015.  
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Διάγραμμα 2.14: Τάση ερευνητικών περιοχών ανά έτος- καινοτομία 

Σύμφωνα με τους  Galliers et al. (1994) και Merali et al. (2012), το 1980 οι 

ερευνητικές περιοχές που αναδείχθηκαν ήταν τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα, η 

ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κυρίως μέσω 

των Πληροφοριακών Συστημάτων και η δέσμευση της διοίκησης. Την επόμενη δεκαετία 

οι παραπάνω έννοιες συνέχισαν να μελετώνται, με την αντίθεση ότι μειώθηκε το 

ενδιαφέρον των ερευνητών για τη δέσμευση της διοίκησης και επικεντρώθηκε στην 

επιτυχία των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, εισήχθησαν οι ερευνητικές περιοχές 

της καινοτομίας και των πόρων και ικανοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το 

2000 και για τα επόμενα δέκα έτη, οι Merali et al. (2012), κατέληξαν μετά από έρευνά 

τους ότι συνέχισαν οι παραπάνω περιοχές της προηγούμενης δεκαετίας να απασχολούν 

τους ερευνητές και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, τα τελευταία πέντε έτη τα κύρια θέματα που 

απασχολούν τους ερευνητές μειώθηκαν και είναι η ευθυγράμμιση μεταξύ της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων, η 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και οι πόροι και οι ικανότητες των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

Μια σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνητών με αυτά της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας εργασίας οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

υπάρχει ταύτιση. Εκτός από την ερευνητική περιοχή του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν/διαδίκτυο, για την οποία δε μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, λόγω του 

περιορισμού ότι δε συμπεριλαμβάνεται ως ξεχωριστή έννοια στις έρευνες των παραπάνω 
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ερευνητών, για τις υπόλοιπες περιοχές τα αποτελέσματα φαίνονται όμοια. Η έννοια της 

ευθυγράμμισης μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των 

Πληροφοριακών Συστημάτων παρουσιάζεται από το 1990 και εμφανίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια των ετών. Αντιστοίχως και η κεντρική ιδέα της οικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης και της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ανάλογη τάση 

ακολουθεί και η έννοια των πόρων και ικανοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η 

βασική ιδέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, αν και 

εμφανίζεται στα άρθρα από το 1987, γνώρισε ιδιαίτερη ακμή το 2001, 2006 και 2008, έτη 

εντός της δεκαετίας του 2000, όπως υποστηρίζουν και οι ερευνητές. Ωστόσο, συνεχίζει να 

αποτελεί πεδίο έρευνας για τους ερευνητές και για τα επόμενα  έτη. Η ερευνητική περιοχή 

του Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας τους, η οποία παρόλο 

που υπάρχει από το 1987, συνεχίζει έως σήμερα να απασχολεί την ερευνητική κοινότητα, 

διότι συνεχώς οι έρευνες που διεξάγονται έχουν ως γνώμονα την επιτυχία των 

Πληροφοριακών συστημάτων. Ανοδική πορεία παρουσίασε τη δεκαετία του 1990, όπως 

υποστηρίζουν και οι ερευνητές. Η έννοια της καινοτομίας υπάρχει από το 1990-2015, αν 

και τα αποτελέσματα του διαγράμματος 3.5 δείχνουν να απασχολεί και τα επόμενα έτη 

τους ερευνητές. Τέλος, η κεντρική ιδέα της δέσμευσης της διοίκησης παρουσιάζει μια 

διαφοροποίηση συγκριτικά με τα αποτελέσματα των ερευνών. Στην παρούσα εργασία η 

έννοια αυτή γνώρισε ιδιαίτερη σημασία το 1997 και έπειτα την τριετία 2004-2006. Στα 

αποτελέσματα των ερευνών εμφανίστηκε έντονα μόνο τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, 

δικαιολογείται αυτό το αποτέλεσμα διότι τη δεκαετία του 1990 συνέχισαν οι έρευνες να 

ασχολούνται με την ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της 

στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και με την απόκτηση στρατηγικών πόρων 

για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και της ηγεσίας των τεχνολογιών. Οπότε η σύνδεση της 

διοίκησης με τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο (Merali et 

al., 2012).  

2.9.3 Άρθρα και ερευνητικές μέθοδοι  

Από τα άρθρα που συλλέχτηκαν η πιο διαδεδομένη μέθοδος που ακολουθούν οι 

συγγραφείς είναι η ερευνητική σε ποσοστό 70%. Στη συνέχεια ακολουθεί η θεωρητική, η 

οποία κατέχει περίπου το ένα τρίτο σε ποσοστό της προηγούμενης μεθόδου. Οι λιγότερο 

διαδεδομένες μέθοδοι είναι οι μελέτες περίπτωσης και η συνδυαστική. Η διαγραμματική 

απεικόνιση των στοιχείων φαίνεται στο διάγραμμα 2.15. 
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Διάγραμμα 2.15: Ποσοστό άρθρων ανά μέθοδο 

Από το 70% των ερευνητών που ακολούθησαν ερευνητική μέθοδο 

(ερωτηματολόγιο, συνέντευξη ή συνδυασμό αυτών των μεθόδων), το μεγαλύτερο ποσοστό 

χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους για τη συλλογή των δεδομένων ερωτηματολόγιο. Το 

χαμηλότερο ποσοστό (3,25%) ανήκει στο συνδυασμό των μεθόδων του ερωτηματολογίου 

και της συνέντευξης, αποτέλεσμα το οποίο δείχνει πως οι ερευνητές προτιμούν να 

ακολουθούν μια μόνο μέθοδο. Το συμπέρασμα αυτό συμπίπτει με το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης των Pinsonneault and Kraemer, (1993), οι οποίοι μετά από έρευνα σε 141 άρθρα 

επιστημονικών περιοδικών Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι ερευνητές ακολουθούν στις μελέτες τους μια μέθοδο 

έρευνας, η οποία είναι η έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

 
 Διάγραμμα 2.16: Ποσοστό ανά μέθοδο ερευνητικής μεθοδολογίας 
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Από τα ερευνητικά άρθρα που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 2.5, εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα για τα δείγματα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές στις μελέτες 

τους, το μέγεθος των επιχειρήσεων που εξετάζουν, καθώς επίσης και τους κλάδους.  

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνητών δεν καθορίζει το μέγεθος 

του δείγματος των επιχειρήσεων στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. Το ποσοστό αυτό αγγίζει 

το 56%, όπως διαπιστώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

προτίμηση των ερευνητών να απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις σε ποσοστό 15%, ενώ 

μικρότερο ποσοστό των ερευνητών διεξάγουν την έρευνά τους σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Οι ερευνητές των άρθρων της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

προτείνουν οι έρευνες να γίνονται σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων για να γίνονται 

συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων σε διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων (Oh and 

Pinsonneault, 2007; Rathman et al., 2004).  

 
Διάγραμμα 2.17: Ποσοστό ανά μέγεθος δείγματος ερευνητικών άρθρων 

Το επόμενο χρήσιμο συμπέρασμα που εξάγεται από τον πίνακα 2.5 είναι το 

ποσοστό ανά κλάδο επιχειρήσεων. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών 

διεξάγεται σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Δεύτερη θέση κατέχει η προτίμηση των 

ερευνητών να μην αναφέρουν τον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις της έρευνάς 

τους. Στη συνέχεια, ανήκουν οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου σε ποσοστό 

7,8%, ενώ οι κλάδοι του ηλεκτρονικού εμπορίου, της υγείας, της ασφάλειας και του 

λιανεμπορίου εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό (1,6%). Οι ερευνητές προτείνουν οι 

έρευνες να διεξάγονται σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

γενίκευσης των δεδομένων (Oh and Pinsonneault, 2007; Rathman et al., 2004). Τα 

παραπάνω συμπεράσματα απεικονίζονται στο διάγραμμα 2.18 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 2.18: Ποσοστό ανά κλάδο επιχειρήσεων ερευνητικών άρθρων 

Το τελευταίο συμπέρασμα αφορά το ποσοστό ανά κατηγορία δείγματος των 

ερωτώμενων στα ερευνητικά άρθρα. Το διάγραμμα 2.19 παρουσιάζει ότι το ποσοστό των 

ερωτώμενων που κατέχουν θέση Διευθύνοντα συμβούλου (CEO) και Διευθυντή 

συστημάτων πληροφορικής (CIO) είναι περίπου ισοδύναμο και αντιστοιχεί κατά μέσο όρο 

στο 19,5%. Επίσης, σημαντικά είναι τα ποσοστά που ανήκουν σε ερωτώμενους με 

διοικητικές θέσεις Στελεχών Πληροφοριακών Συστημάτων (IS executives) και Στελεχών 

(managers), τα οποία είναι 20% και 8,5% αντίστοιχα. Οι ερευνητές προτείνουν για την 

αξιοπιστία των δεδομένων να χρησιμοποιείται ως δείγμα συνδυασμός Διευθύνοντα 

συμβούλου (CEO) και Διευθυντή συστημάτων πληροφορικής (CIO), ώστε να 

αποτυπώνονται και οι διαφορετικές τους απόψεις στα θέματα που αφορούν τα Στρατηγικά 

Πληροφοριακά Συστήματα. Εξάλλου, είναι θέματα που αφορούν και τις δύο ιεραρχικές 

θέσεις, εφόσον αναφέρονται σε θέματα ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και των Πληροφοριακών Συστημάτων, την κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων και 

των στόχων των Πληροφοριακών Συστημάτων, την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης μέσω των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της εύρεσης πόρων και ικανοτήτων (Kearns and 

Lederer, 2003; Newkirk et al., 2008; Pai, 2006; Sabherwal et al., 1999). 
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Διάγραμμα 2.19: Ποσοστό ανά κατηγορία δείγματος ερευνητικών άρθρων 

 

Πίνακας 2.18: Μέθοδος άρθρων ανά έτος και αριθμός άρθρων ανά μέθοδο
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Η μέθοδος της έρευνας, είναι η πιο πολυσύχναστη, από το 1987. Τα επόμενα έτη 

έως το 1994 παρουσιάζει πτωτική τάση. Στη συνέχεια έως το 2000 αυξάνεται η χρήση της, 

ενώ για τα επόμενα δώδεκα έτη δεν έχει σταθερή τάση. Τα τελευταία έτη παρουσιάζει 

φθίνουσα πορεία αν και αποτελεί την κυρίαρχη ερευνητική μέθοδο. Η θεωρητική μέθοδος 

παρουσιάζει εναλλασσόμενη ανοδική και πτωτική τάση κατά τη διάρκεια των ετών. 

Παρατηρείται ότι τα έτη 1991-1994 και το 2007 κυριαρχεί ως μέθοδος. Τα τελευταία έτη 

εμφανίζει σταθερή πορεία. Οι μελέτες περίπτωσης γνώρισαν άνθιση μόνο το 1999 και το 

2004, ενώ η συνδυαστική μέθοδος μόνο το 1993.  

Το 1987, η ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιείται περισσότερο από τις υπόλοιπες, 

ενώ το αντίστροφο φαινόμενο παρατηρείται τα έτη 1991-1994 και 2007 με την ερευνητική 

μέθοδο να βρίσκεται δεύτερη. Το 1991 εκδίδονται τέσσερα άρθρα από τα οποία τα μισά 

χρησιμοποιούν την ερευνητική και τα υπόλοιπα τη θεωρητική. Το 1993, ο διπλάσιος 

αριθμός άρθρων χρησιμοποιεί τη θεωρητική μέθοδο συγκριτικά με τη συνδυαστική. Εν 

συνεχεία, από το 1997 έως το 2000 η ερευνητική μέθοδος αυξάνεται σε συχνότητα, 

συγκριτικά με τη θεωρητική. Θεαματικός είναι ο πενταπλάσιος αριθμός άρθρων που 

χρησιμοποιούν την ερευνητική μέθοδο αναλογικά με τις μελέτες περίπτωσης το 1999, ενώ 

το 2004, εκδίδονται έξι άρθρα εκ των οποίων τα τρία χρησιμοποιούν ερευνητική μέθοδο, 

τα δυο θεωρητική και το ένα τη μέθοδο των μελετών περίπτωσης. Αντίστοιχη παρατήρηση 

με αυτή του 1999 παρατηρήθηκε το 2006, μεταξύ της ερευνητικής και της θεωρητικής 

μεθόδου. Τα επόμενα έτη έως το 2008 παρατηρούνται αυξομειώσεις και προβαδίσματα 

μεταξύ της ερευνητικής και της θεωρητικής μεθόδου. Το 2010 έως το 2014 υπερτερεί το 

ποσοστό χρήσης της ερευνητικής μεθόδου έναντι των υπολοίπων. Από 2014 βρίσκονται σε 

κοινό ποσοστό χρήσης. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η 

παραπάνω ανάλυση.  
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Διάγραμμα 2.20: Μέθοδος άρθρων ανά έτος και αριθμός άρθρων ανά μέθοδο 

 

2.10 Συμπεράσματα 

Από την ανάπτυξη της βιβλιογραφικής επισκόπησης προκύπτει ένα σύνολο 

χρήσιμων συμπερασμάτων και μια περιγραφή των περιορισμών της μελέτης. Σκοπός της 

παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η ανάδειξη της καθοριστικής της σημασίας 

σε κάθε ερευνητική μελέτη και κυρίως στις ακαδημαϊκές, αφού αναδεικνύει την 

απαραίτητη πληροφόρηση στην εξεταζόμενη ερευνητική περιοχή, τις μεταβλητές και τις 

σχέσεις μεταξύ τους, καθώς επίσης και τα κενά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτέλεσε η εξέταση των σχέσεων 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, η ευθυγράμμιση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

της επίδρασής τους στην απόδοση της επιχείρησης, με γνώμονα τους απαραίτητους 

πόρους, τις ικανότητες και την καινοτομία για την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  Συγκεκριμένα, σημαντικός στόχος ήταν η ανάδειξη του αριθμού των 

σημαντικών άρθρων κατά τη διάρκεια των ετών, των επιστημονικών 

περιοδικών/συνεδρίων στα οποία δημοσιεύτηκαν, των συγγραφέων που εμπλέκονται, αν το 

θέμα της παρούσας έρευνας είναι νέο ή όχι και των μεθοδολογιών που υιοθετούνται 

συχνότερα για την κάλυψη των ερευνητικών κενών. Το αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής 
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επισκόπησης συνέβαλε στη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο 

θα διενεργηθεί εμπειρική έρευνα.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετήθηκε η μεθοδολογία των Webster and 

Watson (2002), ώστε να παρουσιαστούν με δομημένο τρόπο τα βιβλιογραφικά ευρήματα. 

Κίνητρο για αυτή την απόφαση αποτέλεσε η διαπίστωση ότι στο πεδίο των ακαδημαϊκών 

μελετών και των ερευνών στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων, οι ολοκληρωμένες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις είναι ελλιπείς. Παρουσιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τα 

βήματά της, με αποτέλεσμα την ανάδειξη των κεντρικών εννοιών που αφορούν το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι έννοιες αυτές αφορούν τη 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία 

περιλαμβάνει φάσεις και διαστάσεις επιτυχίας, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, τους απαιτούμενους πόρους και 

ικανότητες για την επιτυχία των Πληροφοριακών Συστημάτων, την επίδραση της 

δέσμευσης της διοίκησης στη διαδικασία, το ρόλο της καινοτομίας και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν στο πλαίσιο  της σύνδεσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της επίτευξης της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Για τις επιχειρήσεις η γνώση των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων έχει κυρίαρχη σημασία, επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο οι 

εμπλεκόμενοι εστιάζουν στους στόχους και στους παράγοντες που επιδρούν σε κάθε φάση, 

με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούν τα οφέλη που αποκομίζουν από τη διαδικασία για την 

επιχείρησή τους (Newkirk and Lederer, 2006). Σ’ αυτό το πεδίο οι ερευνητές προτείνουν 

να διεξαχθεί επιπρόσθετη έρευνα για να καθοριστούν ποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

επιδρούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της διαδικασίας (Lederer 

and Sethi, 1991; 1996). Οι Lederer and Sethi (1996), προτείνουν για μελλοντική μελέτη 

την εύρεση ενός μοντέλου με διαδικασίες που θα οδηγούν στην επιτυχία της διαδικασίας 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Για τις επιχειρήσεις είναι κρίσιμη η σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς συμβάλει στην βελτίωση της οικονομικής απόδοσης 

της επιχείρησης και στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα (φάσεις) και αποτελέσματα, η οποία 

μάλιστα περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της 

στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων, τους πόρους και τις ικανότητες που 

προσδίδουν επιτυχία στα Πληροφοριακά Συστήματα και παράγοντες όπως η δέσμευση της 
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διοίκησης, η επικοινωνία μεταξύ των  τμημάτων της επιχείρησης, η κατανόηση των 

στόχων, ο χρονικός ορίζοντας του έργου, που αποτελούν παράγοντες που ερευνήθηκαν 

αυτόνομα από μερικούς ερευνητές, όπως προαναφέρθηκε. 

Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω συμπεράσματα, η έννοια της δέσμευσης της 

διοίκησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας τόσο της ευθυγράμμισης, όσο και της 

επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς 

εμπλέκεται στη στρατηγική, στην αρχιτεκτονική των συστημάτων και στη ροή των 

πληροφοριών σε μια επιχείρηση και οδηγεί στην αύξηση των επιχειρησιακών ωφελειών 

από τις τεχνολογίες Πληροφορικής, οι οποίες επιδρούν στην οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης. Οι ερευνητές προτείνουν να διερευνηθεί αν η συμμετοχή της διοίκησης στο 

Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων αυξάνει τη διάχειση της γνώσης και τη 

συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (Kearns and Lederer, 2003). 

Για να μπορέσει κάθε επιχείρηση να καρπωθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

καινοτομία, θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, τα οποία θα 

μεγιστοποιήσουν την επιτυχία της. Το πρώτο βήμα αφορά την κατανόησή της από τον 

οργανισμό, το δεύτερο την υιοθέτησή της, το τρίτο την εφαρμογή της και το τελευταίο τη 

συμπερίληψή της σε κάθε δραστηριότητα του οργανισμού (Swanson, 2010). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις οδηγούν τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους 

Διευθυντές Πληροφορικής στην λήψη σημαντικών αποφάσεων για την σωστή υλοποίηση 

της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των  Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του και να αυξηθεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των  Πληροφοριακών Συστημάτων αφορά όλα τα 

μέλη της διοίκησης, τα οποία οφείλουν να δημιουργούν το κατάλληλο οργανωσιακό κλίμα, 

ώστε να προάγεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα αξιολογούνται στη δημιουργία του ερευνητικού 

μοντέλου της παρούσας εργασίας, αλλά και στην αιτιολόγηση της μεθόδου έρευνας, του 

δείγματος της έρευνας και των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την παρούσα εργασία η οποία 

βασίζεται στην παρατήρηση ότι λίγοι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση των φάσεων στην 

επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και στη 

διατύπωση της ανάγκης για την εύρεση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας η οποία θα 

επιδρά στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης (Brown, 2004; Newkirk and Lederer, 

2006), δομήθηκε το ερευνητικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Έρευνας 

3.1 Εισαγωγή 

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο εντοπισμός του ερευνητικού προβλήματος που 

πρόκειται να μελετηθεί στην παρούσα μελέτη. Το 2ο Κεφάλαιο περιγράφει τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του ερευνητικού πεδίου η οποία αποτελεί την βάση για την 

διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Το παρόν Κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθούν εμπειρικά οι ερευνητικές υποθέσεις. 

Οι Pinsonneault and Kraemer (1993) επισημαίνουν τις κύριες προβληματικές 

περιοχές των ερευνητικών άρθρων, μετά από εξέταση 141 επιστημονικών άρθρων σε 

περιοδικά του πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Τα προβλήματα 

αφορούν το μικρό βαθμό απόκρισης, την αγνόηση των ερευνητικών υποθέσεων από τους 

ερευνητές, την έλλειψη της αιτιολόγησης του πληθυσμού και του δείγματος της έρευνας, 

καθώς επίσης και την παράλειψη του σταδίου της πιλοτικής έρευνας για τον έλεγχο του 

ερωτηματολογίου. 

Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις και το σύνολο των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τα διαγράμματα 2.17-2.20 του προηγούμενου κεφαλαίου, τα θέματα αυτά 

που αφορούν τις προβληματικές περιοχές των ερευνών μελετήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν στην παρούσα έρευνα. 

Αντικείμενο εξέτασης των παρακάτω ενοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου αποτελεί 

η παρουσίαση της μεθοδολογίας για την εμπειρική έρευνα αυτής της μελέτης. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται οι 

στόχοι της έρευνας και η περιγραφή του ερευνητικού μοντέλου.  Στην τρίτη ενότητα, 

αρχικά περιγράφεται ο σχεδιασμός του πειράματος της παρούσας έρευνας και στη 

συνέχεια περιγράφεται ο πληθυσμός και η επιλογή του δείγματος για τις ανάγκες της 

εμπειρικής διερεύνησης. Οι επόμενες υποενότητες αφιερώνονται στην ανάπτυξη του 

τρόπου σύνταξης του παρόντος ερωτηματολογίου και τέλος στην επιλογή της 

μεθοδολογίας της ανάλυσης των δεδομένων. Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθεται η 

περιγραφή των βασικών αρχών των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων της έρευνας. 
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3.2 Μεθοδολογικό πλαίσιο  

3.2.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας 

Η μελέτη προσπαθεί να αναπτύξει και να εξετάσει εμπειρικά ένα θεωρητικό μοντέλο για 

τη μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών από τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

των Πληροφοριακών Συστημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μοντέλο που 

προτείνεται στη συνέχεια προέρχεται από προηγούμενες έρευνες. 

Οι ομάδες μεταβλητών στο προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνουν: 

3. Τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

4. Την ικανοποίηση των στελεχών όσον αφορά την αύξηση της οικονομικής απόδοσης 

των επιχειρήσεων από τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος  

 

   

                 

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Σχήμα 3.1: Μοντέλο για την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

3.2.2 Περιγραφή μοντέλου έρευνας 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

Προηγούμενες έρευνες κατέληξαν ότι τα στελέχη δίνουν έμφαση στη Λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και στην Υλοποίηση της στρατηγικής των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, αγνοώντας τη Διατύπωση της Στρατηγικής και την Ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, τα στρατηγικά σχέδια που δημιουργούνται για την 

εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων δεν είναι αποτελεσματικά, δεν 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που είχαν τεθεί και δεν οδηγούν στην επιτυχημένη 

εφαρμογή της διαδικασίας (Brown, 2010; Newkirk and Lederer, 2006; Newkirk et al., 

2003). Επιπροσθέτως, όταν τα στελέχη επικεντρώνονται μόνο στην εφαρμογή της 

διαδικασίας, επιτυγχάνουν την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων σε μικρό χρονικό 

διάστημα αλλά δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί. Οι διευθυντές των 

Πληροφοριακών Συστημάτων δε δίνουν έμφαση στους στρατηγικούς στόχους και στην 

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 Φάσεις 

 Επιτυχία 

Οικονομική 

απόδοση 

 Κερδοφορία 

 Αύξηση των 

πωλήσεων 

 Καινοτομία 

 Ικανοποίηση του 

πελάτη 
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αύξηση της αξίας τους για την επιχείρηση επειδή στοχεύουν στην επιτάχυνση της 

υλοποίησης της διαδικασίας και στη μείωση του συνολικού κόστους του έργου (Brown, 

2010).  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περισσότερη έμφαση έπρεπε να δίνεται στη φάση 

της Ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος ώστε τα στελέχη να εφαρμόζουν τη 

διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων με μεγαλύτερη 

ευελιξία. Τα στελέχη θα έπρεπε να αναλύουν τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα της 

επιχείρησής τους, τα οργανωσιακά τους συστήματα, καθώς επίσης και το εξωτερικό 

τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αν τα στελέχη κατανοήσουν τη σημασία αυτής 

της φάσης θα μπορέσουν να βελτιώσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας παρόλο το υψηλό 

κόστος και το μεγάλο χρονικό ορίζοντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η 

ανάλυση του περιβάλλοντος τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν ευκαιρίες και να καθορίσουν 

στόχους σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα, να τους αξιολογήσουν και να 

ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική των Πληροφοριακών Συστημάτων με την επιχειρησιακή 

στρατηγική (Kamariotou and Kitsios, 2017b; Mirchandani and Lederer, 2014; Zubovic et 

al., 2014).   

Οικονομική απόδοση 

Κερδοφορία 

Στην κερδοφορία εξετάζεται ο βαθμός αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησης 

ένα έτος μετά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και κατά πόσο είναι ικανοποιημένη η διοίκηση της επιχείρησης από την 

αύξηση αυτή (Andersen, 2001; Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et al., 2011; Croteau and 

Bergeron, 2001; King and Teo, 2000). 

Αύξηση πωλήσεων 

Στη μεταβλητή αυτή εξετάζεται ο βαθμός αύξησης των πωλήσεων και του μεριδίου 

αγοράς της επιχείρησης ένα έτος μετά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και κατά πόσο είναι ικανοποιημένη η διοίκηση της 

επιχείρησης από την αύξηση αυτή (Andersen, 2001; Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et 

al., 2011; Croteau and Bergeron, 2001; King and Teo, 2000). 

Καινοτομία 
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Στην καινοτομία εξετάζεται η θετική αλλαγή του τρόπου εργασίας στην επιχείρηση 

μετά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, η 

μετατροπή των νέων ιδεών σε βιώσιμες ευκαιρίες για την επιχείρηση, η αλλαγή του τρόπου 

ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών και η ικανοποίηση της διοίκησης από τον βαθμό 

αύξησης της καινοτομίας (Andersen, 2001; Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et al., 2011; 

Croteau and Bergeron, 2001; King and Teo, 2000). 

Ικανοποίηση πελάτη 

Η επιχείρηση εξετάζει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της μετά την εφαρμογή 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (Andersen, 2001; 

Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et al., 2011; Croteau and Bergeron, 2001; King and Teo, 

2000). 

3.3 Σχεδιασμός πειράματος 

3.3.1 Μέθοδος έρευνας 

Όσον αφορά την παρούσα μελέτη, τα είδη των ερευνών τα οποία επιλέχθησαν είναι 

η  βιβλιογραφική, η εμπειρική, η απαγωγική, η διερευνητική και η ποσοτική. Αρχικά έγινε 

έρευνα όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, για να προκύψουν τα ερευνητικά ερωτήματα, οι μεταβλητές 

και οι σχέσεις μεταξύ τους (απαγωγική) και στη συνέχεια να συλλεχθούν πρωτογενή 

στοιχεία μέσω της εμπειρικής-ποσοτικής έρευνας. Τέλος, σύμφωνα με το σκοπό της 

παρούσας μελέτης, η έρευνα είναι διερευνητική, αφού προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα 

για τον τρόπο επίδρασης της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην επιτυχία και να αποτελέσει οδηγό υιοθέτησης από τα 

στελέχη των επιχειρήσεων. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθησαν μέσω 

της εμπειρικής διερεύνησης, ενώ δευτερογενή δεδομένα αποτελούν τα ευρήματα της 

ανάλυσης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

3.3.2 Πληθυσμός 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων στην επιτυχία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και η μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών των Πληροφοριακών 



 

116 

Συστημάτων από τη χρήση τους, οπότε ως πληθυσμός ορίζεται το σύνολο των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

3.3.3 Δειγματοληψία 

Οι Pinsonneault and Kraemer (1993), επισημαίνουν τις κύριες προβληματικές 

περιοχές των ερευνητικών άρθρων, μετά από εξέταση 141 επιστημονικών άρθρων σε 

περιοδικά του πεδίου των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Ένας σημαντικός 

περιορισμός αποτελεί η έλλειψη αναφοράς στον πληθυσμό της έρευνας, αλλά και στον 

τρόπο επιλογής του δείγματος. 

Στην παρούσα έρευνα, από τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων 2.18-2.19 του 

προηγούμενου κεφαλαίου, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όσον αφορά τα μεγέθη 

των επιχειρήσεων στις οποίες διεξάγονται οι έρευνες και το δείγμα των ερωτώμενων. Τα 

ευρήματα, τα οποία σχολιάστηκαν και στο παραπάνω κεφάλαιο, έδειξαν ότι το δείγμα 

αφορά ερωτώμενους που κατέχουν θέση Διευθύνοντα συμβούλου (CEO) και Διευθυντή 

συστημάτων Πληροφορικής (CIO). Οι ερευνητές προτείνουν για την αξιοπιστία των 

δεδομένων να χρησιμοποιείται ως δείγμα συνδυασμός Διευθύνοντα συμβούλου (CEO) και 

Διευθυντή συστημάτων Πληροφορικής (CIO), ώστε να αποτυπώνονται και οι διαφορετικές 

τους απόψεις στα θέματα που αφορούν τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα. 

Εξάλλου, είναι θέματα που αφορούν και τις δύο ιεραρχικές θέσεις, εφόσον αναφέρονται σε 

θέματα ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής στρατηγικής και των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, την κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων και των στόχων των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 

βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης μέσω των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της εύρεσης πόρων και ικανοτήτων (Kearns and Lederer, 2003; Pai, 2006; 

Sabherwal et al., 1999).    

Όσον αφορά την αιτιολόγηση του πληθυσμού και τη διαδικασία επιλογής του 

δείγματος, δεν αναφέρονται από όλα τα άρθρα. Αυτό άλλωστε δικαιολογείται και από το 

διάγραμμα 2.8, το οποίο παρουσιάζει ότι το 61% των άρθρων δεν αναφέρει το είδος των 

επιχειρήσεων στις οποίες διεξήχθη η έρευνα. Ωστόσο, στο σύνολό τους οι έρευνες 

αναφέρουν το δείγμα της έρευνάς τους. Οι Segars, and Grover (1998), υποστηρίζουν ότι ο 

βαθμός απόκρισης στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς τους, ο οποίος ήταν 253 

ερωτηματολόγια, είναι πολύ υψηλός για τις έρευνες στο χώρο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Το δείγμα σε κάθε έρευνα ποικίλει, με μόνο λίγες από αυτές να 

παρουσιάζουν δείγμα άνω των 253 απαντήσεων, όπως διαπίστωσαν και οι Segars and 
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Grover (1998), Chatzoglou et al. (2011), Doherty and Marples (1999), Fairbank et al. 

(2006), Lin et al. (2008), Luftman and Brier (1999), Pai (2006) και Yang and Pita (2014). 

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες που εξέτασαν την διαδικασία των φάσεων του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, η επιλογή του δείγματος 

βασίστηκε σε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε λίστες επιχειρήσεων 

(Mirchandani and Lederer, 2012; Newkirk et al., 2003). Οι κλάδοι των επιχειρήσεων δεν 

περιορίστηκαν σε συγκεκριμένους. Στις έρευνες αυτές, το αρχικό δείγμα περιελάμβανε 490 

επιχειρήσεις και το τελικό 131 και 1200 και 161 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα οι  Mirchandani 

and Lederer (2012), εστίασαν σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η λίστα του Icap για την εύρεση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν 20-50 εργαζομένους και 

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μεσαίες θεωρούνται 

οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 51-250 εργαζομένους και έχουνν ετήσιο κύκλο 

εργασιών μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ (Commission, 2003). Χρησιμοποιήθηκε ο 

ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάσει της Commission παρόλο που στην Ελλάδα 

μικρομεσαίες θεωρούνται οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 10-50. Όμως οι 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζομένους ανήκουν στην κατηγορία των 

οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίες δε χρησιμοποιούν Πληροφοριακά Συστήματα. 

Παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης καλύπτουν την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.Το 

σύνολο των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ήταν 9462. Πολλές επιχειρήσεις ανήκαν σε 

περισσότερους από έναν κλάδους οπότε αφαιρώντας τα διπλότυπα και επιλέγοντας μόνο 

τις επιχειρήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια, έγινε επικοινωνία με 3000 εξ’ αυτών. Μόνο 

οι 1246 δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα και οι 294 εξ’ αυτών απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Η επικοινωνία έγινε με τον υπεύθυνο του τμήματος Πληροφορικής κάθε 

επιχείρησης. 

Οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους αρνήθηκαν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να 

συμμετάσχουν στην  έρευνα παρατίθενται παρακάτω: 

1. Δεν είχαν υπεύθυνο Πληροφορικής. 

2. Είχαν αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τις σχετικές λειτουργίες της 

επιχείρησης με την Πληροφορική. 

3. Δεν δέχονται ερωτηματολόγιο. 

4. Δεν είχαν χρόνο να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο. 
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5. Δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο. 

3.3.4 Συλλογή Δεδομένων 

Σύμφωνα με τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, παρατηρήθηκε και από τα 

αποτελέσματα του διαγράμματος 2.16 του προηγούμενου κεφαλαίου, ότι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη είναι αυτή του ερωτηματολογίου και μάλιστα με ηλεκτρονική αποστολή 

(Andersen, 2001; Basu et al., 2002; Bechor et al., 2010; Chan et al., 2006; Fairbank et al., 

2006; Heo and Han, 2003; Kearns and Lederer, 2000; Lederer and Sethi, 1988; 

Mirchandani and Lederer, 2012; Oh and Pinsonneault, 2007; Pai, 2006; Powell and 

Micallef, 1997; Ragu-Nathan et al., 2004; Raghunathan and Raghunathan, 1991; 

Sabherwal, 1999; Segars and Grover, 1998; Teo and Too, 2000; Zhao et al., 2008). 

Ωστόσο, για τη μεγιστοποίηση της απόκρισης του δείγματος, αρκετοί ερευνητές 

χρησιμοποιούν πριν την αποστολή του ερωτηματολογίου τεχνικές όπως τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο ή συνοδευτικό γράμμα (Mirchandani and Lederer, 

2012; Pai, 2006; Powell and Micallef, 1997; Segars and Grover, 1998). Όσον αφορά τον 

προέλεγχο του ερωτηματολογίου, μεγάλο μέρος τον ερευνητών κάνει αναφορά σε αυτή τη 

διαδικασία (Basu et al., 2002; Bergeron et al., 2004; Chatzoglou et al., 2011; Doherty and 

Marples, 1999; Lederer and Sethi, 1991; Lederer and Sethi, 1988; Mirchandani and 

Lederer, 2012; Newkirk and Lederer, 2006; Newkirk et al., 2003; Yang and Pita, 2014). 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μεθοδολογία σύνταξης του 

ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου 

ακολουθήθηκαν έξι στάδια.  

Στο πρώτο στάδιο, η ανάλυση των άρθρων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης τα 

οποία εστίασαν στη μελέτη των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της επιτυχίας και παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες, ανέδειξε ένα πλήθος ερωτήσεων, καθώς επίσης και τη μεθοδολογία η οποία 

πρέπει να ακολουθηθεί για την συλλογή των στοιχείων.  

Στο δεύτερο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα δοκιμαστικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με 

τις ερωτήσεις που μελετήθηκαν στα άρθρα των Mirchandani and Lederer (2012), Newkirk 

and Lederer (2006) και Newkirk et al. (2003). Οι ερωτήσεις αυτές εξετάστηκαν περαιτέρω 

για να διαπιστωθούν προβλήματα στη σύνταξή τους και οδήγησαν στην αναδιαμόρφωση 

του ερωτηματολογίου. Στο τρίτο στάδιο, δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο πιλότος, το 

οποίο στο επόμενο στάδιο εξετάστηκε από τέσσερις υπεύθυνους Πληροφορικής ελληνικών 

επιχειρήσεων. 
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Στο πέμπτο στάδιο, διορθώθηκε το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις προτάσεις των 

υπεύθυνων με αποτέλεσμα την σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου. Στο έκτο στάδιο, 

έγινε η αποστολή του τελικού ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 

υπεύθυνους Πληροφορικής των 1246 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του δείγματος. Πριν 

την αποστολή έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους Πληροφορικής των 

επιχειρήσεων οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα. 

 

Σχήμα 3.2: Μεθοδολογία Σύνταξης Ερωτηματολογίου 

Πηγή: (Κίτσιος, 2005) (Προσαρμογή) 

3.3.5 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του τελικού ερωτηματολογίου, το 

οποίο παρατίθεται και στο Παράρτημα Α. 

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία επιχείρησης 

Οι ερωτήσεις αυτού του εισαγωγικού μέρους αφορούν γενικά στοιχεία της 

επιχείρησης και θέματα σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο σχεδιάζει. Τα 

γενικά στοιχεία της επιχείρησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις όπως το όνομα της επιχείρησης, 

ο κλάδος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός των εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών της. Οι 

ερωτήσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα αφορούν την ύπαρξη τμήματος 

Πληροφορικής, τον αριθμό των εργαζομένων του τμήματος, τον προϋπολογισμό που 

Βιβλιογραφική Ανακόπηση 

Σύνταξη δοκιμαστικού 
ερωτηματολογίου 

Σύνταξη ερωτηματολογίου 
πιλότου 

Δοκιμή ερωτηματολογίου 
σε πραγματικό περιβάλλον 

Κατασκευή τελικού 
ερωτηματολογίου 

Αποστολή 
ερωτηματολογίου 
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διαθέτει για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων της και μια γενική περιγραφή 

του Συστήματος στο οποίο επιλέγει να αναφερθεί (Mirchandani and Lederer, 2012; 

Newkirk and Lederer, 2006; Newkirk et al., 2003). 

1. Όνομα επιχείρησης: 

2. Κλάδος επιχείρησης 

o Agriculture & Food 

o Business Services 

o Chemicals, Pharmaceuticals & Plastics 

o Construction 

o Education, Training & Organisations 

o Electrical, Electronics & Optical 

o Energy, Environment 

o IT, Internet, R&D 

o Leisure & Tourism 

o Metals, Machinery & Engineering 

o Minerals 

o Paper, Printing, Publishing 

o Retail & Traders 

o Textiles, Clothing, Leather, Watchmaking, Jewellery 

o Transport & Logistics 

3. Αριθμός εργαζομένων 

o 0-9 

o 10-19 

o 20-49 

o 50-99 

o 100-250 

o >=251 

4. Κύκλος εργασιών 

o <2 εκατομμύρια ευρώ 

o 3-10 εκατομμύρια ευρώ 

o 11-50 εκατομμύρια ευρώ 

o >51 εκατομμύρια ευρώ 

Πληροφοριακά Συστήματα Γενικά 
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5. Έχει η επιχείρηση ξεχωριστό τμήμα Πληροφορικής; 

o Ναι 

o Όχι 

6. Αριθμός εργαζομένων τμήματος Πληροφορικής 

o 0-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31-40 

o 41-50 

o >=51 

7. Προϋπολογισμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

o 0-50.000 ευρώ 

o 51.000-100.000 ευρώ 

o 101.000-150.000 ευρώ 

o 151.000-200.000 ευρώ 

o >=201.000 ευρώ 

8. Όνομα & γενική περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος: 

9. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το Πληροφοριακό Σύστημα 

o Σύστημα πωλήσεων και μάρκετινγκ 

o Σύστημα κατασκευής και παραγωγής 

o Σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστηρίου 

o Σύστημα ανθρώπινων πόρων 

o Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων 

o Σύστημα διαχείρισης γνώσεων 

ΜΕΡΟΣ Β: Στοιχεία ερωτώμενου 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου παρακαλείσθε να απαντήσετε σχετικά με 

το προφίλ σας. 

Φύλο 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

Ηλικία 
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o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o >56 

Εκπαίδευση 

o Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

o Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

o ΙΕΚ - Τεχνική Σχολή 

o Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) 

o Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές σπουδές 

Τίτλος πτυχίου/Ειδικότητα: 

Έτη εργασιακής εμπειρίας 

o 0-5 

o 6-15 

o 16-25 

o 26-35 

o >36 

ΜΕΡΟΣ Γ: Οικονομική Απόδοση επιχείρησης 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η επίδραση της διαδικασίας του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η 

οικονομική απόδοση μετράται με τις εξής μεταβλητές: κερδοφορία, αύξηση πωλήσεων, 

καινοτομία και ικανοποίηση πελάτη. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να εξακριβωθεί σε 

ποιο βαθμό αυξήθηκε η απόδοση της επιχείρησης μετά την εφαρμογή του Πληροφοριακού 

Συστήματος. Συγκεκριμένα διερευνάται αν αυξήθηκαν τα κέρδη της επιχείρησης, το 

μερίδιο αγοράς της, οι πωλήσεις, αν άλλαξε θετικά ο τρόπος εργασίας και τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες και αν οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωθεί αν 

η επιχείρηση σχεδίασε και εφάρμοσε σωστά το Πληροφοριακό Σύστημα (Andersen, 2001; 

Bergeron et al., 2004; Cao and Schniederjans, 2004; Kamariotou et al., 2018; Kamariotou 

and Kitsios, 2017b; Kamariotou and Kitsios, 2016; Thomson and Too, 2000). 
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1.Κερδοφορία 

Πίνακας 3.1: Κερδοφορία 

  1 2 3 4 5 

PR1 Ένα χρόνο μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό 

του Πληροφοριακού Συστήματος αυξήθηκε 

η κερδοφορία της επιχείρησης; 

     

PR2 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την αύξηση της κερδοφορίας ένα χρόνο 

μετά την εφαρμογή του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Πληροφοριακού 

Συστήματος; 

     

 

2.Αύξηση πωλήσεων 

Πίνακας 3.2: Αύξηση πωλήσεων 

  1 2 3 4 5 

SG1 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος αυξήθηκαν οι 

πωλήσεις της επιχείρησης; 

     

SG2 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος αυξήθηκε το 

μερίδιο αγοράς της επιχείρησης; 

     

SG3 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την αύξηση των πωλήσεων μετά το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος; 

     

SG4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς μετά το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος; 

     

 

3.Καινοτομία 

Πίνακας 3.3: Καινοτομία 

  1 2 3 4 5 

IN1 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος άλλαξε θετικά 

ο τρόπος εργασίας στην επιχείρηση; 

     

IN2 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος οι νέες ιδέες 

μετατρέπονται σε βιώσιμες ευκαιρίες για 

την επιχείρηση; 

     

IN3 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος άλλαξε ο 

τρόπος ανάπτυξης προϊόντων και 
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υπηρεσιών; 

IN4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την θετική αλλαγή του τρόπου εργασίας 

στην επιχείρηση μετά το Στρατηγικό 

Σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

Συστήματος; 

     

IN5 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την μετατροπή των νέων ιδεών σε βιώσιμες 

ευκαιρίες για την επιχείρηση μετά το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

Συστήματος; 

     

IN6 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης 

προϊόντων και υπηρεσιών μετά το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

Συστήματος; 

     

4.Ικανοποίηση πελάτη 

Πίνακας 3.4: Ικανοποίηση πελάτη 

  1 2 3 4 5 

CS1 Μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος αυξήθηκε η 

ικανοποίηση των πελατών; 

     

CS2 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά 

την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

μετά το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πληροφοριακού Συστήματος; 

     

 

5.Συνολική ικανοποίηση 

Πίνακας 3.5: Συνολική ικανοποίηση 

  1 2 3 4 5 

OS1 Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την αύξηση της οικονομικής απόδοσης 

της επιχείρησης μετά την εφαρμογή του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

Πληροφοριακού Συστήματος; 

     

 

Στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου, περιγράφεται η μέθοδος ανάλυσης των 

δεδομένων που έχει επιλεγεί. 
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3.4 Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων 

3.4.3 Πολυκριτήρια Ανάλυση Ικανοποίησης 

Η μέθοδος Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ικανοποίησης, γνωστή και ως MUSA 

(MUlticriteria Satisfaction Analysis), αποτελεί την πολυκριτηριακή αναλυτική-συνθετική 

προσέγγιση για το πρόβλημα της μέτρησης και της ανάλυσης της ικανοποίησης. Η 

μεθοδολογία βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, βασιζόμενη στις βασικές 

αρχές της αναλυτικής- συνθετικής προσέγγισης και της θεωρίας των συστημάτων αξιών ή 

χρησιμότητας (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).  

Η συλλογή δεδομένων βασίζεται σε πελάτες, οι οποίοι αξιολογούν το επίπεδο 

ικανοποίησής τους από κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Για τη συλλογή των δεδομένων είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου βασισμένο σε κριτήρια ικανοποίησης. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει επιμέρους ερωτήσεις ικανοποίησης για τις διαστάσεις 

ικανοποίησης που περικλύει, αλλά και μια συνολική ερώτηση ικανοποίησης. Η ανάλυση 

των δεδομένων οδηγεί σε μια σειρά αποτελεσμάτων τα οποία περιλαμβάνουν: 

 Τα βάρη που αποδίδονται σε κάθε διάσταση ικανοποίησης 

 Το μέσο δείκτη ικανοποίησης για κάθε διάσταση ικανοποίησης αλλά και τον 

ολικό 

 Το μέσο δείκτη απαιτητικότητας για κάθε διάσταση ικανοποίησης αλλά και τον 

ολικό 

 Το μέσο δείκτη αποτελεσματικότητας για κάθε διάσταση ικανοποίησης 

 Τη συνάρτηση ολικής ικανοποίησης 

 Το διάγραμμα δράσης 

 Το διάγραμμα βελτίωσης 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διαδικασία εφαρμογής της 

μεθοδολογίας. 

 

Σχήμα 3.3: Στάδια εφαρμογής Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ικανοποίησης 

Καθορισμός 
στόχων 
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ικανοποίησης 

Καθορισμός 
διαστάσεων 

ικανοποίησης 

Καθορισμός 
διαδικασίας 

μέτρησης 
ικανοποίησης 

Καθορισμός 
δείγματος 

και 
διαδικασίας 

έρευνας  

Ανάπτυξη και 
δοκιμή 

ερωτηματολογίου 

Ανάλυση 
αποτελεσμάτων 
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Στο πρώτο βήμα, ο ερευνητής αποφασίζει το σκοπό της έρευνάς του και καθορίζει 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο δεύτερο βήμα, ο ερευνητής θα πρέπει να αναζητήσει 

βιβλιογραφικά τις διαστάσεις που θα χρησιμοποιήσει για τη μέτρηση της ικανοποίησης 

των πελατών στο ερωτηματολόγιο. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η ιεραρχική 

δομή του προβλήματος ικανοποίησης. 

 

Σχήμα 3.4: Ιεραρχική δομή του προβλήματος ικανοποίησης πελατών 

Στο τρίτο βήμα, καθορίζει τη διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης. Για τη 

μέτρηση των διαστάσεων υπάρχει κλίμακα ικανοποίησης η οποία χρησιμοποιείται για να 

εκφράσει ο πελάτης το βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς του σε κάθε διάσταση. Στο 

τέταρτο βήμα, γίνεται η συλλογή των δεδομένων. Ο ερευνητής εφόσον έχει καθορίσει τη 

μέθοδο της έρευνάς του κι έχει επιλέξει το δείγμα του και τον τρόπο συλλογής των 

δεδομένων, ξεκινά τη διαδικασία της συλλογής τους. Στο επόμενο βήμα, ο ερευνητής 

διανέμει το ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των δεδομένων. Στο τελευταίο βήμα, 

ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). 
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Βασικές Αρχές 

Η συνολική ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο διαστάσεων, οι 

οποίες χαρακτηρίζουν το προϊόν ή την υπηρεσία. Βασικός στόχος της μεθόδου είναι η 

σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου πελατών μέσω μιας μαθηματικής συνάρτησης 

αξιών. Η μέθοδος βασίζεται σε γενικές αρχές της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης υπό 

περιορισμούς, κάνοντας χρήση τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού. 

Η βασική εξίσωση ποιοτικής παλινδρόμησης είναι η ακόλουθη: 

𝛶 =̃  ∑ 𝑏𝑖 ∗ 𝑋𝑖 − 𝜎+

𝑛

𝑖=1

+ 𝜎− 

στην οποία οι συναρτήσεις �̃�∗ και 𝑋𝑖∗ εκφράζουν τις προτιμήσεις ενός συνόλου 

καταναλωτών και 𝜎+
, 𝜎−

 αποτελούν αντίστοιχα το σφάλμα υπερεκτίμησης και 

υποεκτίμησης. Η παραπάνω εξίσωση αντιπροσωπεύει κάθε ένα πελάτη που έχει 

εκφράσει μια συγκεκριμένη άποψη ικανοποίησης οπότε οι μεταβλητές σφάλματος θα 

πρέπει να οριστούν για κάθε πελάτη χωριστά (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). 

Μαθηματική Ανάπτυξη 

Οι συναρτήσεις ικανοποίησης υποδηλώνουν την πραγματική αξία που προσδίδει το 

σύνολο των πελατών σε ένα καθορισμένο ποιοτικό επίπεδο ικανοποίησης και 

προσδιορίζουν το βαθμό απαιτητικότητας των πελατών. Οι πελάτες διακρίνονται σε τρείς 

κατηγορίες, τους ουδέτερους, τους απαιτητικούς και τους μη απαιτητικούς. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν πελάτες, οι οποίοι όσο περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν ότι 

είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των προσδοκιών τους που εκπληρώνεται. Για το 

λόγο αυτό η συνάρτηση ικανοποίησης έχει γραμμική μορφή. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν πελάτες οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι μόνο όταν τους προσφέρεται το βέλτιστο 

επίπεδο υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η συνάρτηση ικανοποίησης έχει κυρτή μορφή. Στην 

τρίτη κατηγορία ανήκουν πελάτες οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι παρόλο που μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των προσδοκιών τους εκπληρώνεται. Για το λόγο αυτό η συνάρτηση 

ικανοποίησης έχει κοίλη μορφή. 

Τα βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης εκφράζουν το σχετικό βαθμό σπουδαιότητας, 

όπως ορίζεται από το σύνολο των πελατών για τις αξίες των διαστάσεων ικανοποίησης, 

που έχουν οριστεί. Για να καθοριστεί η σημαντικότητα κάποιου κριτηρίου επομένως 

εξαρτάται και από το πλήθος των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται. Οι μέσοι δείκτες 

ικανοποίησης εκφράζουν την κατάσταση της ικανοποίησης ενός συνόλου πελατών και 
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δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος αξιολόγησης της επιχείρησης. Οι 

μέσοι δείκτες ολικής ικανοποίησης S και μερικής ικανοποίησης (σε κάθε ένα από τα 

κριτήρια) Si εκφράζονται από τις σχέσεις: 

S = 
1

100
∗  ∑ 𝑝𝑚 𝑎

𝑚=1  * 𝑦∗𝑚 και Si= 
1

100
∗  ∑ 𝑝𝑖  

𝑘𝑎𝑖
𝑘=1  * 𝑥𝑖

∗𝑘 

όπου 𝑝𝑚 και 𝑝𝑖𝑘 είναι αντίστοιχα το ποσοστό των ερωτώμενων που ανήκουν στο 

𝑦∗𝑚 
και 𝑥𝑖∗𝑘 επίπεδο ικανοποίησης. 

Εκτός από τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, υπάρχουν και οι μέσοι δείκτες 

απαιτητικότητας, οι οποίοι εκφράζουν το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται 

για τη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού. Όσο πιο απαιτητικοί είναι οι πελάτες, τόσο 

περισσότερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο 

ικανοποίησης για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. Οι μέσοι δείκτες 

απαιτητικότητας είναι κανονικοποιημένοι στο διάστημα [−1,1]. 

Για τις τρείς κατηγορίες πελατών που αναφέρθηκαν παραπάνω και ισχύουν τα 

ίδια χαρακτηριστικά ισχύει ότι οι ουδέτεροι πελάτες ανήκουν στους μέσους δείκτες 

απαιτητικότητας με 𝐷=0 ή 𝐷𝑖=0, οι απαιτητικοί πελάτες ανήκουν στους μέσους δείκτες 

απαιτητικότητας με 𝐷=1 ή 𝐷𝑖=1 και οι μη απαιτητικοί πελάτες ανήκουν στους μέσους 

δείκτες απαιτητικότητας με 𝐷=−1 ή 𝐷𝑖=−1. 

Ο ολικός και οι μερικοί μέσοι δείκτες απαιτητικότητας ορίζονται ως εξής:  

όπου 𝐷 και 𝐷𝑖 είναι αντίστοιχα οι μέσοι δείκτες ολικής και μερικής (σύμφωνα 

με το 𝑖 κριτήριο) απαιτητικότητας. 

Εκτός από τους μέσους δείκτες απαιτητικότητας υπολογίζονται και οι μέσοι 

δείκτες αποτελεσματικότητας οι οποίοι εκφράζουν τα περιθώρια βελτίωσης σε ένα 

συγκεκριμένο κριτήριο ικανοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σπουδαιότητά του. 

Επομένως, ο δείκτης αποτελεσματικότητας ενός κριτηρίου προκύπτει ως το γινόμενο 

του βάρους με το δείκτη δυσαρέσκειας (συμπλήρωμα της ικανοποίησης) του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. Οι συγκεκριμένοι δείκτες ορίζονται στο διάστημα [0,1] ενώ 

ισχύει ότι: 

Ii =1bi=1 /\ Si=0 

Ii=0bi=0 /\ Si=1, για i=1,2,….,n 

όπου Ii είναι η αποτελεσματικότητα, bi η σημαντικότητα και Si η απόδοση. 

Ο συνδυασμός των βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης και των μέσων δεικτών 

ικανοποίησης οδηγεί στον υπολογισμό των διαγραμμάτων δράσης, τα οποία μπορούν να 

προσδιορίσουν ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ικανοποίησης των 
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πελατών, καθώς και τις περιοχές που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες βελτίωσης. 

Κάθε διάγραμμα δράσης χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση και τη 

σημαντικότητα των διαστάσεων ικανοποίησης. 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα δράσης, στο οποίο η περιοχή δράσης 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα και τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία ανήκουν στο τεταρτημόριο αυτό, πρέπει να βελτιωθούν για να μεγιστοποιηθεί το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Η περιοχή υψηλής ισχύος χαρακτηρίζεται από υψηλή 

απόδοση και υψηλή σημαντικότητα. Τα χαρακτηριστικά, που ανήκουν στο τεταρτημόριο 

αυτό, αποτελούν τα δυνατά σημεία της επιχειρήσης και μπορούν να χαρακτηριστούν ότι 

αποτελούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Η περιοχή ισχύουσας κατάστασης 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα. Τα χαρακτηριστικά, που 

ανήκουν σε αυτό το τεταρτημόριο, δε θεωρούνται σημαντικά από τους πελάτες, αλλά 

ενδέχεται στο μέλλον να μετατραπούν σε σημαντικά. Η περιοχή μεταφοράς πόρων 

χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα. Τα χαρακτηριστικά που 

ανήκουν σε αυτό το τεταρτημόριο δεν είναι σημαντικά για τους πελάτες αλλά η απόδοση 

είναι υψηλή. 

 

Σχήμα 3.5: Διάγραμμα δράσης 

Τα διαγράμματα δράσης δεν υποδεικνύουν τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να 

προβεί η επιχείρηση για τη βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Αυτές οι ενέργειες 

καθορίζονται από τα διαγράμματα βελτίωσης. Τα διαγράμματα αυτά συνδυάζουν τους 

μέσους δείκτες απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας. Κάθε διάγραμμα βελτίωσης 

χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απαιτητικότητα και την αποτελεσματικότητα 

των διαστάσεων ικανοποίησης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες 

βελτίωσης. 
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Οι διαστάσεις ικανοποίησης που έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα, αλλά οι 

πελάτες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Τα 

κριτήρια που είτε παρουσιάζουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και μεγάλο βαθμό 

απαιτητικότητας, είτε εμφανίζουν μικρή αποτελεσματικότητα, αλλά οι πελάτες δεν 

φαίνονται ιδιαίτερα απαιτητικοί, αποτελούν δεύτερη προτεραιότητα. Τέλος, στην 

τελευταία προτεραιότητα ανήκουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μικρή 

αποτελεσματικότητα και μεγάλη απαιτητικότητα. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το 

διάγραμμα βελτίωσης (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). 

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα βελτίωσης 

3.5 Συμπεράσματα 

Αντικείμενο εξέτασης των παραπάτω ενοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου 

αποτελούσε η παρουσίαση της μεθοδολογίας για την εμπειρική έρευνα αυτής της μελέτης. 

Διατυπώθηκαν οι στόχοι της έρευνας και η περιγραφή του ερευνητικού μοντέλου.  Επίσης 

περιγράφηκε ο σχεδιασμός του πειράματος της παρούσας έρευνας και στη συνέχεια ο 

πληθυσμός και η επιλογή του δείγματος για τις ανάγκες της εμπειρικής διερεύνησης. 

Αναλύθηκε η ανάπτυξη του τρόπου σύνταξης του ερωτηματολογίου για τη διεξαγωγή της 

έρευνας και εν συνεχεία η επιλογή της μεθοδολογίας της ανάλυσης των δεδομένων. Τέλος, 

παρατέθηκε η περιγραφή των βασικών αρχών της μεθόδου ανάλυσης δεδομένων της 

έρευνας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση των 

μεθόδων που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο αυτό.  
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Κεφάλαιο 4. Ανάλυση Δεδομένων 

4.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο 3 έχει αναλυθεί η μεθοδολογία για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου 

αλλά και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων από τα στελέχη των τμημάτων 

Πληροφορικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν να μετέχουν στην 

έρευνα. Στο παρόν Κεφάλαιο της μελέτης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της μέτρησης της ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμόζοντας τη μέθοδο Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

Ικανοποίησης. 

4.2 Περιγραφική Στατιστική 

Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης 

Από το διάγραμμα 4.1 παρατηρείται ότι το πλήθος των επιχειρήσεων ανήκουν 

στους κλάδους του αγροτικού τομέα (16%), των υπηρεσιών (11.3%), του λιανικού 

εμπορίου (10.6%), του μηχανικού εξοπλισμού (9.6%) και της τεχνολογίας (8.2%). 
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Διάγραμμα 4.1: Κλάδος επιχειρήσεων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ανήκει στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν 20-49 εργαζομένους (36.2%), ενώ σημαντικά είναι και τα ποσοστά των 

επιχειρήσεων που απασχολούν 50-99 εργαζομένους (26.6%) και 100-250 εργαζομένους 

(19.5%). Κάποιες επιχειρήσεις απάντησαν πως ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 0-9 και 10-19 εργαζομένους παρόλο που στη λίστα της Icap είχαν 

συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 20-49 εργαζομένων και γι’ αυτό μετείχαν στο δείγμα 

της έρευνας. Αντίστοιχα, και για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι απασχολούν 

περισσότερους από 250 εργαζομένους (10.9%), οι οποίες στη λίστα της Icap είχαν 

συμπεριληφθεί στην κατηγορία των 100-250 εργαζομένων. 

 

Διάγραμμα 4.2: Αριθμός εργαζομένων 

Ως συνέχεια του παραπάνω διαγράμματος προκύπτουν και τα αποτελέσματα του 

κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων έχει κύκλο 

εργασιών 3-10 εκατομμύρια ευρώ (41%), ακολουθούν οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 
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11-50 εκατομμύρια ευρώ (29.4%) και τέλος οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο 

των 2 εκατομμυρίων ευρώ (18.4%). 

 

Διάγραμμα 4.3: Κύκλος εργασιών 

Πληροφοριακά Συστήματα 

Το 70.3% των στελεχών Πληροφορικής που μετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως 

στην επιχείρησή τους υπάρχει ξεχωριστό τμήμα Πληροφορικής, ενώ το 29.7% πως δεν 

έχουν τμήμα ξεχωριστό τμήμα Πληροφορικής. 

 

Διάγραμμα 4.4: Τμήμα Πληροφορικής 

Το 89.1% των στελεχών Πληροφορικής που μετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως η 

επιχείρησή τους απασχολεί έως 5 εργαζομένους στο τμήμα Πληροφορικής, ενώ το 7.5% 6-

10 εργαζομένους. Μόνο το υπόλοιπο 3.6% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η επιχείρησή 

τους απασχολεί περισσότερους από 11 εργαζομένους στο τμήμα Πληροφορικής. 
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Διάγραμμα 4.5: Εργαζόμενοι του τμήματος Πληροφορικής 

Το 59.7% των στελεχών Πληροφορικής που μετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως η 

επιχείρησή τους προβλέπει προϋπολογισμό για την ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων ύψους έως 50.000 ευρώ. Το 21.8% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η 

επιχείρησή τους προβλέπει προϋπολογισμό για την ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων ύψους έως 100.000 ευρώ, ενώ μόλις το 8.5% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως 

η επιχείρησή τους προβλέπει προϋπολογισμό για την ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων μεγαλύτερο από 201.000 ευρώ. 

 

Διάγραμμα 4.6: Προϋπολογισμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το 49.1% των στελεχών Πληροφορικής που μετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως η 

επιχείρησή τους χρησιμοποιεί Σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστηρίου, 

το 25.3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η επιχείρησή τους χρησιμοποιεί Σύστημα 

πωλήσεων και μάρκετινγκ και το 14.7% των στελεχών δήλωσαν πως στην επιχείρησή τους 

χρησιμοποιούν Σύστημα για την παραγωγή και την κατασκευή. 

 

Διάγραμμα 4.7: Κατηγορία Πληροφοριακού Συστήματος 

Στοιχεία Ερωτώμενου 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται στοιχεία σχετικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των στελεχών Πληροφορικής που μετείχαν στην έρευνα. Το 90.4% ήταν 

άντρες, ηλικίας 36-45 ετών (39.2%), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (44.7%) και είχαν 16-25 

έτη εργασιακής εμπειρίας (39.9%). 



 

135 

Πίνακας 4.1: Δημογραφικά στοιχεία στελεχών Πληροφορικής 

Μεταβλητή Δείγμα Ποσοστό (%) 

Φύλο   

Άντρας 267 90.4 

Γυναίκα 27 9.6 

Ηλικία   

18-28 3 1 

26-35 63 21.5 

36-45 116 39.2 

46-55 91 31.1 

>=56 21 7.2 

Εκπαίδευση   

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0 0 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 8 2.7 

ΙΕΚ - Τεχνική Σχολή 51 17.4 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 132 44.7 

Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές 

σπουδές 

103 35.2 

Έτη εργασιακής εμπειρίας   

0-5 22 7.5 

6-15 81 27.6 

16-25 118 39.9 

26-35 61 20.8 

>=36 12 4.1 

 

4.3 Πολυκριτήρια Ανάλυση Ικανοποίησης 

Στη βιβλιογραφία αναζητήθηκαν μελέτες σχετικά με τη μέτρηση της οικονομικής 

απόδοσης κατά την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2. Όπως περιγράφηκε και στο Κεφάλαιο 

3, η οικονομική απόδοση μετρήθηκε με τις μεταβλητές της κερδοφορίας, της αύξησης των 

πωλήσεων, του μεριδίου αγοράς, της καινοτομίας και της ικανοποίησης του πελάτη 

(Andersen, 2001; Bergeron et al., 2004; Cao and Schniederjans, 2004; Thomson and Too, 

2000). Αυτές οι μεταβλητές αποτέλεσαν τα κριτήρια ικανοποίησης στην Πολυκριτήρια 

Ανάλυση Ικανοποίησης. 

Για τη δημιουργία των διαγραμμάτων δράσης και βελτίωσης υπολογίστηκαν τα 

βάρη των κριτηρίων, οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης και οι μέσοι δείκτες απαιτητικότητας. 

Οι τιμές των στοιχείων αυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4.2: Βάρη κριτηρίων, Μέσοι δείκτες ικανοποίησης, Μέσοι δείκτες απαιτητικόητας 

Κριτήρια Βάρη Μέσοι δείκτες 

ικανοποίησης 

Μέσοι δείκτες 

απαιτητικότητας 

Κερδοφορία 0,143 0,757 -0,440 

Αύξηση πωλήσεων 0,122 0,716 -0,346 

Μερίδιο αγοράς 0,115 0,689 -0,306 

Αλλαγή του τρόπου 

εργασίας 

0,171 0,828 -0,533 

Μετατροπή των νέων 

ιδεών σε βιώσιμες 

ευκαιρίες 

0,143 0,780 -0,440 

Ανάπτυξη προϊόντων 

και υπηρεσιών 

0,149 0,767 -0,406 

Ικανοποίηση πελάτη 0,157 0,821 -0,490 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα βάρη των 

κριτηρίων για το σύνολο του δείγματος. Τα στελέχη των Πληροφοριακών Συστημάτων 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την αλλαγή του τρόπου εργασίας μετά τη χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήματος (17.143%), για την ικανοποίηση του πελάτη (15.676%) και 

εν συνεχεία για τη βελτίωση του τρόπου ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών 

(14.857%). 

 

Διάγραμμα 4.8: Βάρη κριτηρίων 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τους δείκτες 

ικανοποίησης. Ο μέσος δείκτης ολικής ικανοποίησης ανέρχεται σε 79.695%. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης καθώς τα στελέχη των 

14,286% 

12,229% 
11,524% 

17,143% 

14,286% 14,857% 
15,676% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Κερδοφορία Αύξηση 
πωλήσεων 

Μερίδιο 
αγοράς 

Αλλαγή του 
τρόπου 

εργασίας  

Μετατροπή 
των νέων 
ιδεών σε 
βιώσιμες 
ευκαιρίες  

Ανάπτυξη 
προϊόντων 

και 
υπηρεσιών 

Ικανοποίηση 
πελάτη 



 

137 

Πληροφοριακών Συστημάτων παρουσιάζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένα από την αλλαγή 

του τρόπου εργασίας μετά τη χρήση του Πληροφοφοριακού Συστήματος (82.817%) και 

της ικανοποίησης των πελατών (82.113%). Όσον αφορά το επίπεδο βελτίωσης του 

μεριδίου αγοράς και της αύξησης των πωλήσεων, το επίπεδο ικανοποίησής τους είναι 

σχετικά χαμηλό (68.972%) και (71.621%) αντίστοιχα. 

 

Διάγραμμα 4.9: Δείκτες ικανοποίησης 

Για τη δημιουργία του διαγράμματος δράσης συνδυάστηκαν οι μέσοι δείκτες 

ικανοποίησης και οι τιμές στα βάρη των κριτηρίων. Από το διάγραμμα δράσης μπορούν να 

εξαχθούν κάποια βασικά συμπεράσματα. Τα κριτήρια της ικανοποίησης του πελάτη, της 

αλλαγής του τρόπου εργασίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

αποτελούν τα σημεία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

του δείγματος, μετά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η αύξηση των πωλήσεων 

και του μεριδίου αγοράς φαίνεται να αποτελούν απειλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

του δείγματος μετά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς παρουσιάζουν 

χαμηλή απόδοση και σημαντικότητα για τα στελέχη. Η μετατροπή των νέων ιδεών σε 

βιώσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα δυνητικό 

δυνατό σημείο για αυτές, ενώ η αύξηση της κερδοφορίας μετά τη χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήματος αποτελεί ένα δυνητικό κρίσιμο χαρακτηριστικό. 
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Διάγραμμα 4.10: Διάγραμμα δράσης 

Για τη δημιουργία του διαγράμματος βελτίωσης συνδυάστηκαν οι δείκτες 

αποτελεσματικότητας και απαιτητικότητας. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα βελτίωσης 

το μερίδιο αγοράς, η αύξηση των πωλήσεων, η κερδοφορία, η μετατροπή των ιδεών σε 

βιώσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τα στελέχη Πληροφορικής 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς  για μικρή απαιτητικότητα παρουσιάζουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση της αλλαγής του τρόπου εργασίας και της ικανοποίησης 

του πελάτη αποτελούν δεύτερη προτεραιότητα για τα στελέχη Πληροφορικής των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Διάγραμμα 4.11: Διάγραμμα βελτίωσης 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία 

αποτελούν δυνατά σημεία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για αυτές. Η ικανοποίηση του 

πελάτη, η αλλαγή του τρόπου εργασίας και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

μετά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος αποτελούν τα δυνατά σημεία των 

μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. Αυτό, άλλωστε, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από το 

διάγραμμα βελτίωσης στο οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν δεύτερη 

προτεραιότητα για τα στελέχη. Ωστόσο, τα στελέχη θα πρέπει να εστιάσουν στα 

χαρακτηριστικά που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα βελτίωσης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς, η αύξηση των πωλήσεων και η μετατροπή 

των νέων ιδεών σε βιώσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης αποτελούν χαρακτηριστικά στα οποία θα 

πρέπει τα στελέχη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να τα βελτιώσουν. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από το διάγραμμα των δεικτών ικανοποίησης και 

των βαρών, όπου τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν χαμηλές τιμές. Η κερδοφορία και η 

μετατροπή των νέων ιδεών σε βιώσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν μελλοντικά θετικά χαρακτηριστικά για αυτές κι όχι 

απειλές. 



 

140 

Στη συνέχεια παρατίθεται συνολικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε με στόχο τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών Πληροφορικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μετά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. 
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Βιβλιογραφική Έρευνα 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων-Επιτυχία-Οικονομική 

Απόδοση- Μικρομεσαίες Επιχειρήσειςεσαίες Επιχειρήσεις 

Σύνταξη Δοκιμστικού 
Ερωτηματολογίου 

Σύνταξη Ερωτηματολογίου 

Πιλότος 

Δοκιμή Ερωτηματολογίου 

σε πραγματικό περιβάλλον 

Κατασκευή Τελικού Ερωτηματολογίου 

Μέτρηση Ικανοποίησης Στελεχών από την οικονομική απόδοση 

Διενέργεια Έρευνας 

Πληθυσμός: 

Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Δείγμα: 

294 μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις                                                              

Περιοχές: 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
Περιοχές: 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Μέθοδος: 

Ερωτηματολόγιο 
Ερωτώμενοι: 

Στελέχη Πληροφορικής 

Κλίμακα: 

5βάθμια Likert, 

Ικανοποίησης 

Ανάλυση των Δεδομένων 

Πολυκριτήρια Ανάλυση Ικανοποίησης: 

7 Κριτήρια (Οικονομική Απόδοση 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

Αποδέκτες αποτελεσμάτων: 

Στελέχη μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

Ερευνητές Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Οργανωτικά 

Γνωρίσματα 

Παραγόντων: 

Έμφαση στο Σχεδιασμό 

της διαδικασίας 

Ενέργειες με Επίκεντρο τον Πελάτη: 

Κερδοφορία  

Μετατροπή των ιδεών σε βιώσιμες 

ευκαιρίες ανάπτυξης Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών 
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Σχήμα 4.1: Τελικός προσδιορισμός μοντέλου 

Πηγή: (Κίτσιος, 2005) (προσαρμογή) 

  



 

143 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Μελλοντική 

Έρευνα 

5.1 Εισαγωγή 

Ο στόχος της μελέτης ήταν διττός. Αρχικός σκοπός ήταν η υλοποίηση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης μέσω μιας δομημένης προσέγγισης και η ανάλυση και 

σύνθεση των εννοιών με οργανωμένο τρόπο. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 

μπορεί να αποτελεί έναν οδηγό για την υλοποιήση βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων στο 

πεδίο του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ακολούθως, ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης των 

στελεχών Πληροφορικής από τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τον σκοπό 

αυτό, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας έρευνας και του μοντέλου το οποίο 

εξετάζεται. 

5.2 Συμπεράσματα 

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο της μελέτης, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας 

επισημάνθηκε ότι υπάρχει πληθώρα ακαδημαϊκών εργασιών στο ερευνητικό πεδίο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς όμως την παρουσίαση ολοκληρωμένης μεθοδολογικά 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Berkovich et al., 2011). Επειδή το πεδίο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων εξελίσσεται συνεχώς, απαιτείται γρήγορη και 

αποτελεσματική σύνθεση της γνώσης (Pare et al., 2015). Στην παρούσα βιβλιογραφική 

ανασκόπηση επιλέχθηκε η μεθοδολογία των Webster and Watson (2002). Παρουσιάστηκαν 

και εφαρμόστηκαν τα βήματά της, με αποτέλεσμα την ανάδειξη των κεντρικών εννοιών 

που αφορούν το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι έννοιες 

αυτές είναι η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

η οποία περιλαμβάνει φάσεις και διαστάσεις επιτυχίας, η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, οι απαιτούμενοι πόροι και ικανότητες 

για την επιτυχία των Πληροφοριακών Συστημάτων, η επίδραση της δέσμευσης της 

διοίκησης στη διαδικασία, ο ρόλος της καινοτομίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο 

πλαίσιο  της σύνδεσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

της επίτευξης της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  
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Μια σύντομη ιστορική αναδρομή αυτών των εννοιών έδειξε ότι τη δεκαετία του 

1980 οι ερευνητές εστίασαν στο Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων και στην 

επίδρασή του στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Την επόμενη δεκαετία, η 

ερευνητική κοινότητα έδειξε ενδιαφέρον στη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, τη σύνδεσή του με την ευθυγράμμιση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίδραση 

αυτών των παραγόντων στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Τη δεκαετία του 2000 

συνεχίζουν τα παραπάνω θέματα να απασχολούν τους ερευνητές, ενώ τα τελευταία έτη 

εισάγεται πιο έντονα η έννοια της καινοτομίας.  

Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, τα Πληροφοριακά Συστήματα μαζί με το 

Στρατηγικό Σχεδιασμό επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης. Ένα κεντρικό μήνυμα από 

την ερευνητική βιβλιογραφία, που είναι καθολικά αποδεκτό, είναι πως η ίδια η τεχνολογία 

δεν έχει από μόνη της αξία και είναι απίθανο να αποτελεί πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Peppard and Ward, 2004). Για την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος από τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής χρειάζεται 

υποστήριξη από τη διοίκηση και ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και της στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων (Andersen, 2001; Mirchandani and 

Lederer, 2012; Ragu-Nathan et al., 2004). Έχει υλοποιηθεί πληθώρα ερευνών που 

εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ της επίδρασης του περιβάλλοντος στη στρατηγική της 

επιχείρησης, τη σύνδεση με τη στρατηγική και τη δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και την επίδρασή τους στην οικονομική απόδοση του οργανισμού (Bergeron et al., 2004, 

Chatzoglou et al., 2011; Mithas et al., 2011). Συνεπώς, η χρήση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων έχει γίνει στρατηγική και συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης 

των επιχειρήσεων (Croteau and Bergeron, 2001; Ragu-Nathan et al., 2004; Sabherwal, 

1999). 

Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Segars et al., 1998). Η διαδικασία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελείται από φάσεις και 

διαστάσεις επιτυχίας, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να έχουν ασχοληθεί με το παρόν 

αντικείμενο έρευνας, γνωρίζοντας πως θα βελτιωθεί η οικονομική απόδοση των 

επιχειρήσεων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Οι φάσεις είναι οι εξής: Διατύπωση 

στρατηγικής, Ανάλυση του περιβάλλοντος, Στρατηγική λήψη αποφάσεων, Υλοποίηση 

στρατηγικής και Αξιολόγηση και έλεγχος.  Στην πρώτη φάση, καθορίζονται οι στόχοι του 

Σχεδιασμού, βασικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, 
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όπως έρευνα αγοράς και οικονομοτεχνική μελέτη και τέλος επιλέγεται η ομάδα που θα 

συμμετάσχει στον Σχεδιασμό. Στη δεύτερη φάση, αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και το εσωτερικό της. Στόχος αυτής της ανάλυσης αποτελεί η ανάδειξη 

ευκαιριών για την ανάπτυξη του Συστήματος και η αντιμετώπιση των απειλών. Στην 

ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, η επιχείρηση εξετάζει τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες της για να καθορίσει τον τρόπο ανάπτυξης του Συστήματος. Στην τρίτη φάση, 

προκύπτουν εναλλακτικά σενάρια σύμφωνα με τους στόχους που έχουν αποφασιστεί και 

την ανάλυση του περιβάλλοντος. Για κάθε εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται ο στρατηγικός 

και τεχνολογικός του αντίκτυπος, ώστε να επιλεγεί το καταλληλότερο. Στις δύο τελευταίες 

φάσεις γίνεται εφαρμογή, όσων αποφασίστηκαν στα παραπάνω στάδια. Συγκεκριμένα, 

καθορίζεται το λεπτομερές πρόγραμμα ενεργειών του Σχεδιασμού, προτεραιότητες στην 

υλοποίηση κάποιων έργων σύμφωνα με το Σχεδιασμό και καθορίζεται μια διαδικασία για 

την υλοποίηση της αλλαγής, εφόσον η επιχείρηση με το Σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

Συστήματος μεταβαίνει από την υπάρχουσα κατάσταση σε μια μελλοντική (Brown, 2004; 

2010; Maharaj and Brown, 2015; Mentzas, 1997; Mirchandani and Lederer, 2012; Newkirk 

et al., 2008; Newkirk and Lederer, 2006). 

Σε ένα πλήθος ερευνών, η μέτρηση της επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων επιτυγχάνεται με δύο διαστάσεις, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα, ενώ σε άλλες με τέσσερις, την ευθυγράμμιση, την ανάλυση, τη 

συνεργασία και τις ικανότητες (Newkirk and Lederer, 2006; Pai, 2006). Συνδυασμό των 

παραπάνω διαστάσεων προτείνουν οι Yang and Pita (2014). Άλλοι ερευνητές 

διαφοροποιούνται και μετράνε τη μεταβλητή της επιτυχίας μέσω της ικανοποίησης των 

χρηστών, της ποιότητας των πληροφοριών και του συστήματος και της οργανωσιακής 

επίδρασης  (Heo and Han, 2003).  Κρίσιμοι παράγοντες της διαδικασίας του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελούν η κατανόηση των στόχων, η 

δέσμευση της διοίκησης, η χρήση των κατάλληλων πόρων, η συνεργασία όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης και ο χρονικός ορίζοντας του έργου (Luftman and Brier, 1999; 

Pai, 2006; Teo et al., 1999; Zubovich et al., 2014).  

Όσον αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, ένα 

μέρος των ερευνητών εξετάζουν τη διαδικασία όσον αφορά τις φάσεις που περιλαμβάνει 

και σημαντικούς παράγοντες που περικλείουν, όπως η ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και η συμμετοχή της διοίκησης 

(Mentzas, 1997; Mirchandani, and Lederer, 2014). Άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται μόνο 

στη μέτρηση της επιτυχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 
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Συστημάτων (Basu et al., 2002, Heo and Han, 2003; Yang and Pita, 2014). Μεγάλος 

αριθμός ερευνητών μελέτησε την επίδραση των κρίσιμων παραγόντων στην επιτυχία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων (Basu et al., 2002; Pai, 2006; 

Teo et al., 1997;  Yang and Pita, 2014; Zubovic et al., 2014). Μόνο ένας περιορισμένος 

αριθμός ερευνητών έχει εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα στις φάσεις της διαδικασίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων και την επιτυχία του (Newkirk 

et al., 2003; Newkirk and Lederer, 2006). Για τις επιχειρήσεις η γνώση των φάσεων του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει κυρίαρχη σημασία, 

επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι εστιάζουν στους στόχους και στους 

παράγοντες που επιδρούν σε κάθε φάση, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούν τα οφέλη που 

αποκομίζουν από τη διαδικασία για την επιχείρησή τους (Newkirk and Lederer, 2006). 

Μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δημιουργήθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο 

το οποίο εξετάστηκε εμπειρικά σε 294 στελέχη Πληροφορικής μικρομεσαίων Ελληνικών 

επιχειρήσεων για τη μέτρηση της ικανοποίησής τους από τη χρήση του Πληροφοριακού 

Συστήματος. Δεδομένου των ευρημάτων, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και ότι η έλλειψη 

στρατηγικού σχεδιασμού, πόρων και οι επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες δεν έχουν 

θετική επίδραση στην οικονομική τους απόδοση, κρίθηκε σκόπιμο η έρευνα να διενεργηθεί 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών από τη χρήση 

του Πληροφοριακού Συστήματος όσον αφορά την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων 

έγινε με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ικανοποίησης.  

Η αρνητική επίδραση της έλλειψης Στρατηγικού Σχεδιασμού στην ανάπτυξη των 

Πληροφοριακών Συστημάτων αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της Πολυκριτήριας 

Ανάλυσης Ικανοποίησης. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα δράσης και βελτίωσης, τα 

Πληροφοριακά Συστήματα που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 

αποφέρουν κέρδη και αύξηση των πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν σχεδιαστεί και 

δεν έχουν αναπτυχθεί με στρατηγικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

εκάστοτε επιχείρησης. Άλλο ένα εύρημα που υποδηλώνει τις αρνητικές συνέπειες στην 

ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης στρατηγικού 

σχεδιασμού. 

5.3 Περιορισμοί 

Η παρούσα μελέτη εμπίπτει σε ένα σύνολο περιορισμών όσον αφορά τη διαδικασία 

υλοποίησης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αλλά και τη διεξαγωγή της έρευνας.  
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Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε σε ένα σύνολο κριτηρίων αναζήτησης. 

Ένας αρχικός περιορισμός αφορά την γλώσσα δημοσίευσης των άρθρων. Το σύνολο των 

άρθρων που δεν ήταν στα Αγγλικά, απορρίφθηκαν. Επίσης, τα άρθρα δημοσιεύθηκαν μόνο 

σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, κι όχι σε βιβλία, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

αριθμός τους και λόγω αυτού του κριτηρίου. Τέλος, τα άρθρα ανήκουν μόνο σε πεδία 

Business Management σε όλες τις βάσεις αναζήτησης, οπότε απορρίφθηκαν άρθρα που 

αφορούσαν διαφορετικό πεδίο του Business Management. 

Επιπροσθέτως, κύριος περιορισμός αποτελεί η αδυναμία πρόσβασης σε ένα 

σημαντικό αριθμό άρθρων, με αντίκτυπο την απόρριψή τους. Συνέπεια αυτού του 

γεγονότος αποτελεί η απόρριψη σχετικών με το θέμα της παρούσας μελέτης άρθρων, τα 

οποία θα συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάλυση του θέματος. 

Στην εμπειρική διερεύνηση, ένας σημαντικός περιορισμός αποτελεί το γεγονός ότι  

κάποιες επιχειρήσεις δε δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, με αποτέλεσμα να 

μειώσουν το τελικό δείγμα της έρευνας. Πολλές επιχειρήσεις λόγω του μεγέθους τους δε 

διαθέτουν τμήμα Πληροφορικής και συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία τους. 

5.4 Μελλοντική Έρευνα 

Δημιουργήθηκε ένα σύνολο προτάσεων για μελλοντική έρευνα, οι οποίες αφορούν 

τόσο την υλοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όσο και τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προτείνεται λοιπόν η αναζήτηση 

άρθρων και σε άλλα πεδία, εκτός του Business Management, για μια πιο ευρεία κάλυψη 

του θέματος και την ανάδειξη κι άλλων ερευνητικών περιοχών. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι 

ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να συμπεριλάβουν περισσότερα σύγχρονα άρθρα και να 

γίνει μια σύγκριση με τα αποτελέσματα της υπάρχουσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης για 

τις ίδιες έννοιες. 

Όσον αφορά την εμπειρική διερεύνηση, προτείνεται η διεύρυνση του δείγματος και 

σε άλλους νομούς της χώρας, ώστε τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν να είναι 

περισσότερο αξιόπιστα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ικανοποίησης για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των στελεχών Πληροφορικής από τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με την οικονομική απόδοση, μελλοντικοί ερευνητές 

προτείνεται να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τα 

χαρακτηριστικά της κερδοφορίας, της αύξησης των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς, 
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καθώς επίσης και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η διερεύνηση της επίδρασης των φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων αποτελεί μια 

ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα. Εφόσον έχει υποστηριχθεί μόνο θεωρητικά η 

θετική επίδραση της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, χρειάζεται η επιβεβαίωση μέσω 

εμπειρικών ερευνών. Η ίδια έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε μικρομεσαίες και μεγάλου 

μεγέθους επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων. 
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