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Περίληψη

Η υιοθέτηση ευφυών συστημάτων στον τομέα τον οδικών μεταφορών προσφέρει πολλά
οφέλη στους οδηγούς. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν απευθύνονταν σε ένα μικρό δείγμα
ανθρώπων που είχαν την δυνατότητα να τα τοποθετήσουν στο όχημα τους, καθώς όμως
οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούσαν άρχισαν να απευθύνονται στον μέσο άνθρωπο.
Η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας εξαρτάται από την αποδοχή που έχει ο χρήστης για
αυτήν τη οποία θα μελετήσουμε παρακάτω. Θα εξηγήσουμε την έννοια των ευφυών
συστημάτων μεταφορών, των μοντέλων αποδοχής που χρησιμοποιούνται στον κλάδο
των οδικών μεταφορών αλλά και τους παράγοντες που τους απαρτίζουν. Θα μελετηθούν
25 έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με θέμα την αποδοχή τους. Θα παρουσιαστούν
στοιχεία για αυτές και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Ακόμα θα γίνει μια ανάλυση
των

παραγόντων

που

χρησιμοποιήθηκαν

σε

κάθε

έρευνα

αλλά

και

των

προτάσεων/ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα ερωτηματολόγια για την διεξαγωγή
συμπερασμάτων με σκοπό την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν στην
συνέχεια. Τέλος θα παρουσιαστούν όποια συμπεράσματα προέκυψαν καθώς και
μελλοντικές προτάσεις για έρευνα με σκοπό την καλύτερη εικόνα του τομέα.

Λέξεις κλειδιά: Ευφυή συστήματα μεταφορών, αποδοχή, μοντέλα αποδοχής, παράγοντας,
πρόταση/ερώτηση, TAM,UTAUT,TPB,
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Abstract

The adoption of intelligent Road Transport Systems offers many benefits to the drivers.
When they first appeared, only a small sample of people were able to place them in their
vehicles, but as technological developments progressed, they started to appeal to the
average person. The usage of such technology depends on the user's acceptance of it
which will be examined further below. We will try to understand the meaning of
intelligent transportation systems, the acceptance models that are used in the road
transportation sector and the factors that constitute them. There are 25 studies on
acceptance that will be studied. We will present the technologies that have been studied
and the results that have been found. Furthermore, there will be an analysis of the factors
and the items that have been used in each research and in the questionnaires in order to
answer the research questions that will be raised below. Finally, based on the data
retrieved we will reach to a conclusion and future research proposals will be presented in
order to improve the knowledge of the sector.

Keywords: Intelligent transportation systems, Acceptance or acceptability or adoption,
acceptance model, factor(s), item, TAM,UTAUT,TPB,
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1.Εισαγωγή
1.1 Περιγραφή προβλήματος

Αν επικεντρωθεί κανείς στον τομέα των μεταφορών την σήμερον ημέρα μπορούμε να
παρατηρήσουμε τον κορεσμό των υποδομών μεταφοράς λόγο του συνεχώς αυξανόμενου
αριθμού οχημάτων των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Ο κορεσμός αυτός επηρεάζει την
καθημερινότητα των ατόμων κυρίως στις αστικές περιοχές καθώς υπάρχει η ανάγκη για
περισσότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές. Τα αρνητικά
αποτελέσματα αυτών των αναγκών συχνά προκαλούν προβλήματα όπως κυκλοφοριακή
συμφόρηση, περισσότερα ατυχήματα, αρκετές καθυστερήσεις αλλά και αυξημένη
μόλυνση του περιβάλλοντος. Η χρήση της τεχνολογίας προσπαθεί να δώσει λύσεις σε
τέτοια προβλήματα και η κατηγορία τέτοιων τεχνολογιών ονομάζονται Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών. Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) ή Intelligent
Transportation Systems (ITS) αποτελούν συστήματα με χρήση της πληροφοριακής
τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών είτε αναφερόμαστε σε οδικές, εναέριες
σιδηροδρομικές η και θαλάσσιες μεταφορές. Κύριος στόχος τους είναι η ασφαλέστερη,
οικονομικότερη, πιο άνετη αλλά και γρηγορότερη μεταφορά των ανθρώπων και των
εμπορευμάτων. Οι τεχνολογίες υποβοήθησης των οχημάτων συχνά αναφέρονται και ως
προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems) ή και
ημιαυτόνομα συστήματα οδήγησης. Οι κατηγορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το
επίπεδο της αυτοματοποίησης. Τα επίπεδα αυτοματοποίησης ορίζονται ως 0 1 και 2 από
την NHTSA (Εθνική Διοίκηση Ασφαλείας Κυκλοφορίας των ΗΠΑ) και πλέον
προετοιμαζόμαστε για το μέλλον των μεταφορών, το επίπεδο 3 (NHTSA, 2013). Την
δεκαετία που διατρέχουμε μπορούμε να παρατηρήσουμε την αυξημένη σημασία της
πληροφορική τεχνολογία στις μεταφορές δεδομένου ότι η ανάγκη για ταχύτερες
ασφαλέστερες και ποιο άνετες μεταφορές όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνεται.
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1.2 Πεδίο έρευνας και στόχοι

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια
επισκόπηση στον τομέα των ΕΣΜ και την αποδοχή που έχουν οι χρήστες με τις
τεχνολογίες αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιμέρους στόχοι της επισκόπησης που θα
πραγματοποιηθεί είναι :
•

Η αναζήτηση βιβλιογραφίας και ερευνών που αφορά τα ΕΣΜ και την αποδοχή
τους.

•

Η μελέτη των ερευνών που βρέθηκαν για την κατανόηση τους.

•

Η ανάλυση τους με βάση την χρονολογία, τον τόπο διεξαγωγής, του αριθμού
συμμετεχόντων και του μοντέλου αποδοχής που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η
καταγραφή των παραγόντων με βάση την συχνότητα που εμφανίζονται τις
συσχετίσεις τους αλλά και τις προτάσεις που τους απαρτίζουν.

•

Η παρουσίαση των ερευνών

•

Η δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων με συμπυκνωμένη όλη την χρήσιμη
πληροφορία που θα αναζητούσε κάποιος για μια τέτοια έρευνα.

1.3 Περιεχόμενα Μελέτης

Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται η ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και
τα ερευνητικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν και στην συνέχεια θα απαντηθούν για
την επίτευξη των στόχων της διπλωματικής εργασίας.
Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση για θέματα που
αφορούν τον ορισμό των ΕΣΜ, τις υπάρχουσες τεχνολογίες, την αποδοχή αλλά και τα
μοντέλα αποδοχής που υπάρχουν.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια ανασκόπηση των ερευνών που μελετιούνται καθώς και
συμπεράσματα που εξήγαγαν οι ερευνητές.
Στο κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται η ανάλυση των ερευνών, αλλά και η προσπάθεια για
απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα.
Τέλος στο κεφάλαιο 6 αναπτύσσονται όλα τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει καθώς
και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2.Μεθοδολογία
2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την
απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα και την επίτευξη των στόχων της διπλωματικής
εργασίας μελετώντας την αποδοχή των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

2.2 Περιγραφή μεθοδολογίας
Ένα από τα πρώτα βήματα για την επίτευξή των στόχων της διπλωματικής εργασίας είναι
να κατανοήσουμε πρώτα την έννοια των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Στην
συνέχεια θα πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε με την έννοια της λέξης «αποδοχή». Το
επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουμε τα μοντέλα που υπάρχουν στην μέτρηση
αποδοχής, τους παράγοντες που τα απαρτίζουν καθώς και την σημασία και την έννοια
καθένα από αυτούς.

2.3 Ερευνητικά Ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση που επηρεάζουν την αποδοχή
των ΕΣΜ. Για την επίτευξη του στόχου αναπτύξαμε κάποια ερευνητικά ερωτήματα που
θα συζητηθούν παρακάτω. Ο κλάδος των μεταφορών και συγκεκριμένα τα οδικά
οχήματα, αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για τους πωλητές όσο και για τους
χρήστες. Η έκταση της χρήση τους εξαρτάται από την τεχνολογία που υποστηρίζει την
ευρεία χρήση των οχημάτων. Για αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε
στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

Η αποδοχή των νέων τεχνολογιών απαιτεί σημαντικό παράγοντα ειδικότερα στον τομέα
των μεταφορών. Για να χρησιμοποίησε ο χρήστης την νέα τεχνολογία πρέπει πρώτα να
την αποδεχτεί και αυτό μπορεί να μετρηθεί με διάφορα μοντέλα (που αναλύονται
παρακάτω). Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας με την απάντηση στο ερώτημα :
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1. Ποια μοντέλα μέτρησης αποδοχής χρησιμοποιούνται στον τομέα των ΕΣΜ;

Τα μοντέλα αποδοχής που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ΕΣΜ, είναι δομημένα από
πολλούς παράγοντες όπου σύνολα από αυτούς καθορίζουν το αντίστοιχο μοντέλο. Για
αυτούς τους παράγοντες συνήθως οι ερευνητές δημιουργούν δικά τους μοντέλα με
συνδυασμό δύο ή περισσότερων έτοιμων μοντέλων ή προσθέτουν επιπλέον παράγοντες
σε μοντέλα με αποτέλεσμα μίας μεγάλης γκάμας παραγόντων να καθορίζουν την
αποδοχή των πληροφοριακών τεχνολογιών. Η διπλωματική εργασία αυτή θα
προσπαθήσει να απαντήσει ακόμα στο ερώτημα:

2. Ποιους παράγοντες χρησιμοποιούν οι έρευνες της αποδοχής των ΕΣΜ;
3. Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης των παραγόντων στις έρευνες;
4. Ποιες είναι οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων;

Για κάθε κατασκευαστή συνήθως οι ερευνητές συνήθως καθορίζουν δύο με τέσσερεις
ερωτήσεις/προτάσεις (items) από τις οποίες εξάγονται τα αποτελέσματα τους. Για την
μέτρηση της αποδοχής τα item πρέπει να στοχεύουν στον τρόπο που αντιδράει ο χρήστης
και στην συμπεριφορά του. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι:

5. Από ποιες ερωτήσεις/προτάσεις (items) αποτελούνται οι κατασκευαστές στον
τομέα των ΕΣΜ;

H τεχνολογία και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών από τις αρχές του 21ου αιώνα
έχει εξελιχθεί σημαντικά και. Πραγματοποιούνται όμως τέτοιες έρευνες σε κάθε
γεωγραφική περιοχή; Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα απαντώντας
στην ερώτηση:
6. Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες;
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2.4 Διαδικασία αναζήτησης
Ο στόχος την διαδικασίας αναζήτησης είναι να εντοπιστούν έρευνες που διερευνούν την
αποδοχή των ΕΣΜ είτε με την χρήση κάποιου μοντέλου αποδοχής ή και χωρίς. Η
διαδικασία της αναζήτησης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-27 Οκτωβρίου 2019 μέσω
ηλεκτρονικής

αναζήτησης.

Η

συμβολοσειρά

αναζήτησης

των

ερευνών

πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά με λέξεις κλειδιά και συνώνυμα τους όπως:
(Acceptance OR Adoption OR Acceptability) AND (ITS OR Intelligent
Transportation Systems)
Κάθε αποτέλεσμα που παρουσίαζε μετρήσεις στον τομέα της αποδοχής των ΕΣΜ
περιλαμβάνεται στην παρούσα επισκόπηση και όχι μόνο επιστημονικά άρθρα αλλά και
άλλοι είδους έρευνες. Η αναζήτηση τέτοιων ερευνών πραγματοποιήθηκε στους
ιστοτόπους του Πίνακα 1

Τίτλος

URL

Elsevier

https://www.elsevier.com/

Research Gate

https://www.researchgate.net/

International Journal of Technology

http://www.ijtech.eng.ui.ac.id/

Google Scholar

https://scholar.google.com/

Πίνακας 1: Ερευνητικά Site

2.5 Συλλογή δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τις επιλεγμένες έρευνες βασίζονται κυρίως στους
παράγοντες και στην σχέση που έχουν μεταξύ τους. Τα δεδομένα που εξάχθηκαν από
αυτές συμπεριλαμβάνουν και τα ονόματα των ερευνητών, το έτος της πραγματοποίησης,
το μέγεθος των συμμετεχόντων, καθώς και τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στην κάθε
έρευνα. Επίσης για κάθε μελέτη μέσω των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν
καθορίστηκε και το μοντέλο ή ο συνδυασμός μοντέλων για την έρευνα αποδοχής στο
τομέα ενδιαφέροντος.
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3.Βιβλιογραφική Επισκόπηση
3.1Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
3.1.1 Ορισμός
Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί κατά τα χρόνια. Οι Regan et al. στους οποίους θα
αναφερθούμε και στην συνέχεια, όρισαν τα ΕΣΜ ως μια ποικιλία ηλεκτρονικών
συστημάτων, ενσωματώνοντας μια σειρά τεχνολογιών επεξεργασίας πληροφοριών,
επικοινωνιών, ελέγχου και σενσόρων, που χρησιμεύουν για την αντιμετώπιση διαφόρων
πτυχών των προβλημάτων μεταφοράς (Regan et al.,2003). Οι Nelson et al. επίσης όρισαν
τα ΕΣΜ ως την εφαρμογή της διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνίας και την διαχείριση
πληροφορίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών και κίνησης (Nelson
et al.,2001). Oι Vahid και Saved επίσης όρισαν τα ΕΣΜ ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο με
μια σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες εφαρμοσμένες με σκοπό οι μετακινήσεις να
σώζουν ζωές χρόνο και χρήματα (Vahid and Saved,2003). Παρόλο που οι δυνατότητες
των συστημάτων ωφελούν στην προστασία του περιβάλλοντος στην άνετη και εύκολη
οδήγηση, το μεγαλύτερο όφελος που προσφέρουν είναι η περεταίρω ενίσχυση της
ασφάλειας των χρηστών. Αν επικεντρωθούμε λίγο στο κομμάτι της ασφάλειας, σύμφωνα
με την έκθεση του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την οδική ασφάλεια, λόγο τροχαίων
ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο τραυματίζονται πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι και
πεθαίνουν 1,2 εκατομμύρια πράγμα που φανερώνει την ανάγκη για χρήση της
τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών(Holst et al.,2000). Οι προσπάθειες για
μεγαλύτερη ασφάλεια με βελτιωμένες οδικές υποδομές, αυστηρότερους κανόνες αλλά
και οι νόμους έχουν καταφέρει να μειώσουν το ποσοστό των τραυματισμών αλλά
συνεχίζει να αυξάνεται στις περισσότερες χώρες δραματικά. Η οδήγηση θεωρείται ένα
δύσκολο απαιτητικό έργο με συνεχόμενη ανάγκη προσαρμογής του οδηγού σε μια
διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων οφείλονται στην λανθασμένη οδική
συμπεριφορά του οδηγού. Οι ανθρώπινοι περιορισμοί σχετικά με την ικανότητα τους να
προσαρμόζονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε καταστάσεις όπως το άμεσο
φρενάρισμα η αλλαγή ταχυτήτων η χρήση του τιμονιού και η σωστή κριτική ικανότητα
της υπάρχουσας κατάστασης, μπορούν να ωθήσουν σε δύσκολα διαχειρήσιμες
καταστάσεις (Marchau et al.,2001). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ανάγκη για την χρήση
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τεχνολογίας είναι απαραίτητη. Η απλή τοποθέτηση όμως μιας τεχνολογίας σε ένα μέσο
μεταφοράς όπως το αυτοκίνητο για παράδειγμα, δεν είναι αρκετή καθώς ο άνθρωπος έχει
την ΄τάση να μην δέχεται εύκολα αλλαγές και να είναι επιφυλακτικός με την τεχνολογία
που δεν μπορεί να κατανοήσει εύκολα το πως λειτουργεί. Για αυτό το λόγο και η αποδοχή
των τεχνολογιών είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς ο χρήστης θα αποφασίσει αν
αξιοποιήσει η όχι την δυνατότητα που του προσφέρουν.

3.2 Τεχνολογίες

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες σήμερα κάποιες πιο νέες άλλες πιο παλιές, που
προσφέρουν στον χρήστη άνεση στην οδήγηση, πληροφορίες για το όχημα αλλά και για
τον προορισμό του αλλά και ασφάλεια. Στην παρακάτω παράγραφο αναφέρονται κάποιες
βασικές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται επί το πλείστων στις οδικές μεταφορές.

3.2.1 Intelligent Speed Adaptation (ISA)
Η τεχνολογία ISA (ευφυής προσαρμογή ταχύτητας) γενικότερα αναφέρεται σε
οποιοδήποτε σύστημα βοηθάει τον οδηγό να κρατήσει την ταχύτητα του οχήματος στα
όρια ταχύτητας της εκάστοτε περιοχής που οδηγεί (Bishop R,2015). Υπάρχουν δύο είδη,
ένα που προειδοποιεί μόνο τον οδηγό και ένα που “παρεμβαίνει” και ρυθμίζει την
ταχύτητα στο επιτρεπτό όριο.

3.2.2 Forward Collision Warning (FCW)
Η τεχνολογία FCW (προειδοποίηση σύγκρουσης προς τα εμπρός) είναι τεχνολογία που
παρακολουθεί την ταχύτητα του οχήματος, την ταχύτητα το μπροστινού οχήματος και
την απόσταση μεταξύ τους. Εάν τα δύο οχήματα πλησιάσουν αρκετά το σύστημα
προειδοποιεί τον οδηγό για πιθανή σύγκρουση.
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3.2.3 Adaptive Cruise Control (ACC)
Η τεχνολογία ACC (σύστημα προσαρμογής ελέγχου ταχύτητας) είναι ένα σύστημα που
προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος ώστε να διατηρείται μία απόσταση ασφαλείας
από το προπορευόμενο όχημα. Υπάρχουν πολλές ακόμα ονομασίες για την παρούσα
τεχνολογία και μπορεί να ονομαστεί και δυναμικό σύστημα (Dynamic Cruise Control
DCC).

3.2.4 Global Positioning System (GPS)
Η τεχνολογία GPS (Παγκόσμιο σύστημα Τοποθεσίας) είναι μία από τις ποιο γνωστές
τεχνολογίες η οποία είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για τον ακριβή
προσδιορισμό ενός αντικειμένου στο έδαφος.

3.2.5 Lane Departure Warning (LDW)
Η τεχνολογία LDW (προειδοποίηση αποχώρησης από λωρίδα) είναι αφορά συστήματα
που προειδοποιούν τον οδηγό όταν το όχημα βγει εκτός λωρίδας ενώ δεν έχει ανάψει
σήμανση (φλάς) για αποχώρηση.

3.2.6 Anti-lock Braking System (ABS)
H τεχνολογία ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) είναι ίσως η ποιο γνωστή και
πλέον χρησιμοποιείται σε κάθε όχημα. Τα συστήματα αυτά παρεμποδίζουν τους τροχούς
του οχήματος να ασφαλίσουν κατά την διάρκεια της πέδησης διατηρώντας την
συνεχόμενη επαφή με την επιφάνεια του δρόμου για καλύτερα αποτελέσματα
φρεναρίσματος.
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3.3 Αποδοχή

3.3.1 Έννοια της αποδοχής
Για να μετρήσουμε την αποδοχή στα ΕΣΜ πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε καλύτερα την
έννοια της. Αποδοχή ή υιοθέτηση ή αποδεκτικότητα είναι όλοι όροι που
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πως ο χρήστης θα αντιδράσει και θα ενεργήσει
εάν εφαρμοστεί κάποιο μέτρο ή μια συσκευή. Πιο συγκεκριμένα η αποδοχή των ΕΣΜ
από τον οδηγό μπορεί να οριστεί ως την προθυμία του να υιοθετήσει την τεχνολογία κατά
την οδήγηση. Ο χρήστης του οδικού δικτύου αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την
ζήτηση τέτοιων τεχνολογιών, το επίπεδο αποδοχής τους και

την

επιτυχία

η

αποτυχία τους (Steele, R.W., 1995),πράγμα που καθιστά την περεταίρω εξέταση της.
Στον τομέα της έρευνας των ΕΣΜ η έννοια της αποδοχής συχνά θεωρείται δεδομένη.
Παρόλο που φαίνεται όλοι να γνωρίζουν και να παραδέχονται ότι είναι σημαντική η
αποδοχή, παρατηρούμε ότι υπάρχει ασυνέπεια στο τρόπο με τον οποίο πρέπει να
μετρηθεί. Οι Van Der Laan et al. αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι
υπάρχουν πολλά ερωτηματολόγια και διαδικασίες για την αξιολόγηση της αποδοχής των
συστημάτων από τους οδηγούς καθώς υπάρχουν τέτοια άρθρα αποδοχής. Αυτό όμως
είναι αναμενόμενο καθώς υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από τεχνολογίες ΕΣΜ. Ενώ έχουν
πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στον τομέα των ΕΣΜ που εξετάζουν την αποδοχή
τους, σχεδόν καμία δεν κατάφερε να δώσει έναν λειτουργικό ορισμό για τον όρο αποδοχή
(Regan et al., 2003).
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3.4 Βασικές θεωρίες και μοντέλα
3.4.1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες που προσπαθούν εξηγήσουν να
προβλέψουν αλλά και να μετρήσουν την αποδοχή διαφόρων τεχνολογιών από τον
χρήστη. Αν όχι η πρώτη ίσως μια από τις πρώτες θεωρίες πάνω στη οποία έχουν βασιστεί
και μεταγενέστερες θεωρίες είναι η Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης ( Theory of
Reasoned Action TRA) που αναπτύχθηκε από του Αjzen και Fisher στα μέσα του 20ου
αιώνα. Ο βασικός σκοπός της θεωρίας αυτής είναι να προβλέψει την ανθρώπινη
συμπεριφορά. Έχουν διατυπωθεί και άλλες θεωρίες με σκοπό να προβλέψουν την
αποδοχή και την συμπεριφορά του ατόμου όπως η Θεωρία Κινήτρου – Motivational
Model (ΜΜ) διατυπώθηκε από τον Vallerand (Vallerand, 1997) το Μοντέλο χρήσης
Η/Υ- Model of PC Utilization (MPCU). (Mazman et al.2009), η Κοινωνική Νοητική
Θεωρία – Social Cognitive Theory που διατυπώθηκε από τον Albert Bandura το 1960 και
η Θεωρία Διάδοσης της Καινοτομίας -Innovation Diffusion Theory (IDT) που
διατυπώθηκε από τον E.M. Rogers το 1962. Οι θεωρίες αυτές ήταν η αρχή για να
δημιουργηθούν στην συνέχεια θεωρίες που θα στοχεύσουν στην κατανόηση της
συμπεριφοράς και αποδοχής των ατόμων για τεχνολογίες που σχετίζονται με τα
Πληροφοριακά συστήματα και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των μεταφορών.

Έτσι οι βασικές θεωρίες που κυριάρχησαν για την αποδοχή στις μεταφορές είναι:

•

Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) TAM

•

Ενιαία Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology ) UTAUT

•

Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior)
TPB

Τα ΤΑΜ και UTAUT είναι μοντέλα που δημιουργήθηκαν για να μελετήσουν την
αποδοχή της τεχνολογίας ενώ το TPB για να μελετήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά
γενικότερα.
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3.4.2 Μοντέλο ΤΑΜ
Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας -Technology Acceptance Model TAM

Το ΤΑΜ θεωρείται το πιο ισχυρό και ακριβές μοντέλο για την μέτρηση της αποδοχής.
Διατυπώθηκε από τον Davis το 1985 (Davis, 1985) και είναι βασισμένο στην Θεωρία της
Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action) TRA των Fishbein και Ajzen το
1975 (Fishbein και Ajzen,1975).
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 παρακάτω το μοντέλο του Davis μετράει την αποδοχή
με βάση τους παρακάτω παράγοντες:
•

Την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Usefulness PU),δηλαδή ο βαθμός
στον οποίο ο άνθρωπος πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας την τεχνολογία θα
ενισχυθεί η απόδοση της εργασίας που πραγματοποιεί (Fishbein & Ajzen,1975).

•

Την αντιλαμβανόμενη ευκολία (Perceived Ease of Use PEoU) δηλαδή ο βαθμός
στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι θα χρησιμοποιούσε ένα σύστημα χωρίς
προσπάθεια (Fishbein & Ajzen,1975).

•

Την στάση προς τη χρήση ή συμπεριφορά κατά την χρήση (Attitude Towards Use
AΤΤ), δηλαδή τον τρόπο που δρα και αντιδρά ο χρήστης με την τεχνολογία. Αυτό
μπορεί να γίνει συνειδητά η ασυνείδητα και είναι συνδεδεμένη με την
προσωπικότητα του ατόμου.

•

Την συμπεριφορική πρόθεση για χρήση (Behavioral Intention to Use BI). Η
συμπεριφορική πρόθεση για χρήση είναι η πρόθεση να χρησιμοποιήσει ο χρήστης
την τεχνολογία και στην συνέχεια να προβεί στην πραγματική του χρήση.(Ajzen
και Fishbein, 1980)

Σύμφωνα με το μοντέλο του Davis η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα επηρεάζεται άμεσα
από την αντιλαμβανόμενη ευκολία. Η συμπεριφορά κατά την χρήση AΤΤ είναι ο
συνδυασμός των PU και PEoU. Για την ευκολία στην χρήση πιο συγκεκριμένα ο Chau
το 1996 συμπέρανε ότι έχει ισχυρό αντίκτυπο στην βραχυπρόθεσμή χρησιμότητα και ότι
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δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη χρησιμότητα και στην πρόθεση για
χρήση. Ενώ το ΒΙ είναι αποτέλεσμα του ΑΤΤ που καταλήγει στην πραγματική χρήση της
τεχνολογίας. Όλοι οι παράγοντες είναι σημαντικοί καθώς μπορεί παραδείγματος χάρη ο
χρήστης να θεωρεί χρήσιμη την τεχνολογία αλλά να δυσκολεύεται στην χρήση της.

Εικόνα 1 TAM (Davis,1985)

3.4.3 Μοντέλο ΤΑΜ (1989)
Μια άλλη εκδοχή του ΤΑΜ που διατύπωσε ο Davis το 1989 (Davis, 1989) δεν λαμβάνει
υπ’ όψη ν του την συμπεριφορά ως παράγοντα που επηρεάζει την πραγματική χρήση
αλλά μόνο την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την αντιλαμβανόμενη ευκολία ως
παράγοντες που έχουν άμεση επίδραση στην συμπεριφορική πρόθεση για χρήση όπως
φαίνεται και στην Εικόνα 2. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μια θετική πρόθεση προς μια
νέα τεχνολογία δεν καταλήγει πάντα στην χρήση της καθώς υπάρχει μεγάλο χάσμα
μεταξύ της πρόθεσης και της τελικής συμπεριφοράς (Sheeran, Trafimow, & Armitage,
2003).
Ενώ μια ακόμα χρησιμοποιεί και τον παράγοντα εμπιστοσύνη (Trust T) ορίζοντας την
ως τον συνδυασμό των PEOU και PU πριν καταλήξουμε στην πρόθεση για χρήση.
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Εικόνα 2 TAM ( Davis, 1989)

3.4.4 Μοντέλο TPB
Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς -Theory of Planned Behavior TPB

H Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς TPB διατυπώθηκε από τον Ajzen το 1991.
Είναι και αυτή βασισμένη στην Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης TRA και ήταν μια
προσπάθεια να βελτιώσει την πρόβλεψη της TRA. (Ajzen,1991). Στην TPB
αναγνωρίζεται ότι μέρος της συμπεριφοράς του μπορεί να μην βρίσκεται στον έλεγχο του
ατόμου. Ενώ η ανάπτυξη της θεωρίας είχε σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς
γενικότερα, αποδείχτηκε χρήσιμο για την πρόβλεψη συμπεριφοράς στον τομέα των
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η πρόβλεψη της αποδοχής στο παρόν μοντέλο μετριέται με βάση τους παρακάτω
παράγοντες:
•

Την στάση (Attitude ATT), όπου όπως και στην πρώτη εκδοχή του ΤΑΜ
(Davis,1985) η στάση κατά την χρήση είναι βασικός παράγοντας για την
επιθυμητή πρόβλεψη και για την μέτρηση της χρησιμοποιούνται αντίστοιχες
προτάσεις με του ΤΑΜ.
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•

Τις Υποκειμενικές Νόρμες (Subjective Norms SN), δηλαδή η κοινωνική πίεση
που αντιλαμβάνεται το άτομο που επηρεάζει την συμπεριφορά του ή «Τι πιστεύει
ο κόσμος ότι πρέπει το άτομο να πράξει» (Finlay et al.,2006). Η SN εξαρτάται
επίσης και από το κίνητρο του ατόμου να συμμορφωθεί στις πεποιθήσεις των
άλλων.

•

Τον Αντιλαμβανόμενο Συμπεριφορικό Έλεγχο (Perceived Behavioral Control
PBC) όπως ανέφεραν οι Glanz et al. το 2008 είναι η πιθανότητα να εμφανιστούν
παράγοντες ή και να μην εμφανιστούν που θα παρεμποδίσουν ή θα διευκολύνουν
την πραγματοποίηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς του ατόμου.

Εικόνα 3 TPB (Ajzen,1991)

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στην Εικόνα 3 η στάση (ΑTT), η υποκειμενική
νόρμα (SN) και ο αντιλαμβανόμενος συμπεριφορικός έλεγχος (PBC) είναι οι τρείς
καθοριστικοί παράγοντες που δημιουργούν την πρόθεση στον χρήστη και αυτή στην
συνέχεια διαμορφώνει την συμπεριφορά του. Ενώ το μοντέλο ΤΑΜ καταλήγει στην
ουσιαστική χρήση ή μη της τεχνολογίας μέσω της συμπεριφορικής πρόθεσης για χρήση
(BI), το TPB καταλήγει στην συμπεριφορά του και όχι στην τελική χρήση που μας
ενδιαφέρει περισσότερο.
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3.4.5 Μοντέλο UTAUT
Ενιαία Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας - Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology UTAUT

Η Ενιαία Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας UTAUT είναι η πιο
“πρόσφατη” θεωρία σε σχέση με τις άλλες δυο και διατυπώθηκε το 2003 από τους
Venkatesh et al.. (Venkatesh et al., 2003).
Ομοίως προσπαθεί να προβλέψει την πρόθεση για χρήση και την συμπεριφορά των
χρηστών όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4 με βάση τους παρακάτω παράγοντες:
•

Την Πρόβλεψη απόδοσης (Performance Expectancy PE) η οποία ορίζεται ως “Ο
βαθμός στον οποίο ο χρήστης αναμένει ότι η χρήση του συστήματος θα τον
βοηθήσει να επιτύχει κέρδη στην απόδοση της εργασίας του” (Venkatesh et al.,
2003). Πιο συγκεκριμένα αυτό πάει να πει ότι όταν ένα άτομο θεωρεί ότι μια
τεχνολογία θα τον βοηθήσει να κάνει μια εργασία είναι πιο πιθανό να υιοθετήσει
την τεχνολογία. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η PE αποτελεί έναν από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες για την πρόβλεψη της χρήσης (Venkatesh et al.,
2003; Kijsanayotin et al., 2009; Liu et al., 2014). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα
4 η PE επηρεάζεται από την ηλικία και το φύλο του ατόμου, τα οποία αποτελούν
καταλύτες (moderators) .

•

Την

προσδοκία

προσπάθειας

(Effort

Expectancy

EE),

δηλαδή

την

πολυπλοκότητα που έχει η εκάστοτε τεχνολογία και την ενέργεια που απαιτείται
για την χρήση της. Η EE ομοίως με την PE επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο
αλλά και από την εμπειρία.

•

Την κοινωνική επιρροή (Social influence SI) , δηλαδή αυτό που είπε και ο Davis
με την χρήση του SN , η γνώμη των άλλων για το αν πρέπει ο χρήστης να
αποδεχτεί ή όχι την τεχνολογία. Στις γυναίκες, στους γηραιότερους ανθρώπους
και στα άτομα με λίγη εμπειρία φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο η SE σε
σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ατόμων (Venkatesh et al.,2003).
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•

Τις συνθήκες διευκόλυνσης (Facilitating Conditions FC), δηλαδή ο βαθμός στον
οποίο το άτομο πιστεύει ότι υπάρχει οργανωσιακή και τεχνική υποδομή για την
υποστήριξη του περιγραφόμενου συστήματος (Venkatesh et al.,2003). Στο FC η
ηλικία και η εμπειρία του ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα με το UTAUT η πρόβλεψη απόδοσης, η προσδοκία προσπάθειας και η
κοινωνική επιρροή διαμορφώνουν την πρόθεση της συμπεριφοράς να χρησιμοποιήσει
την τεχνολογία και στην συνέχεια η πρόθεση της συμπεριφοράς μαζί με τις συνθήκες
διευκόλυνσης καθορίζουν την χρήση ή όχι της τεχνολογίας.

Εικόνα 4 UTAUT (Venkatesh et al., 2003).

3.4.6 Μοντέλο UTAUT2
Το 2012 έγινε μια προσπάθεια από τους Venkatesh et al., να επεκτείνουν την Ενιαία
Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (UTAUT) (Venkatesh et al.,2012). Η
προσπάθεια αυτή έγινε με σκοπό να προσπαθήσει να εξηγήσει περισσότερο ενδογενείς
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μηχανισμούς. Η UTAUT2 προσπαθεί να το καταφέρει με την χρήση μεταβλητών όπως
τα ηδονικά κίνητρα (Hedonic Motivation) η τιμή της αξίας (Price Value) και η συνήθεια
(Habit) όπως φαίνονται και στην Εικόνα 5. Τα ηδονικά κίνητρα επηρεάζονται αρκετά
από την ηλικία ,από το φύλο και την εμπειρία και διαμορφώνουν μαζί με τις υπόλοιπες
μεταβλητές την συμπεριφορική πρόθεση . Ομοίως και η τιμή της αξίας επηρεάζεται από
την ηλικία, το φύλο και την εμπειρία και διαμορφώνει την συμπεριφορική πρόθεση.
Τέλος και η συνήθεια επηρεάζεται από τους ίδιους τρείς παράγοντες αλλά το αντίκτυπο
της φαίνεται στην συμπεριφορά του ατόμου και όχι στην συμπεριφορική πρόθεση.

Εικόνα 5 UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012)
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3.4.7 Περισσότερα μοντέλα

Πέραν από τα τρία γνωστά μοντέλα μέτρησης αποδοχής τεχνολογίας έχουν γίνει και
άλλες προσπάθειες για να καταγραφεί η αποδοχή. Οι Van Der Laan et al επίσης
δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο που προσπαθεί να καταγράψει την αποδοχή και έχει
χρησιμοποιηθεί αρκετά στον ΄χώρο με βάση δύο παραγόντων, την χρησιμότητα (U) και
την ικανοποίηση (S). Οι Osswald et al., επίσης δημιούργησαν το CTAM το 2012 με
σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη για τεχνολογίες που αφορούν τα αυτοκίνητα. To CTAM
(Εικόνα 5.2) βασισμένο στο μοντέλο UTAUT (Venkatesh et al., 2003) επιχειρεί να κάνει
την πρόβλεψη με βάση τα: πρόβλεψη απόδοσης (PE), προσδοκία προσπάθειας (EE),
Στάση κατά την χρήση της τεχνολογίας (A), κοινωνική επιρροή (SI), συνθήκες
διευκόλυνσης (FC) και συμπεριφορική πρόθεση (BI) ομοίως με το τα UTAUT και τα
Αναποτελεσματικότητα (SE), Άγχος (AN), και Αντιλαμβανόμενη Ασφάλεια (PS).

Εικόνα 5.2 (Osswald et al., 2012)
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4.Επισκόπηση Ερευνών
4.1 Εισαγωγή

Έπειτα από αναζήτηση βιβλιογραφίας που αφορά την αποδοχή των ευφυών συστημάτων
μεταφοράς από τους χρήστες, θα παρουσιαστούν εν τάχει και θα συγκριθούν στην
συνέχεια έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για μία ή περισσότερες τεχνολογίες που
εξετάζονται με χρήση απλών αλλά και online ερωτηματολογίων που σε κάποιες
περιπτώσεις έχει γίνει και χρήση προσομοιωτή. Το σύνολο τους είναι 25 και έχουν
πραγματοποιηθεί από το 2002 έως το 2019.
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4.2 Αποτελέσματα ερευνών
1η Η πρώτη έρευνα έγινε από τους Michael A. Regan, Eve Mitsopoulos, Narelle Haworth
και Kristie Young τον Αύγουστο του 2002 από το ερευνητικό κέντρο του Monash
University και αφορούσε την αποδοχή των εντός οχήματος ευφυή συστημάτων
μεταφοράς για οδηγούς στην περιοχή της Victoria.

Εικόνα 6 (Regan et al.,2003)

Σε αυτήν την μελέτη επιλέχθηκαν για μελέτη οι τεχνολογίες: Intelligent Speed
Adaptation, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Fatigue, Monitoring
System, Alcohol Interlock, Emergency Notification (“Mayday”) System και Electronic
Driver’s License. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο. Το σύνολο των
συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 52 άτομα από τους οποίους οι 29 ήταν άντρες και οι
23 γυναίκες από 18 έως 83 χρονών με μέση τιμή της ηλικίας τα 39.5 χρόνια (SD 18.7
χρόνια (Regan et al.,2003). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 8 γκρουπ ανάλογα με την
ηλικία και την τεχνολογία που εξεταζόταν (Εικόνα 6). H μέτρηση της αποδοχής
αξιολογήθηκε

με

την

χρησιμότητα

της,

την

ευκολία

αποτελεσματικότητα, την τιμή αγοράς και την κοινωνική αποδοχή.
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στην

χρήση,

την

Για την τεχνολογία Forward Collision Warning οι συμμετέχοντες τη θεώρησαν
αποτελεσματική ωστόσο φάνηκε πιο αποτελεσματική για αυτούς που είχαν ήδη
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του
συστήματος και το αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πιθανή υπερβολική
εξάρτηση από αυτό και από ψευδείς συναγερμούς. Στο σύνολο κρίθηκε χρήσιμο και
ειδοποιεί τους αφηρημένους οδηγούς. Θεωρήθηκε πιο χρήσιμο στους μεγάλους
αυτοκινητόδρομους και στα μεγάλα ταξίδια και όχι σε καταστάσεις κυκλοφοριακής
συμφόρησης. Οι ηλικίες 25 με 39 θεώρησαν καλύτερη την τεχνολογία μόνο όταν ήταν
“παθητικό” δηλαδή όταν προειδοποιούσε τον χρήση και δεν παρέμβαινε, ενώ οι ηλικίες
40-64 θεώρησαν καλύτερη την “ενεργητική” δηλαδή όταν προειδοποιούσε τον οδηγό και
πατούσε φρένο αυτόματα. Επίσης στις ηλικίες 25-39 άρεσε η ιδέα του συστήματος που
προειδοποιεί τον οδηγό καθώς το αυτοκίνητο προσεγγίζει ένα μπροστινό αυτοκίνητο
προς σύγκρουση.

Για την τεχνολογία Intelligent Speed Adaptation η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
θεώρησε ότι θα τους έκανε να οδηγούν πιο ασφαλή. Φάνηκε επίσης ότι δεν επηρέαζε την
συμπεριφορά των ατόμων που επιταχύνουν επίτηδες, ενώ επηρέασε θετικά τα άτομα που
ξεπερνούσαν τα όρια ταχύτητας χωρίς να το καταλάβουν. Το ISA θεωρήθηκε για τις
ηλικίες 25-39 ότι δεν θα έπρεπε να βασίζεται σε CD-ROM για τα όρια ταχύτητας αλλά
να μεταδίδει σήματα στα αυτοκίνητα. Στους 25-39 δεν φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς
τα άτομα που επιταχύνουν συνειδητά απολαμβάνουν την οδήγηση έτσι. Οι ηλικίες 18-24
δεν έδειξαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα την οπτική του προειδοποίηση και να τους
αποσπάει την προσοχή ενώ στο γκρουπ των 25-39 θεωρήθηκε ότι αποσπάει την προσοχή
του οδηγού.

Για την Emergency Notification (“Mayday”) System στους συμμετέχοντες γενικότερα
άρεσε η ιδέα παρότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για το αν θα λειτουργούσε αξιόπιστα.
Εύχρηστο το χαρακτήρισαν οι μισοί χρήστες ενώ σημείωσαν ότι καλό θα ήταν να υπήρχε
αυτόματα τοποθετημένο. Θεωρήθηκε ότι θα ήταν πιο χρήσιμο σε αγροτικές περιοχές
παρά στις αστικές περιοχές.
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Για

την

Electronic

Licence

οι

συμμετέχοντες

είχαν

αμφιβολίες

για

την

αποτελεσματικότητα του για το πόσο καλά θα λειτουργούσε και την αξιοπιστία του.
Γενικότερα το θεώρησαν χρήσιμο αν και μπορούσε εύκολα να ξεγελαστεί. Δεν
θεωρήθηκε ιδιαίτερα εύχρηστο καθώς αν πχ ο οδηγός έχανε την “έξυπνη κάρτα” τίποτα
δεν θα απέτρεπε κάποιον άλλον να χρησιμοποιήσει την κάρτα.
Για το Alcohol Sniffer και Interlock System οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι θα είναι
αποδοτικό στο να κρατήσει τους μεθυσμένους να οδηγήσουν ωστόσο δεν άρεσε η ιδέα
ότι κάθε φορά που μπαίνει ο οδηγός στο αυτοκίνητο πρέπει να φυσάει καθώς τις
περισσότερες φορές δεν είναι μεθυσμένος. Γενικότερα δεν θεωρήθηκε εύχρηστο και ότι
εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί από ένα άλλο άτομο.
Για το Fatigue Monitoring System θεωρήθηκε εξαιρετικά καλή ιδέα ώστε να μειώσει
τα θανατηφόρα ατυχήματα ειδικά για τους οδηγούς που οδηγούν μεγάλες αποστάσεις. Οι
ανησυχίες του γκρουπ υπήρξαν στην δυνατότητα της τεχνολογίας να εντοπίσει σημάδια
κόπωσης. Επίσης η αξιοπιστία του συστήματος αμφισβητήθηκε για το κατά πόσο μπορεί
το αυτοκίνητο να πάρει τον έλεγχο από τον οδηγό με ασφάλεια. Η αποδοχή της
τεχνολογίας ήταν μεγαλύτερη στην χρήση της τεχνολογίας για προειδοποίηση μόνο.
Τέλος για το Lane Departure Warning οι ηλικίας 65+ είχαν επιφυλάξεις για το πώς το
σύστημα λειτουργεί σε όλους τους δρόμους και σε όλες τις επιφάνειες και για να
θεωρηθεί αποδεκτό θα έπρεπε να ειδοποιεί τον οδηγό αρκετά γρήγορα για το αν το όχημα
βγήκε από την πορεία του. Θεωρήθηκε βέβαια αρκετά χρήσιμο ειδικά για οδήγηση μέσα
στην πόλη και σε μεγάλα ταξίδια.
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2η Τον Ιούλιο του 2003 οι Woon-Sung Lee και Hyoung-Kwon Nam από το Kookmin
University πραγματοποίησαν μια μελέτη για την αποδοχή του Adaptive Cruise Control
(ACC) με την χρήση ενός προσομοιωτή οδήγησης. Συμμετείχαν στο σύνολο 40 άτομα,
21 άντρες και 19 γυναίκες ηλικίες από 19 έως 52 και μέσο όρο οδηγικής εμπειρίας τα 3.7
χρόνια Οι οδηγοί εξασκήθηκαν στην οδήγηση με τον προσομοιωτή για περίπου 10 λεπτά
μέχρι να νοιώσουν άνετα. Χρησιμοποιήθηκε το faceLAB μια συσκευή παρακολούθησης
για να αναλύσει την θέση του κεφαλιού και των ματιών. Κατά την διάρκεια του
πειράματος ο οδηγός οδήγησε με και χωρίς την χρήση του ACC και στην συνέχεια
απάντησε σε ένα ερωτηματολόγιο.
Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια έδειξαν ότι το 87% το θεώρησε χρήσιμο
καθώς ο κύριος λόγος ήταν η λογική ότι η ασφάλεια πάνω από την άνεση. Κατά την
χρήση του ACC κάποιοι οδηγοί δεν είχαν τον ιδανικό έλεγχο του αυτοκινήτου τους
καθώς είχαν υψηλές προσδοκίες για το ACC. Ακόμα παρατηρήθηκε χαμηλότερη
κινητικότητα στο κεφάλι και στα μάτια των οδηγών καθώς απαιτείται λιγότερη προσοχή
από τους ίδιους (Woo και Hyoung,2003).

3η Οι James R.Sayer et al. τον Ιανουάριο του 2007 έκαναν ένα πείραμα για το σύστημα
Road Departure Crash Warning (RDCW) που αποτελείται από τα Lateral Drift Warning
(LDW) και Curve-speed Warning (CSW). Ήθελαν να μελετήσουν την αποδοχή την
χρησιμότητα και την πρόθεση να το αγοράσει ο χρήστης. Συμμετείχαν 78 έμπειροι οδηγοί
χωρισμένοι σε ηλικιακά γκρουπ των 20 40 και 60 χρόνων. Έκαναν τέσσερεις εβδομάδες
εξάσκηση με τα RDCW για να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος της
εξάσκησης τους(James et al.,2008).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 74.9% των οδηγών θεώρησε χρήσιμη την
προειδοποίηση από το LDW σε σχέση με το CSW που μόνο το 54.3% το βρήκε χρήσιμο.
Η μέση τιμή της χρησιμότητας τους ήταν 3.3(SD=1.4) και 2.4(SD=1.4) με κλίμακα από
1 έως 5(Εικόνα 7).
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Εικόνα 7 (James et al. ,2008) LDW= Lane Departure Warning, CSW= Curve-speed Warning

Από πλευράς ικανοποίησης με κλίμακα από -2 έως +2 για το LDW η μέση τιμή ήταν
0.79(SD=0.87) και για το CSW 0.42(SD=1.1) που δείχνει ότι οι οδηγοί φάνηκαν
αρκετά ικανοποιημένοι από την χρήση τους. Βρέθηκε ότι για το LDW υπήρξε αρκετά
μεγάλη συσχέτιση μεταξύ χρησιμότητας και ικανοποίησης (r=0.746,p<.001) ομοίως και
με το CSW που ήταν (r=0.807, p<.001) το οποίο φαίνεται και από τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου. Οι οδηγοί γενικότερα αξιολογήσανε υψηλότερα την χρησιμότητα
από ότι την ικανοποίηση και το σύστημα LDW αποδείχτηκε πιο αποδεκτό σε σύγκριση
με το CSW. Τέλος οι οδηγοί ανέφεραν ότι ήταν καλύτεροι οδηγοί όταν ενεργό το
LDW.

4η Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους (2007) οι Karel A. Brookhuis et al. πραγματοποίησαν
έρευνα με θέμα την Οδήγηση με βοηθό συμφόρησης (Congestion Assistant CA), ψυχικό
φορείο και αποδοχή. Στο πείραμα συμμετείχαν 37 άτομα (7 γυναίκες και 30 άντρες) και
εξετάστηκε η αποδοχή του Congestion Assistant (warning, active gas pedal και Stop &
GO) σε κανονικές συνθήκες και σε ομίχλη με χρήση ερωτηματολογίου έπειτα από χρήση
προσημείωσης οδήγησης. Η γνώμη για το CA πριν την χρήση ήταν θετική(Εικόνα 8).
Το σύστημα θεωρήθηκε στο σύνολο του αποδεκτό από τους οδηγούς. H αποδοχή του
επιβεβαιώθηκε και έπειτα από την χρήση του συστήματος με και χωρίς ομίχλη (Εικόνα
9). Η χρησιμότητα του αξιολογήθηκε υψηλότερα από την ικανοποίηση του συστήματος.
Η χρησιμότητα του συστήματος στο σύνολο αυξήθηκε μετά την χρήση καθώς και η
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ικανοποίηση τους από αυτό. Τα Warning και Stop & GO είχαν την μεγαλύτερη αποδοχή
από τους οδηγούς ενώ το Active Gas Pedal είχε την χαμηλότερη συγκριτικά αποδοχή με
την ικανοποίηση τους για αυτό να μειώνεται μετά την χρήση σε σχέση με πριν.

Εικόνα 8 (Karel et al.,2008)

Εικόνα 9 (Karel et al.,2008)
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5η Μια ακόμα έρευνα από το ερευνητικό κέντρο του Monash University
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2008 από τους Kristie L. Young et al. Συμμετείχαν σε
αυτήν 15 νέοι άπειροι οδηγοί 7 άνδρες και 8 γυναίκες αλλά και 15 έμπειροι οδηγοί 10
άντρες και 5 γυναίκες. Η μέση ηλικία και εμπειρία για το κάθε γκρουπ ήταν 20.3
χρόνια(SD=2.4) με εμπειρία 5.5 μήνες (SD=2.6) και 38.4 χρόνια (SD=6.1) με εμπειρία
19.3 χρόνια(SD=6.8). Η έρευνα έγινε με χρήση ερωτηματολογίου μετρώντας την
αποδοχή της τεχνολογίας Intelligent Speed Adaptation (ISA-I και ISA-A) με βάση την
χρησιμότητα και την ικανοποίηση των οδηγών έπειτα από προσομοίωση.
Η έρευνα έδειξε όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 ότι όσο αφορά το θέμα της
χρησιμότητας του ISA-I τα αποτελέσματα πριν και μετά δεν είχαν μεγάλη διαφορά σε
αντίθεση με το ISA-A που μετά την προσομοίωση θεωρήθηκε λιγότερο χρήσιμο από το
γκρουπ των νέων οδηγών. Οι έμπειροι οδηγοί βρήκαν πιο ικανοποιητικό το ISA-A πριν
και έπειτα της δοκιμής σε σχέση με το ISA-I.Οι νέοι και άπειροι οδηγοί βρήκαν το ISAA λιγότερο ικανοποιητικό συγκριτικά με το ISA-I ενώ η γνώμη τους άλλαξε μετά την
χρήση της τεχνολογίας.

Εικόνα 10 (Kristie L. Young et al,2010) ISA= Intelligent Speed Adaptation
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6η Η Adell Emeli από το Lund University το 2009 πραγματοποίησε μια έρευνα για το
σύστημα SASPENCE και την αποδοχή που δείχνουν οι οδηγοί σε αυτό. Αξιολογήθηκε
από 38 άτομα στο σύνολο απ’ όλα τα γκρουπ ηλικιών για μια διαδρομή στο Ιταλία και
μία στην Ισπανία (Adell E., 2009). Για την μέτρηση της αποδοχής χρησιμοποιήθηκε το
μοντέλο UTAUT (Venkatesh et al., 2003).

Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε μια πρόθεση για χρήση (BI) 20% του συστήματος όταν
λήφθηκαν υπόψιν όλες οι μεταβλητές (PE,EE και SI). Ακόμα το PE έπαιξε πιο σημαντικό
ρόλο στην μέτρηση της αποδοχής σε σχέση με το SI ενώ το EE και η ηλικία και το φύλο
δεν έδειξαν να επηρεάζουν το BI. H πρόβλεψη της απόδοσης ωστόσο έδειξε να επηρεάζει
περισσότερο απ’ όλες τις άλλες μεταβλητές την αποδοχή των χρηστών. Οι οδηγοί ακόμα
ανέφεραν ότι χρησιμοποιώντας το σύστημα μειώνεται το ρίσκο ατυχήματος

7η Μία ακόμα έρευνα για την αποδοχή των τεχνολογιών που σχετίζονται με τα ΕΣΜ
πραγματοποιήθηκε από τους Meschtsherjakov A. et al., τον Σεπτέμβριο του 2009 στο
University of Salzburg με χρήση του μοντέλου ΤΑΜ αυτήν την φορά (Davis, 1989). Η
έρευνα έγινε με online ερωτηματολόγιο από 57 συμμετέχοντες εκ των οποίων 31
γυναίκες και 26 άντρες ηλικίας 19-58 με μέσο όρο 30.04 χρόνια (SD=9.51). Εξετάστηκαν
οι τεχνολογίες των Automatic Eco System, Eco Accelerator Pedal, Eco Speedometer, Eco
Display και Eco Advisor (Meschtscherjakov A. et al.,2009).

Όσο αφορά την αποδοχή από τους χρήστες όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11, το Eco
Speedometer αξιολογήθηκε υψηλότερα βάση των PU. PEOU και το BI με δεύτερο το
Automatic Eco System. Η αποδοχή αυτών σε σχέση με τα υπόλοιπα ήταν αρκετά
υψηλότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Το Eco Accelerator Pedal είχε την χαμηλότερη
αποδοχή από τους οδηγούς και ενώ θεωρήθηκε εύκολο στην χρήση, οι χρήστες δεν το
αποδέχτηκαν ιδιαίτερα. Τα Eco Display και Advisor παρουσίασαν ίδιες τιμές και
θεωρήθηκαν χρήσιμα.
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Εικόνα 11 (Meschtscherjakov A. et al.,2009) Ecomatic= Automatic Eco System, EcoPedal=Eco Accelerator Pedal

8η Το 2010 μία έρευνα για την αποδοχή της τεχνολογίας Cooperative Adaptive Cruise
Control (CACC) σε σχέση με το απλό ACC που προσφέρει μικρότερη απόσταση λόγο
του χαμηλότερου χρόνου απόκρισης. Πραγματοποιήθηκε από τους Nowakowski C. et al.,
στο University of California και συμμετείχαν 16 οδηγοί 8 άντρες και 8 γυναίκες ηλικίας
24-44. Έγινε χρήση δύο ερωτηματολογίων ένα για το CACC και ένα συγκριτικά τα
CAAC και ACC(Nowakowski C.

et al., 2010).

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έδειξαν ότι οι οδηγοί ένιωσαν άνεση και
εμπιστοσύνη στα συστήματα ACC και CACC ειδικότερα όσο περισσότερο
εξοικειωνόντουσαν με αυτά. Οι άντρες οδηγοί ήταν πιο πρόθυμοι να δεχτούν τις
αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις χρόνου 0.6s του συστήματος σε αντίθεση με τις γυναίκες
που προτίμησαν το 0.7s (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12 (Nowakowski C.

et al., 2010)

CACC= Cooperative Adaptive Cruise Control, ACC=Adaptive Cruise Control

9η Μία ακόμα έρευνα με 247 έγκυρα ερωτηματολόγια (37 γυναίκες και 210 άντρες) έγινε
το 2010 από τους Chengcheng Xu et al. στο Nanjing, με τίτλο “Αναλύοντας την πρόθεση
των ταξιδιωτών να αποδεχτούν τις πληροφορίες ταξιδιού“(Chengcheng Xu et al.,2010).
Εξετάστηκε το Advanced traveler information systems (ATIS) που δημιουργήθηκε από
τους Chang and Junchaya (Chand και Junchaya,1995) που παρέχει πληροφορίες και
συμβουλές για την πορεία στον οδηγό. Το μοντέλο TAM (Davis, 1985) χρησιμοποιήθηκε
στην έρευνα για να μετρήσει την αποδοχή των χρηστών.

Στην έρευνα βρέθηκε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποδοχή της τεχνολογίας
ήταν PEOU με δεύτερη την PU. Η εγκυρότητα της πληροφορίας σχετίζεται άμεσα με την
αποδοχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας καθώς μπορεί να τύχει να μην είναι απόλυτα
έγκυρη πράγμα που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού και κατά συνέπεια
την απόρριψη της. Επίσης αναφέρθηκε ότι η βελτίωση πτυχών της τεχνολογίας ATIS
μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα αποδοχής των οδηγών.
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10η. Στην Πορτογαλία επίσης στο University of Minho το 2010, πραγματοποιήθηκε
ακόμα μια έρευνα για την αποδοχή των ΕΣΜ από τους Silva Carlos και Santos Jorge και
για την χρησιμότητα τους στην ειδοποίηση του οδηγού όταν το σύστημα αντιλαμβανόταν
ότι κουράστηκε ή έχασε την προσοχή του (Silva Carlos and Santos Jorge,2010). Στην
έρευνα συμμετείχαν 77 άτομα, 46 άντρες και 49 γυναίκες και συμπλήρωσαν ένα
ερωτηματολόγιο μέτρησης αποδοχής τεχνολογίας στο οποίο το χαμηλότερο σκορ ήταν
37 πόντοι και το υψηλότερο 251. Το όριο των 144 πόντων ήταν το σημείο για το αν
θεωρηθεί αποδεκτό ή όχι το σύστημα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση τιμή ήταν τα 182.9 (SD=22.8) με μεγαλύτερο σκορ
το 222 και μικρότερο το 124. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 13 και την μέση τιμή
το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων φάνηκε να έχει μεγάλη αποδοχή ενώ μόνο ένα
μικρό δείγμα συμμετεχόντων έδειξε να έχει σκορ χαμηλότερο από το 144. Ένα ακόμα
ενδιαφέρον συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι οι συμμετέχοντες
χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου (έως απολυτήριο λυκείου ) θεώρησαν το σύστημα
πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό εν συγκρίσει με αυτούς υψηλότερου μορφωτικού
επιπέδου οι οποίοι έθιξαν και θέματα ιδιωτικότητας αλλά και λιγότερης ελευθερίας
οδήγησης. Ένα τελευταίο αποτέλεσμα ήταν ότι τα άτομα που είχαν περισσότερα χρόνια
δίπλωμα οδήγησης στην κατοχή τους, έδειξαν να έχουν μεγαλύτερο δείκτη αποδοχής.

Εικόνα 13 (Silva Carlos and Santos Jorge,2010)
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11η. Το 2011 οι Ching-Fu Chen και Pei-Chun Chen προσπαθήσαν να μελετήσουν την
αποδοχή των Global Positioning System γνωστά ως GPS με την χρήση του
μοντέλουTAM (Davis,1989). Με χρήση ερωτηματολογίου 147 γυναίκες και 104 άντρες
με το 70.9% να είναι ηλικίας 21-30 στην περιοχή της Taiwan σταμάτησαν στην άκρη του
δρόμου για να απαντήσουν σε αυτό (Ching-Fu Chen και Pei-Chun Chen,2011).

Η έρευνα έδειξε ότι η συμπεριφορά του οδηγού επηρεάζεται άμεσα από τα PEOU και PU
όπως δείχνει το μοντέλο του Davis, και η απλή και εύκολη διεπαφή του χρήστη με την
τεχνολογία GPS είναι πιθανό να αυξήσει την θετική του στάση προς αυτήν. Επίσης
βρέθηκε ότι η προσωπική καινοτομία του ατόμου αλλά και η ευχαρίστηση που του
προσφέρει το σύστημα επηρεάζει την πρόθεση για χρήση αλλά και στην στάση κατά την
χρήση.

12η To 2012 οι Roberts, Ghazizadeh και Lee πραγματοποίησαν μια έρευνα με 36
συμμετέχοντες 18 άντρες και 18 γυναίκες από 25 μέχρι 50 με μέση ηλικία 34 χρόνια
(SD=8) χωρισμένοι σε 3 γκρουπ, ένα που δέχτηκε πληροφορίες για την τεχνολογία πριν
την χρήση της, ένα που δέχτηκε μετά την χρήση και ένα που δεν επεξηγήθηκε καθόλου
η τεχνολογία. Η τεχνολογία που εξετάστηκε με το μοντέλο TAM (Davis,1989) (σε
συνδυασμό

με

την

μεταβλητή

της

διακριτικότητας

του

συστήματος,

ΒΙ=PEOU+PU+Unobtrusiveness) ήταν ένα real-time σύστημα μείωσης κινδύνου και
απόσπασης προσοχής με απτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις αλλά και ένα όμοιο
σύστημα που έδινε στον οδηγό πληροφορίες για την συνολική του απόδοση μετά την
οδήγηση. Χρησιμοποιήθηκε ένας προσομοιωτής οδήγησης για την διεκπεραίωση της
έρευνας(Roberts et al.,2012).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η POEU ήταν καθοριστική στην διαμόρφωση της στάσης
του οδηγού με δεύτερη την PU (Εικόνα 14). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 15 η
διακριτικότητα του συστήματος φάνηκε να είναι αρκετά σημαντική στην αποδοχή του.
Το πιο σημαντικό ίσως εύρημα της έρευνας ήταν ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά στην στάση
των οδηγών που δεν είχαν πληροφορίες για την τεχνολογία σε σχέση με τα 2 γκρουπ που
είχαν.
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Εικόνα 14 (Roberts et al.,2012)
PU= Perceived Usefulness, PEOU= Perceived ease of use

Εικόνα 15 (Roberts et al.,2012)
PU= Perceived Usefulness, PEOU= Perceived ease of use
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13η Το ίδιο έτος έγινε μια έρευνα με ερωτηματολόγιο για την τεχνολογία On-board
Monitoring System (OBMS) που δίνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις στον οδηγό για
αλλαγή λωρίδας πιθανή σύγκρουση και μη προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε με την χρήση του μοντέλου TAM (Davis,1989) από τους
Ghazizadeh et al.,(2012) από το University of Wisconsin-Madison και συμμετείχαν 34
οδηγοί με μέση ηλικία 51 χρόνια (SD~7) και χρόνια εμπειρίας 22 (SD~9).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο επιπλέον παράγοντας της εμπιστοσύνης
(Trust) του συστήματος που προστέθηκε, συμβάλει σημαντικά στην αποδοχή της
τεχνολογίας από τον οδηγό και έχει μεγάλη συσχέτιση με την πρόθεση για χρήση σε
όμοιο βαθμό με τα PU και PEOU Εικόνα 16. H PU του OBMS έπαιξε τον
καθοριστικότερο ρόλο στην αποδοχή ενώ η PEOU είχε την μεγαλύτερη μέση τιμή.
Βρέθηκε επίσης ότι η μικρότερη συσχέτιση ήταν μεταξύ PU και PEOU.

Εικόνα 16 (Ghazizade et al.,2012)
PU= Perceived Usefulness, PEOU= Perceived ease of use, BI= Behavioral Intention
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14η Οι Osswald et al., to 2012 έκαναν μια προσπάθεια να προβλέψουν την αποδοχή των
ΕΣΜ στα αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας μια νέα εκδοχή για το μοντέλο TAM, το CTAM
(Car Technology Acceptance Model) (Osswald et al., 2012). Εξετάστηκε η αποδοχή ενός
συστήματος εισαγωγής κειμένου με έξι κουμπιά στο πίσω μέρος του τιμονιού και η
διεπαφή ήταν σε μια οθόνη μπροστά στον οδηγό. 21 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα (
16 άντρες και 5 γυναίκες ) με μέση ηλικία τα 33 έτη (SD=4.56)

Τα αποτελέσματα της έρευνας (Εικόνα 17) έδειξαν ότι για την αποδοχή, τα ΑΝ και PS
είχαν αρκετά υψηλές τιμές (κοντά στο 0.8) στην κλίμακα Alfa Cronbach που δηλώνει ότι
θα μπορούσαν να παίξουν και αυτά ρόλο στην μέτρηση της αποδοχής και σε άλλες
έρευνες.

Εικόνα 17 (Osswald et al., 2012)
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15η Η τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 έγινε τον Δεκέμβριο από τους
Park E. και Kim K. με χρήση του μοντέλου TAM (Davis,1989). Η αποδοχή των
συστημάτων πλοήγησης (location accuracy, processing speed, service and display
quality) εξετάστηκε με online ερωτηματολόγια από 1181 άτομα 775 άντρες και 406
γυναίκες (Park, E., & Kim, K. 2014)

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν (Εικόνα 18) ότι υπήρξε μεγάλη αποδοχή από την
τεχνολογία από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα φάνηκε ότι
η ικανοποίηση τους είχε την μεγαλύτερη τιμή (Μέση τιμή 5.24 SD=1.11), ενώ δεν υπήρξε
κάτι που να θεωρήθηκε μη αποδεκτό. Επίσης βρέθηκε ότι η χρησιμότητα και η ποιότητα
οθόνης επηρέασαν περισσότερο την αποδοχή των συστημάτων πλοήγησης. Βρέθηκε ότι
η αντιλαμβανόμενη ακρίβεια στην τοποθεσία σχετίζεται άμεσα με τα PU και το A. Η
εξυπηρέτηση και η ποιότητα της οθόνης ομοίως με το σύστημα της αντιλαμβανόμενης
ταχύτητας, σχετίζονται με το Α και την πρόθεση για χρήση.

Εικόνα 18 (Park, E., & Kim, K. 2014)
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16η Ο Elmira Rafiyan το 2013 από το University of Gothenburg προσπάθησε να κάνει
μια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου για την αποδοχή των ΕΣΜ. Πιο συγκεκριμένα
για τα συστήματα : Alcohol detector and interlocks, Drowsy Driver Warning, Adaptive
Front Lighting, Night Vision, Intelligent Speed Adaptation, Curve Speed Warning,
Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Intersection Assistant, Lane
Change Support, Vehicle Status Monitoring Systems και Electronic license key.Οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ με βάση την ηλικία (<30,30-50,>50) στο
σύνολο 150 άτομα ερωτήθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίου, οι μισοί άντρες και οι
άλλοι μισοί γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 41.5 έτη (SD=14.1) και μέση εμπειρία
οδήγησης τα 20 έτη (SD=13.5) (Rafiyan,2013).

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αρχικά έδειξαν ότι οι άντρες και πιο
συγκεκριμένη οι μεσαίας ηλικίας, ήταν πιο εξοικειωμένοι με τα ΕΣΜ (69%) σε σχέση με
τις γυναίκες. Μετρήθηκε η αποδοχή των συστημάτων βάση ηλικίας (Εικόνα 19) και
βρέθηκε ότι η αποδοχή των ΕΣΜ στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν μεγαλύτερη. Επίσης
στην μέτρηση που έγινε με βάση το φύλο (Εικόνα 20) φάνηκε πως οι άντρες
συμμετέχοντες είχαν μικρότερες τιμές αποδοχής σε σχέση με τις γυναίκες εκτός από το
σύστημα Night Vision. Από πλευράς προτίμησης και κατά πόσο θεωρείται πολύ χρήσιμο
το σύστημα το Forward Collision Mitigation είχε το μεγαλύτερο ποσοστό 55% ενώ το
Intersection Assistant το χαμηλότερο 17% (Εικόνα 21). Γενικότερα φάνηκε να υπάρχει
αποδοχή και όχι απόρριψη της τεχνολογίας στην συγκεκριμένη μελέτη καθώς στα
αποτελέσματα σχεδόν όλα τα συστήματα είχαν τιμές μεγαλύτερες της μέσης τιμής
(κλίμακα 1 έως 6).

Εικόνα 19 (Rafiyan,2013).
DDW= Drowsy Driver Warning, NV=Night Vision, FCM= Forward Collision Mitigation, IA= Intersection Assistant
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Εικόνα 20 (Rafiyan,2013).
NV=Night Vision, LCS=Lane Change Support, VMS=Vehicle Monitoring System, IA= Intersection Assistant ACC= Adaptive
Cruise Control FCM= Forward Collision Mitigation

Εικόνα 21 (Rafiyan,2013).
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17η Μια ακόμη έρευνα με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το 2014 από τους
Rodel et al. στο ICT&S Center του University of Salzburg με χρήση ενός online
ερωτηματολογίου. Μελετήθηκε με τα μοντέλα TAM και TPB (Perceived Ease of Use,
Attitude toward using, Perceived Behavioral Control, Behavioral Intention, Trust και
Fun) η αποδοχή και η εμπειρία του χρήστη με τα ΕΣΜ (Navigation, Cruise Control,
Automatic Transmission, Parking Assist, Automatic Parking System, Collision
Avoidance System, Adaptive Cruise Control και Blind Spot Detection) για 5 σενάρια με
5 επίπεδα αυτονομίας οδήγησης.
Το 1ο σενάριο (Scenario 1985) χωρίς καμία αυτονομία οδήγησης όπου κάθε κίνηση είναι
ελεγχόμενη από τον οδηγό.
Το 2ο σενάριο (Scenario 2000) με μία τεχνολογία όπως πχ το Anti-lock Braking System
για καλύτερο αποτέλεσμα στην χρήση του φρένου.
Το 3ο σενάριο (Scenario 2015) με τουλάχιστον δυο τεχνολογίες πχ ACC και Lane
Centering
Το 4ο σενάριο (Scenario 2030) στο οποίο υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες για την
ασφάλεια με ημιαυτόματη οδήγηση όπου ο οδηγός έχει περιστασιακά τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.
Το 5ο σενάριο (Scenario 2045) στο οποίο το ίδιο το όχημα έχει τον πλήρη έλεγχο και ο
οδηγός παρέχει απλά πληροφορίες πλοήγησης και δεν επεμβαίνει κατά την διάρκεια του
ταξιδιού.
Στο σύνολο 336 άτομα συμπλήρωσαν ένα online ερωτηματολόγιο, 178 γυναίκες και 158
άντρες με μέση ηλικία τα 33.24 έτη (SD=13.01).

Στα αποτελέσματα που αφορούσαν την αποδοχή των συστημάτων όσο αφορά το PEOU
οι τιμές ήταν αρκετά υψηλές σε όλα τα σενάρια και η μεγαλύτερη αλλαγή υπήρξε από το
4ο στο 5ο (Εικόνα 22). Η στάση των συμμετεχόντων αντιθέτως μαζί με την πρόθεση για
συμπεριφορικό έλεγχο παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές αποδοχής και στα σενάρια
που υπήρχε μεγαλύτερη αυτονομία οι τιμές φάνηκαν να δείχνουν την αρνητική αντίληψη
των ατόμων. Επίσης η συμπεριφορική πρόθεση ενώ είχε υψηλές τιμές στα τελευταία δύο
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σενάρια έπεσε αρκετά. Όσο αφορά την διασκέδαση φάνηκε να μειώνεται καθώς
αυξανόταν η αυτονομία από σενάριο σε σενάριο.
Η στάση (ATT) των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων είχε τις μεγαλύτερες τιμές σε κάθε
σενάριο ενώ οι νέοι συμμετέχοντες είχαν την χαμηλότερη πρόθεση για συμπεριφορικό
έλεγχο σε κάθε σενάριο αυτονομίας. Ακόμα οι άντρες σε αντίθεση με τις γυναίκες είχαν
υψηλότερες τιμές στη PEOU στο 1ο και στο 5ο σενάριο ενώ η πρόθεση για χρήση ειχε τις
υψηλότερες τιμές στις γυναίκες (Rodel et al.,2014).

Εικόνα 22 (Rodel et al.,2014).
PEU= Perceived Ease of Use ATT= Attitude PBC= Perceived Behavioral Control BI= Behavioral Intention

39

18η . Οι G. Larue et al. το 2015 πραγματοποίησαν μία έρευνα μέτρησης αποδοχής με τον
συνδυασμό των TAM και TPB (Davis,1989; Ajzen,1991). Συμμετείχαν 58 οδηγοί 39
άντρες και 19 γυναίκες μέσης ηλικίας 22.2 έτη (SD=7.63) για την μέτρηση αποδοχής
τριών συστημάτων προειδοποίησης ένα οπτικό ένα ηχητικό και το Valet (δηλαδή με
χρήση κίτρινων και κόκκινων φώτων στον δρόμο) για την πλησιέστερη αμαξοστοιχία ή
την συμφόρηση στην κοντινή σιδηροδρομική διέλευση αλλά και συμβουλές για την
αναμενόμενη δράση του οδηγού.
Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το TPB (Εικόνα 23) έδειξαν αρχικά ότι υπήρξε
μεγάλη αποδοχή από τους χρήστες για τα τρία συστήματα. Η PBC είχε τις υψηλότερες
μέσες τιμές αποδοχής για όλα τα συστήματα ενώ οι μικρότερες ήταν στις SN οι οποίες
όμως είχαν εξίσου μεγάλες τιμές . Επίσης η πρόθεση και η στάση των οδηγών και στα
τρία συστήματα ήταν υψηλές με μεγαλύτερες τιμές στο Valet συγκριτικά με τα άλλα δυο.

Εικόνα 23 (G. Larue et al.,2015) 1-7

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το TAM (Εικόνα 24) επιβεβαίωσαν και αυτά την
αποδοχή των οδηγών με τις τεχνολογίες. Συγκεκριμένα η PEOU είχε τις υψηλότερες
τιμές και στα τρία συστήματα με αρκετά μικρή διακύμανση ειδικότερα στο σύστημα
Valet οπού φάνηκε η αποδοχή των χρηστών. Το Valet σύστημα επίσης είχε τις
μεγαλύτερες τιμές και στην PU ενώ εξίσου υψηλές ήταν και στα άλλα δύο συστήματα.

Εικόνα 24 (G. Larue et al.,2015)
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19η Μια ακόμα έρευνα που εξετάζει την αποδοχή των ΕΣΜ και των αυτόνομων
οχημάτων πραγματοποιήθηκε το 2015 από τους J Kyu et al. Συμμετείχαν σε αυτήν 552
άτομα (69.9% άντρες και 30.1% γυναίκες) όπου οι 176 ήταν ηλικίας 30 ετών, οι 310
μεταξύ 30-39, 42 άτομα μεταξύ 40-49 και οι υπόλοιποι 24 μεγαλύτεροι των 50 ετών που
συμπλήρωσαν ένα online ερωτηματολόγιο. Προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα μοντέλο
βασισμένο στο ΤΑΜ (Davis,1989) για να μετρήσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα των
οδηγών με αυτόνομα αυτοκίνητα.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (Εικόνα 25) έδειξαν ότι σε αυτήν την έρευνα οι
συμμετέχοντες ενώ υπήρξαν αρκετά υψηλές τιμές σε όλα τα αποτελέσματα για την
αποδοχή των αυτόνομων αυτοκινήτων όπως π.χ. για την αντιληπτική χρησιμότητα και
την ευκολία στην χρήση (μεγαλύτερες του 4.5 στην κλίμακα του 1-7) και την πρόθεση
για χρήση, οι τιμές που αφορούσαν την τεχνική επάρκεια του συστήματος, την
εμπιστοσύνη σε αυτό και την αναζήτηση για πιο έντονα συναισθήματα από τις
τεχνολογίες έδειξαν να είναι ελαφρός χαμηλότερες και να μην είναι ξεκάθαρο αν είναι
αποδεκτές ή όχι από τεχνικής φύσης.

Εικόνα 25 (j. Kyu et al., 2015)
PU= Perceived Usefulness, PEOU= Perceived ease of use, TRU=Trust, ST=System Transparency
TC=Technical Competence, SM=Situation Management PR=Perceived Risk ELOC=External Locus of
Control SS=Sensation Seeking
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20η Παρόμοια έρευνα με αυτήν που έκανα οι Meschtscherjakov A. et al. το 2009
(Meschtscherjakov A. et al.,2009), πραγματοποιήθηκε από τους Hanzler M. et al. το 2015
εξετάζοντας τα EDAS (Ecological Driver Assistance Systems) που είναι ευφυή
συστήματα που προσφέρουν οικονομικότερη οδήγηση στους οδηγούς κυρίως φορτηγών.
Οι 24 συμμετέχοντες οδηγοί φορτηγών, 23 άντρες και 1 γυναίκα μέσης ηλικίας 43.6
(SD=9.4) συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για να μετρηθεί η αποδοχή των EDAS από
αυτούς με την χρήση του μοντέλου UTAUT για τα EΕ , PE και BI (Venkatesh et al.,
2003).

Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν στην κλίμακα αποδοχής 1-5 ότι η συμπεριφορική
πρόθεση είχε μέση τιμή BI=3.90 (SD=1.11), η πρόβλεψη απόδοσης PE=4.90 (SD=0.25)
και η προσδοκία προσπάθειας EE=4.56 (SD=0.44) που δηλώνει ότι τα EDAS συστήματα
είναι αρκετά αποδεκτά από τους περισσότερους σύμφωνα με την παρούσα έρευνα.

21η Μια έρευνα στην Κίνα για την αποδοχή των ΕΣΜ και πιο συγκεκριμένα για τις
τεχνολογίες Forward Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), και
Side Blind Zone Alert (SBZA) πραγματοποιήθηκε το 2015 από τους s. Eben li et al.
Συμμετείχαν 33 άτομα, 22 άντρες και 11 γυναίκες μέσης ηλικίας 43.9 έτη (SD=10.8) και
συμπληρώσανε ένα ερωτηματολόγιο μετά από οδήγηση με τα συγκεκριμένα συστήματα.

Οι γυναίκες συμμετέχοντες έδειξαν να έχουν μεγαλύτερα επίπεδα αποδοχής των
τεχνολογιών σε σχέση με τους άντρες. Οι μέσες τιμές για τις γυναίκες ήταν FWC 3.7
(SD=1.2), SBZA 4.3 (SD=0.8) και LDW 3.5(SD=1.1) ενώ για τους άντρες οδηγούς FWC
3.4 (SD=1.1), SBZA 3.7 (SD=0.7) και LDW 3.1(SD=0.9). Οι νέοι οδηγοί φάνηκε να
έχουν μεγαλύτερη αποδοχή στα 3 συστήματα (και ειδικότερα στο FCW) σε σχέση με
τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
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22η Το 2016 οι Hassn A. et al. στην Μαλαισία με την χρήση του μοντέλου TAM
(Davis,1989) έκαναν μια έρευνα για την ποιότητα της πληροφορίας, την ποιότητα της
εξυπηρέτησης και την ποιότητα των συστημάτων ΕΣΜ γενικότερα και κατά πόσο
επηρεάζεται η αποδοχή του οδηγού από αυτούς τους παράγοντες με χρήση συνολικά 281
ερωτηματολογίων όπου 200 μελετήθηκαν και 81 χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση
των υπολοίπων. Το 84% αυτών συμπληρώθηκαν από άντρες και το 16% από γυναίκες.
Οι περισσότεροί ήταν νέοι σε ηλικία (43.6% από 18-30 το 31.5% από 31-40, το 21.5%
από 41-50 και το 3.3% πάνω από 40).

Τα αποτελέσματα έδειξα ότι η αποδοχή των ΕΣΜ δεν επηρεάζεται από την ποιότητα ης
εξυπηρέτησης σε αντίθεση με την ποιότητα του συστήματος και της πληροφορίας που
προσφέρουν που επηρεάζουνε σημαντικά την αποδοχή. Ακόμα επιβεβαιώθηκαν κάποιες
από τις αρχικές υποθέσεις ότι η αναμενόμενη χρησιμότητα (PU) επηρεάζεται από την
ποιότητα της πληροφορίας, την ποιότητα του συστήματος, και της εξυπηρέτησης
γενικότερα ενώ η αναμενόμενη ευκολία στην χρήση (PEOU) επηρεάζεται μόνο από τα
δύο τελευταία.

23η. Μια έρευνα που επικεντρώθηκε στην ευχαρίστηση κατά την χρήση της τεχνολογίας
ACC πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία το 2017 από τους J.C.F. de Winter et al. Ένα
online ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους 182 συμμετέχοντες οπού το 94% αυτών
ήταν άντρες

Η μέτρηση της αποδοχής έγινε με βάση την ευχαρίστηση κατά την χρήση του ACC η
οποία είχε μέση τιμή 8 από 1 (το εξαιρετικά αρνητική) μέχρι 10 (το εξαιρετικά θετική).
Ειδικότερα υψηλή ήταν στις περιπτώσεις τον οδικών οδών όταν δεν υπήρχε κίνηση και
στο τύπο του ACC που μπορεί μέχρι και να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο.
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24η To 2018 οι Pablo Puente Guillen και Irene Gohl πραγματοποίησαν μια έρευνα για το
Forward Collision Warning (FWC) με την χρήση δύο μοντέλων ένα που εξετάζει το FCW
στην ζώνη άνεσης του οδηγού και ένα έξω από αυτήν σε δυο γκρουπ ατόμων. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου έπειτα από εξάσκηση με το σύστημα.
Πήραν μέρος 39 άτομα (32 άντρες και 7 γυναίκες) και τοποθετήθηκαν σε κάθε ένα από
τα δύο γκρουπ μέσης ηλικίας 23.65(SD=3.27) για το πρώτο (20 άτομα) και
24.84(SD=5.93) για το δεύτερο (11 άτομα).

Στο κατά πόσο η ειδοποίηση του FWC ήταν έγκυρη (Εικόνα 26) το πρώτο γκρουπ την
θεώρησε “απλά καλή” ενώ το γκρουπ που ήταν εκτός της άνετης ζώνης το θεώρησε
αρκετά αργό. Από πλευράς χρησιμότητας και τα δυο γκρουπ το θεώρησαν χρήσιμο και
όχι ενοχλητικό. Τα δεδομένα που περ συλλέχτηκαν από την διάρκεια της εξάσκησης με
το σύστημα έδειξαν ότι το πρώτο γκρουπ είχε μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης στην
χρήση φρένου σε σχέση με το δεύτερο που είχε τους μισούς(Pablo Puente Guillen and
Irene Gohl,2018).

Εικόνα 26 (Pablo Puente Guillen and Irene Gohl,2018) CB=Comfort Boundary
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25η Τέλος το 2019 οι Nodine Ε. et al. έκαναν μια έρευνα για την αποδοχή των Forward
Collision Warning (FCW) και τις ειδοποιήσεις που προσφέρει στον οδηγό και το
Automatic Braking System γνωστό και ως ABS. Για την έρευνα επιλέχτηκαν 38 νέοι
οδηγοί ηλικίας 20-29 οι οποίοι οδηγούσαν τακτικά στην καθημερινότητα τους
αυτοκίνητο ενώ οι 37 εκ αυτών συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά την
επαφή τους με τα συστήματα.
Για το FCW, από την σκοπιά της αποτελεσματικότητας και ακρίβειας, 15 από τους
οδηγούς σημείωσαν ότι χάρη στο σύστημα απέφυγαν κάποια σύγκρουση εκ των οποίων
οι 7 παραπάνω από μία φορά. Η ακρίβεια του συστήματος στο πόσο συχνά εμφανίστηκε
ειδοποίηση που δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί, φαίνεται και στην (Εικόνα 27). Επίσης 29
από τους 32 οδηγούς θεωρούν ότι το σύστημα δούλεψε αν όχι πάντα σχεδόν πάντα όταν
θεώρησαν ότι έπρεπε. Από πλευράς χρησιμότητας ενώ πριν την χρήση η έρευνα έδειξε
ότι το θεωρούσαν αρκετά χρήσιμο μετά την χρήση οπού υπήρξαν περισσότερες
αρνητικές κριτικές χρησιμότητας σε σχέση με τις θετικές.
Ενώ το ABS γενικότερα θεωρήθηκε χρήσιμο ειδικά σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης
ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό (5 οδηγοί) που το θεώρησαν και άχρηστο ως έναν βαθμό
(Nodine Ε. et al.,2019).

Εικόνα 27 (Nodine Ε. et al.,2019)
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5.Ανάλυση Ερευνών
5.1 Ανάλυση χρονολογιών έρευνας

Οι μελέτες που περιελήφθησαν στην τρέχουσα επισκόπηση ερεύνησαν διάφορους
παράγοντες στην αποδοχή των ΕΣΜ. Στις περισσότερες μελέτες ο βασικός στόχος ήταν
να ανακαλυφθούν βαθύτερα κίνητρα που σχετίζονται με την στάση και την
συμπεριφορική πρόθεση για τα ΕΣΜ. Από τις 25 μελέτες που περιλαμβάνονται στην
επισκόπηση περίπου οι μισές (40%) δημοσιεύθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2015,
καμία το 2004,2005 και 2006, δύο με τρείς το 2007,2009 και το 2010, και από μία τα έτη
2002, 2003, 2016-2019 (Πίνακας 2). Η ανάγκη για έρευνα για αποδοχή τέτοιων
συστημάτων από τους οδηγούς τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη. Ειδικότερα μετά το
2012 που ξεκίνησε να εμφανίζεται περισσότερο η έννοια του “αυτόνομου αυτοκινήτου”
με την ενσωμάτωση πολλών τεχνολογιών σε αυτά το οποίο φαίνεται και στην αύξηση
των ερευνών από τότε συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι για να περισυλλέξουν δεδομένα όπως
την χρήση απλών αλλά και online ερωτηματολογίων, το σύστημα Facelab και
προσομοιωτές με την τεχνολογία που εξεταζόταν. Ο μέσος αριθμός συμμετεχόντων ανά
έρευνα ήταν 151 άτομα.

5.2 Μοντέλα ερευνών

Αναλύοντας τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της αποδοχής, κάποιοι
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν έτοιμα μοντέλα, κάποιοι συνδυασμό αυτών και
κάποιοι με δικό τους τρόπο. Το μοντέλο ΤΑΜ χρησιμοποιήθηκε σε 6 (24%) από τις
έρευνες που εξετάζονται. Σε δύο (8%) υπήρξε μια παραλλαγή του ενώ σε δύο (8%)
χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά το TAM και το TPB. Το μοντέλο TPB δεν βρέθηκε μόνο
του σε έρευνα ενώ το μοντέλο UTAUT χρησιμοποιήθηκε σε δύο (8%) έρευνες. Ομοίως
(8%) και η κλίμακα αποδοχής του Van der Laan et al.’s (1997). Μία μελέτη (4%) με την
χρήση του Facelab ενώ εντύπωση κάνει ότι δέκα από τις έρευνες (40%) προσπάθησαν να
μετρήσουν την αποδοχή με δικό τους τρόπο χωρίς χρήση κάποιου έτοιμου μοντέλου
(Πίνακας 3).
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Χρονολογία
Έρευνας
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Σύνολο

Ποσοστό

1

4%
4%
0%
0%
0%
8%
4%
8%
12%
4%
16%
4%
4%
16%
4%
4%
4%
4%
100%

Ο
Ο

2

Συχνότητα
3
4

25

-

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Πίνακας 2 Έρευνες(πλήθος) που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε έτος
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No

Συγγραφέας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Regan et al.
Lee W.S. & Nam H.K.
Sayer J. et al.
Karel A. et al.
Young K. et al.
Adell
Meschtscherjakov A. et al.
Nowakowski C. et al.,
Chengcheng Xu et al
Silva C.& Santos J.
Chen C. F. & Chen P. C
Roberts et al.
Ghazizadeh et al.
Osswald S. et al.
Park E. & Kim K.
Rafiyan E.
Rodel et al.
Laure G. et al.
Jong K.C. & Young G.J.
Henzler M. et al.
Eben S.L. et al.
Hassn A. et al.
De Winter J.C.F. et al.
Puente Guillen P.&Gohl L
Nodine E. et al.

TAM TAM
+TPB

TAM
+UNO

UTAUT

Μέθοδος Έρευνας
CTAM D
D BO D 5
TAM P.S.

D6
P.S.
Ο

D7
P.S.

Van der
Laan

Facelab N/A
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Πίνακας3 Μέθοδοι που χρησημοποιήθηκαν σε κάθε έρευνα
TAM=Tecnhnology Acceptance Model , TPB= Theory of Planned Behavior UNO=Διακριτηκότητα , UTAUT= Unified Theory of Acceptance and Use of Technology CTAM= Car TAM,D=Δικιά τους
μέθοδος, D BO TAM= Δικιά τους βασισμένη στο ΤΑΜ, D x P.S.= Δικιά τους x πόντων σύστημ, Van del Laan = Κλίμακα του Van del Laan
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5.3 Γεωγραφικές περιοχές έρευνας

Αξίζει να προσέχει κάποιος την γεωγραφική περιοχή που πραγματοποιείται η κάθε
μελέτη αποδοχής Οι περισσότερες έρευνες πήραν μέρος σε ανεπτυγμένες χώρες ενώ
λίγες

πραγματοποιήθηκαν

σε

αναπτυσσόμενες.

Μεταξύ

των

περιοχών

που

πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 ήταν οι ΗΠΑ (π.χ.
Καλιφόρνια και Αϊόβα), η ανατολική Ασία (π.χ. Κορέα και Kίνα), η νοτιοανατολική Ασία
(π.χ. Μαλαισία), η Αυστραλία αλλά και η Ευρώπη (π.χ. Πορτογαλία, Ισπανία και
Σουηδία). Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε σε κάθε περιοχή τον αριθμό των
συμμετεχόντων σε κάθε έρευνα με μικρότερη τιμή το 15 σε έρευνα στην Αυστραλία και
μεγαλύτερη το 1181 στην περιοχή της Κίνας.
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Συγγραφέας

Adell

Chengcheng
Xu et al
Chen C. F.
& Chen P.
C
Rafiyan E.
Park E. &
Kim K.
Laure G. et
al.
Ghazizadeh
et al.
Hassn A. et
al.
Henzler M.
et al.
De Winter
J.C.F. et al.
Sayer J. et
al.
Jong K.C.
& Young
G.J.

Ισπανία
38
Ο

Κίνα
247

Ταιβάν
251

Σουηδία
150

Κορέα
1181

Περιοχή και Συμμετέχοντες
Αυστραλία USA Μαλαισία Γερμανία Ολλανδία
58
34
200
23
182

USA (Iowa)
78

Κορέα
552

Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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Συγγραφέας

Περιοχή και Συμμετέχοντες
Ολλανδία Αυστραλία Αυστρία USA USA(California) Αυστρία Γερμανία USA(Victoria) USA Αυστρία Κίνα Πορτογαλία Νότια
37
15
57
38
16
21
39
52
36
336
33
77
Κορέα
40
Karel et al.
Ο
Young K. et al.
Ο
Meschtscherjakov
Ο
A. et al.
Nodine E. et al.
Ο
Nowakowski C. et
Ο
al., 2010
Osswald S. et al.
Ο
Puente Guillen
Ο
P.&Gohl L
Regan et al.
Ο
Roberts et al.
Ο
Rodel et al.
Ο
Eben S.L. et al.
Ο
Silva C.& Santos
Ο
J.
Lee W.S. & Nam
Ο
H.K.

Πίνακας 4 Περιοχές και αριθμός συμμετεχόντων στις έρευνες
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5.4 Παράγοντες και συχνότητα

Κατά την διάρκεια της επισκόπησης των ερευνών για την αποδοχή εντοπίστηκαν οι
παράγοντες/κατασκευαστές των γνωστών μοντέλων αποδοχής (TAM,TPB,UTAUT)
όπως PEOU EE, SN και BI, και άλλοι που κατά κανόνα χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες
που η μέτρηση της αποδοχής έγινε χωρίς χρήση κάποιου έτοιμου μοντέλου. Τέτοιοι είναι
η διακριτικότητα των συστημάτων, η ευχαρίστηση που πιθανών να προσφέρουν, το άγχος
που ίσως δημιουργούν αλλά και η ικανοποίηση που λαμβάνει ο χρήστης με την
τεχνολογία. Στον Πίνακα 5 μπορούμε να δούμε όλους τους κατασκευαστές που
χρησιμοποιήθηκαν την συχνότητα τους αλλά και από ποιο μοντέλο προέρχονται αν
προέρχονται από κάποιο. Στο σύνολο βρέθηκαν 43 κατασκευαστές και το μεγάλο πλήθος
αυτών αλλά και η μικρή συχνότητα των περισσότερων οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές
έρευνες δεν βασίστηκαν σε κάποια θεωρία για την μέτρηση αλλά προσπάθησαν με δικό
τους τρόπο να το επιτύχουν.

Νο

Ακρωνύμιο

1

BI

2

PU

3

PEOU

4
5
6
7

U
ATT
S
PE

8
9
10

EE
SI
FC

11
12
13

T
SQ
PBC

14
15
16

SN
SYQ
IQ

17

PPS

18

SE

Περιγραφή
Behavioral
Intention
Perceived
Usefulness
Perceived Ease
of Use
Usefulness
Attitude
Satisfaction
Performance
Expectancy
Effort Expectancy
Social Influence
Facilitating
Conditions
Trust
Service Quality
Perceived
Behavioral
Control
Subjective Norm
System Quality
Information
Quality
Perceived
Processing Speed
Self-Efficacy

Θεωρία /
Μοντέλο
TAM

1

2

3

Συχνότητα
4 5 6

8

10

Ο
Ο

TAM
Ο

TAM
Ο

Van der Laan
TAM
Van der Laan
UTAUT

Ο

UTAUT
UTAUT
UTAUT

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

TAM, TPB
N/A
TPB

Ο

UTAUT
N/A
N/A

Ο
Ο

N/A

Ο

N/A

Ο
52

15

19
20

AN
PLA

21
22

DQ
PEN

23

PI

24

IA

25

CAR

26
27

UNO
PEF

28
29

F
ST

30

TC

31

SM

32
33

PR
ELC

34
35
36
37
38
39
40
41
42

SS
UN
DS
H
DI
DES
TL
I
BA
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PS

Anxiety
Perceived
Locational
Accuracy
Display Quality
Perceived
Enjoyment
Personal
Innovativeness
Information
Attributes
Cognition of
alternate route
Unobtrusiveness
Perceived
Effectiveness
Fun
System
Transparency
Technical
Competence
Situation
Management
Perceived Risk
External Locus of
Control
Sensation Seeking
Unnecessary
Disturbing
Helpful
Distraction
Desirability
Too Late
Intention
Behavioral
Anxiety
Perceived Safety

N/A
N/A

Ο
Ο

N/A
N/A

Ο
Ο

N/A

Ο

N/A

Ο

N/A

Ο

N/A
N/A

Ο
Ο

N/A
N/A

Ο
Ο

N/A

Ο

N/A

Ο

N/A

Ο
Ο

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

N/A

Ο

Πίνακας 5 Παράγοντς και συχνότητα εμφάνισης
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5.5 Items που χρησιμοποιήθηκαν

Ο σκοπός του κάθε κατασκευαστής ή παράγοντας (factor) είναι να καταγράφει
πληροφορία σε μία έρευνα. Αυτό επιτυγχάνεται από την απάντηση του συμμετέχοντα της
έρευνας σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις ή προτάσεις γνωστά και ως items όπου στην
συνέχεια θα αναλυθούν και θα βγουν συμπεράσματα. Τέτοιες προτάσεις ή ερωτήσεις για
τους παράγοντες τον τομέα ενδιαφέροντος μας είναι :

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας (PU) χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Η χρήση της “τεχνολογίας” θα αυξήσει την παραγωγικότητα μου.
Η χρήση της “τεχνολογίας” θα αυξήσει την απόδοση οδήγησης.
Η χρήση της “τεχνολογίας” θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητά μου κατά την
οδήγηση.

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ευκολίας (PEOU) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Η εκμάθηση της “τεχνολογίας” θα είναι εύκολη για μένα.
Η αλληλεπίδραση με την “τεχνολογία” δεν θα απαιτούσε πολύ ψυχική προσπάθεια.
Πιστεύω η “τεχνολογία” είναι εύκολα κατανοητή.
Για την μέτρηση της στάσης (ATT) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Θεωρώ πως η χρήση της “τεχνολογίας” είναι καλή.
Θεωρώ πως η χρήση της “τεχνολογίας” είναι ευχάριστη.

Για την μέτρηση της

συμπεριφορική πρόθεσης

για χρήση (BI) συνήθως

χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Aν είχα την επιλογή, θα οδηγούσα ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με την
“τεχνολογία”.
Αν είχα την “τεχνολογία” στο αυτοκίνητο μου, θα την χρησιμοποιούσα.
Εάν είχα την “τεχνολογία” θα προσάρμοζα την οδήγηση μου στις πληροφορίες της.
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Θα συνιστούσα την “τεχνολογία” σε άλλους οδηγούς.
Για να μετρήσουμε τις υποκειμενικές νόρμες (SN) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Άτομα που εκτιμώ θα εγκρίνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την “τεχνολογία”.
Ο περίγυρος μου θα με επηρεάσει στην χρήση ή όχι της “τεχνολογίας”.
Για την μέτρηση του αντιλαμβανόμενου συμπεριφορικού ελέγχου (PBC) συνήθως
χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Η ενσωμάτωση της “τεχνολογίας” στην οδήγηση μου στο επόμενο διάστημα θα
είναι εύκολη.
Αν χρησιμοποιήσω ή όχι μια “τεχνολογία” είναι απολύτως στο χέρι μου.
Είμαι σίγουρος μπορώ να χρησιμοποιήσω μια “τεχνολογία” κάθε φορά που θα
χρειαστεί.

Για την μέτρηση της πρόβλεψης απόδοσης (PE) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Χρησιμοποιώντας την “τεχνολογία” θα καταφέρω να ολοκληρώσω την εργασία
μου πιο γρήγορα.
Θεωρώ χρησιμοποιώντας την “τεχνολογία” θα είμαι καλύτερος οδηγός.
Χρησιμοποιώντας την “τεχνολογία” θα περιορίσει την απόδοση μου καθώς οδηγώ.
Για την μέτρηση της προσδοκίας προσπάθειας (EE) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Το να μάθω να χρησιμοποιώ την “τεχνολογία” είναι εύκολο για εμένα.
Το βρίσκω εύκολο να χρησιμοποιήσω την “τεχνολογία” στην οδήγηση.
Για την μέτρηση της κοινωνικής επιρροής (SI)συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Άτομα που επηρεάζουν την συμπεριφορά μου θεωρούν ότι πρέπει να
χρησιμοποιήσω την “τεχνολογία”.
Άτομα που είναι σημαντικά για εμένα θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την
“τεχνολογία”.

55

Για την μέτρηση των συνθηκών διευκόλυνσης (FC) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Έχω την απαραίτητη γνώση να χρησιμοποιήσω την “τεχνολογία”.
Έχω πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για να χρησιμοποιήσω την
“τεχνολογία”.
Για την μέτρηση της χρησιμότητας (U) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Βρίσκω την “τεχνολογία” χρήσιμη την ώρα της οδήγηση.
Κατά πόσο θεωρείς χρήσιμη την τεχνολογία; (κλίμακα 1-5)
Για την μέτρηση της ικανοποίησης (S) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Είσαι ικανοποιημένος από την χρήση της “τεχνολογίας”;
Πόσο ικανοποιημένος είσαι από το “σύστημα”; (κλίμακα 1-5)
Η “τεχνολογία” μου αρέσει.

Για την μέτρηση της εμπιστοσύνης (T) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Βασιζόμενος σε προηγούμενη εμπειρία μου με, θεωρώ ικανή την “τεχνολογία “.
Βασιζόμενος σε προηγούμενη εμπειρία μου με θεωρώ την “τεχνολογία” έμπιστη.
Για την μέτρηση της ποιότητας της υπηρεσίας (SQ) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Η ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει η “τεχνολογία” ήταν καλή (συμφωνώ
πολύ έως διαφωνώ πολύ).
Η πληροφορία του “συστήματος” είναι ξεκάθαρη.
Για την μέτρηση της ποιότητας της πληροφορίας (IQ) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Η πληροφορία που προέρχεται από την “τεχνολογία” είναι εύκολα αντιληπτή,
Η πληροφορία που προέρχεται από την “τεχνολογία” με βοηθάει να είμαι πιο
αποδοτικός.
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Για την μέτρηση της ποιότητας του συστήματος (SYQ) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Η “τεχνολογία” ήταν φιλική προς τον χρήστη.
Η “τεχνολογία” ήταν εύκολη στην χρήση.
Για την μέτρηση της ποιότητας της οθόνης (DQ) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Δεν έχω κάποιο πρόβλημα να κατανοήσω την πληροφορία στην οθόνη του
“συστήματος”.
Η ανάλυση της οθόνης της “τεχνολογίας” πλοήγησης είναι καλή.

Για την μέτρηση της αυτό-αποτελεσματικότητας (SA) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως :
Ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις μπορώ να ανταπεξέλθω στην οδήγηση.
Παραμένω ψύχραιμος σε δύσκολες καταστάσεις.

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ταχύτητας επεξεργασίας (PPS) συνήθως
χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Οι πληροφορίες που παίρνω από το σύστημα έρχονται έγκαιρα.
Όταν πατήσω το κουμπί το “σύστημα” ανταποκρίνεται αμέσως
Για την μέτρηση του άγχους (AN) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Όταν ενεργοποιώ το “σύστημα” αγχώνομαι.
Δεν μπορώ να χαλαρώσω όταν το “σύστημα” είναι ενεργό.
Για την μέτρηση του μη απαραίτητο “UN” συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Η “τεχνολογία” είναι απαραίτητη κατά την οδήγηση.
Δεν χρειάζομαι την “ τεχνολογία” κατά την οδήγηση.
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Για την μέτρηση του αίσθηση της αναζήτησης (SS) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως :
Νιώθω ωραία την ώρα που οδηγώ.
Διασκεδάζω την ώρα που οδηγώ.

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενη ακρίβειας τοποθεσίας (PLA) συνήθως
χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Το “σύστημα” πάντα εμφανίζει την ακριβή τοποθεσία
To “σύστημα” ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Για την μέτρηση του επιθυμητού (DES)συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Αυτό το “σύστημα” με κάνει να νιώθω χαρούμενο.
Θέλω να χρησιμοποιώ το “σύστημα”
Για την μέτρηση της προσωπικής καινοτομίας (PI) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως:
Γενικότερα διστάζω να χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες
Το βρίσκω ενδιαφέρον να μαθαίνεις νέες τεχνολογίες
Για την μέτρηση του αντιλαμβανόμενοι κινδύνου (PR) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως:
Δεν αντιλαμβάνομαι κάποιον κίνδυνο με το να εισάγω προσωπικά δεδομένα στην
“τεχνολογία”.
Εμπιστεύομαι το “σύστημα” την ώρα που είναι ενεργό.
Για την μέτρηση του βοηθητικού (H) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως:
Το “σύστημα” με βοήθησε να φτάσω στο προορισμό μου.
Οι πληροφορίες που λαμβάνω από το “σύστημα” είναι χρήσιμες.
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Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αποτελεσματικότητας (PEF) συνήθως
χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Οι πληροφορίες της “τεχνολογίας” είναι χρήσιμες για την καλύτερη οδήγηση.
Το “σύστημα” θα προκαλέσει αλλαγές στην οδηγική μου συμπεριφορά.

Για την μέτρηση της διακριτικότητας (UNO) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως
:
Το σύστημα δεν με ενοχλεί κατά την οδήγηση.
Το “σύστημα” μου αποσπά την προσοχή.

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ευχαρίστησης (PEN) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως :
Χρησιμοποιώντας το “σύστημα” θα μου δώσει χαρά κατά την οδήγηση.
Η οδήγηση με το “σύστημα” ήταν ευχάριστη.

Για την μέτρηση της πρόθεσης (I) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω το “σύστημα” κατά την διάρκεια της οδήγησης.
Πόσο σίγουρο είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις το “σύστημα”;

Για την μέτρηση του πολύ αργό (TL) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Η “τεχνολογία” μου παρέχει καθυστερημένα τις πληροφορίες.
Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται έγκαιρα.

Για την μέτρηση του κατά πόσο έχει πλάκα (F) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως :
Η οδήγηση με την “τεχνολογία” έχει πλάκα.
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Διασκεδάζω την ώρα της οδήγησης.
Όταν οδηγώ το απολαμβάνω.

Για την μέτρηση του ενοχλητικού (DS) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις όπως :
Οι ήχοι του “συστήματος” με ενοχλούν κατά την οδήγηση.
Πιστεύω χρησιμοποιώντας την “τεχνολογία” θα αποσυντονίζομαι.
Για την μέτρηση της απόσπαση προσοχής (DI) συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις
όπως : Το “σύστημα” μου αποσπά την προσοχή από την οδήγηση.
Με ενοχλεί στην οδήγηση ο ήχος του “συστήματος”.

Για την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ασφάλειας (PS) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως :
Θα ένιωθα ασφαλής με το “σύστημα” ενεργοποιημένο
Δεν φοβάμαι όταν το “σύστημα” είναι ενεργοποιημένο.

Για την μέτρηση της διαφάνειας του συστήματος (ST) συνήθως χρησιμοποιούνται
προτάσεις όπως :
Συνήθως αντιλαμβάνομαι την πληροφορία του συστήματος.
Το “σύστημα” είναι εύκολα κατανοητό.
Για την καταμέτρηση όμως καθένα από τους παράγοντες (factor) πολλές φορές δεν είναι
αρκετό ένα item αλλά χρειάζονται 2 με 4 για πιο ακριβή αποτελέσματα. Κάποιοι από
αυτούς επηρεάζονται και από μεταβλητές όπως τα ηδονικά κίνητρα (HM), η τιμή της
αξίας (PV) και η συνήθεια (H). Αντίστοιχα items για τις μεταβλητές αυτές είναι :
Χρησιμοποιώντας το “σύστημα” διασκεδάζω. (HM)
Το “σύστημα” είναι ακριβό. (PV)
Χρησιμοποιώ το “σύστημα” από συνήθεια. (H)
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5.5.1 Συμπεράσματα για Items
Μπορούμε να παρατηρήσουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι για την μέτρηση αρκετών
παραγόντων χρησιμοποιούν παρόμοια items. Αυτό μπορεί αρχικά να εξηγηθεί στο
γεγονός ότι πολλές έρευνες δε χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο για την μέτρηση της
αποδοχής των ΕΣΜ. Έτσι, αντίστοιχοι παράγοντες του μοντέλου TAM (Davis,1985) θα
φέρουν κοινά με παράγοντες των μοντέλων TPB (Ajzen,1991) ή UTAUT (Venkatesh et
al., 2003) και UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) αλλά και με παράγοντες από έρευνες
που δεν χρησιμοποιούν έτοιμα μοντέλα. Τέτοιες ομοιότητες φαίνονται στους παράγοντες
:
Προσδοκία προσπάθειας (EE) και αντιλαμβανόμενη ευκολία (PEOU) όπου τα item της
μέτρησης είναι ίδια.
Οι υποκειμενικές νόρμες (SN) και η κοινωνική επιρροή (SI) φαίνεται να έχουν
ομοιότητες στην μέτρηση καθώς και οι δύο παράγοντες επικεντρώνονται στον περίγυρο
του ατόμου.
Η χρησιμότητα (U) σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) των ερευνών
του μοντέλου TAM αλλά και στον παράγοντα βοηθητικό (H), παρατηρούνται πολλές
ομοιότητες στα items.
Στην προσδοκία απόδοσης (PE) και ποιότητα συστήματος (SQ) μπορεί κανείς να
διακρίνει την ομοιότητα των δύο παραγόντων καθώς η ποιότητα του συστήματος
εξαρτάται και από την απόδοση του.
Ακόμα, οι παράγοντες αντιλαμβανόμενη διασκέδαση (PEN), διασκέδαση (F) και
αίσθηση της αναζήτησης (SS) φαίνονται να μετριούνται με τα ίδια items.
Επίσης οι παράγοντες ενοχλητικό (DS) και απόσπαση προσοχής (DI) έχουν όμοια items
για την μέτρηση τους.

Οι περισσότεροι ερευνητές (π.χ. Chengcheng Xu et al. 2010, Ghazizadeh et al. 2012,
Hassn A. et al. 2016) προσπάθησαν να μετρήσουν την συσχέτιση των διαφόρων
παραγόντων με την συμπεριφορική πρόθεση για χρήση (BI) ή την πρόθεση (I) η οποία
καθορίζει την τελική αποδοχή. Κάποιοι άλλοι (James R.Sayer et al.,2007, Karel A.
Brookhuis et al.,2007 και Kristie L. Young et al.,2010) μέτρησαν την ικανοποίηση (S)
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και την χρησιμότητα (U) που προσφέρει η κάθε τεχνολογία. Ο κάθε παράγοντας
επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και μεταβλητές με σκοπό να
καταλήξει η έρευνα στην πρόθεσή για χρήση της τεχνολογίας. Στην συνέχεια θα δούμε
αυτές τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των παραγόντων και σε ποιες από τις
έρευνες που μελετάμε παρουσιάζονται.
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5.6 Συσχετίσεις κατασκευαστών

5.6.1 Αντιλαμβανόμενη ευκολία (PEOU)
Για την αντιλαμβανόμενη ευκολία στην χρήση (PEOU) όπως φαίνεται και στην Εικόνα
28 αρκετές μελέτες συμπέραναν ότι επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (Ε.Π.),
επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) αλλά και την στάση (ATT) του ατόμο

υ.

Εικόνα 28 PEOU Διάγραμμα
Ε.Π.=Εξωτερικοί Παράγοντες, PEOU= Perceived ease of use, ATT=Attitude, PU=Perceived Usefulness
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5.6.2 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU)
Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) από την άλλη πλευρά, επηρεάζεται και αυτή από
εξωτερικούς παράγοντες αλλά και από την αντιλαμβανόμενη ευκολία στην χρήση και
στην συνέχεια διαμορφώνει την στάση (ATT) αλλά και την συμπεριφορική πρόθεση (BI)
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 29.

Εικόνα 29 PU Διάγραμμα
Ε.Π.=Εξωτερικοί Παράγοντες, PEOU= Perceived ease of use, ATT=Attitude, PU=Perceived Usefulness, BI=Behavioral
Intention

5.6.3 Στάση (ATT)
Για τον παράγοντα στάση (ATT) σύμφωνα με τις έρευνες που εξετάζουμε, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι επηρεάζει και επηρεάζεται από τις υποκειμενικές νόρμες (SN) και
τον αντιλαμβανόμενο συμπεριφορικό έλεγχο (PBC). Επίσης επηρεάζεται από την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU) όπως αναφέραμε πιο πάνω και καταλήγει επηρεάζει
την συμπεριφορική πρόθεση (BI) (Εικόνα 30). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η
στάση εμφανίζεται στα μοντέλα TAM (Davis ,1985) και TPB (Ajzen,1991) και οι σχέσεις
επιρροής που παρατηρούμε υπάρχουν στις μελέτες που χρησιμοποίησαν κάποιο από αυτά
τα μοντέλα.
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Εικόνα 30 ΑΤΤ Διάγραμμα
ATT=Attitude, PU=Perceived Usefulness, SN=Subjective Norms, PBC=Perceived Behavioral Control, BI=Behavioral Intention

5.6.4 Υποκειμενικές νόρμες (SN)
Ο παράγοντας υποκειμενικές νόρμες (SN) (Εικόνα 31) όπως αναφέραμε επηρεάζει και
επηρεάζεται από την στάση(ATT) αλλά και από τον αντιλαμβανόμενο συμπεριφορικό
έλεγχο(PBC) με σκοπό να διαμορφώσει και αυτός την συμπεριφορική πρόθεση (BI) .

Εικόνα 31 SN Διάγραμμα
ATT=Attitude, SN=Subjective Norms, PBC=Perceived Behavioral Control, BI=Behavioral Intention
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5.6.5 Αντιλαμβανόμενος συμπεριφορικός έλεγχος (PBC)
Στην Εικόνα 32 μπορούμε να δούμε την ίδιες σχέσεις που αφορούν τον αντιλαμβανόμενο
συμπεριφορικό έλεγχο (PBC) αλλά και το γεγονός ότι και αυτός επηρεάζει την
συμπεριφορική πρόθεση (BI).

Εικόνα 32 PBC Διάγραμμα
ATT=Attitude, SN=Subjective Norms, PBC=Perceived Behavioral Control, BI=Behavioral Intention

5.6.6 Χρησιμότητα και Ικανοποίηση (U-S)
Για τους παράγοντες χρησιμότητα (U) και ικανοποίηση (S) στις μελέτες που
χρησιμοποιήθηκαν (James R Sauer et al.,2007, Karel A. Brookhuis et al,2007 και. Kristie
L. Young et al.,2010) φάνηκε η σχέση αλληλεπίδρασης και πώς επηρεάζει το ένα το άλλο
(Εικόνα 33).

Εικόνα 33 U-S Διάγραμμα
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5.6.7 Πρόβλεψη απόδοσης (PE)
Για τον παράγοντας πρόβλεψη απόδοσης (PE) μέρος του μοντέλου UTAUT (Venkatesh
et al.,2003) (Εικόνα 34) σε μερικές από τις έρευνες βρέθηκε ότι επηρεάζεται από τις
μεταβλητές ηλικία και το φύλο και καθορίζει με την σειρά του και αυτός την πρόθεση
για χρήση(BI).

Εικόνα 34 PE Διάγραμμα
PE=Performance Expectancy, BI=Behavioral Intention

5.6.8 Προσδοκία προσπάθειας (EE)
Για τον παράγοντα προσδοκία προσπάθειας (EE) μέρος και αυτός του UTAUT
(Venkatesh et al.,2003) μπορούμε να δούμε (Εικόνα 35) ότι επηρεάζεται από τις ίδιες
μεταβλητές με την PE αλλά και από την εμπειρία του ατόμου με σκοπό την διαμόρφωση
της πρόθεσης για χρήση που μας ενδιαφέρει.
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Εικόνα 35 ΕΕ Διάγραμμα
EE=Effort Expectancy, BI=Behavioral Intention

5.6.9 Κοινωνική επιρροή (SI)
Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζεται από την ηλικία το φύλο και την εμπειρία και
επηρεάζει την πρόθεση για χρήση (BI) είναι η κοινωνική επιρροή (SI) όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 36 όπου η Adell (2009) σε σχέση με τους υπόλοιπους που χρησιμοποίησαν
τον παράγοντα δεν βρήκε σχέση με βάση τις τρείς μεταβλητές (ηλικία, φύλο και εμπειρία)
πάρα μόνο με τον παράγοντα BI.

Εικόνα 36 SI Διάγραμμα
SI=Social Influence, BI=Behavioral Intention
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5.6.10 Συνθήκες διευκόλυνσης (FC)
Ο τελευταίος παράγοντας που αναφέρεται στο μοντέλο UTAUT (Venkatesh et al.,2003)
είναι οι συνθήκες διευκόλυνσης (FC) όπου αυτός εξαρτάται από την ηλικία και την
εμπειρία με σκοπό να διαμορφώσει αυτός απευθείας την συμπεριφορά στη χρήση (UB)
και όχι να καταλήξει σε αυτή μέσω της πρόθεσης για χρήση (Εικόνα 37).

Εικόνα 37 FC Διάγραμμα
FC=Facilitating Conditions, UB=User Behavior

5.6.11 Εμπιστοσύνη (T)
Ακόμα, για τον παράγοντα εμπιστοσύνη (T) στο σύστημα μπορούμε να συμπεράνουμε
και από τις έρευνες ότι επηρεάζεται από την διαφάνεια του συστήματος (ST) και την
τεχνική ικανότητα (TC) του καθώς και το ότι επηρεάζει την πρόθεση για χρήση σύμφωνα
με τους Rodel et al., 2014 αλλά και την πρόθεση (Ι) σύμφωνα με τους Chengcheng Xu et
al., 2010 (Εικόνα. 38).

Εικόνα 38 T Διάγραμμα
ST=System Transparency, T=Trust, BI=Behavioral Intention, I=intention, TC=Technical Competence
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5.6.12 Διαφάνεια συστήματος και τεχνική ικανότητα (ST – TC)
Αν εστιάσουμε στους παράγοντες διαφάνεια συστήματος (ST) και τεχνική ικανότητα
(TC) , οι Jong Kyu Choi & Young Gu Ji το 2015 συμπέραναν ότι επηρεάζουν ο καθένας
ξεχωριστά τον παράγοντα της εμπιστοσύνης για το σύστημα (Εικόνες 39,40).

Εικόνα 39 ST Διάγραμμα
ST=System Transparency, T=Trust

Εικόνα 40 TC Διάγραμμα
TC=Technical Competence, T=Trust

5.6.13 Βάση τύχης ή μοίρας (ΕLC)
Για τον παράγοντα External Locus of Control (ELC) δηλαδή το κατά πόσο το άτομο
πιστεύει σε κάτι με βάση την τύχη και την μοίρα μπορούμε να δούμε ότι επηρεάζει την
πρόθεση για χρήση (Εικόνα 41).

Εικόνα 41 ELC Διάγραμμα
ELC=Extreme Locus of Control, BI=Behavioral Intention
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5.6.14 Πρόθεση για χρήση (BI)
Κάθε παράγοντας επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλους με σκοπό την μέτρηση της
αποδοχής των ΕΣΜ. Πολλές έρευνες καταλήγουν στην πρόθεση για χρήση και κάποιες
άλλες στην χρήση. Η πρόθεση για χρήση όμως όπως βλέπουμε στην Eικόνα 42 είναι
συνήθως ο τελικός παράγοντας που καθορίζει την αποδοχή ή όχι της τεχνολογίας από το
άτομο και είναι ο παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στις έρευνες με σκοπό
την διεξαγωγή των συμπερασμάτων του κάθε ερευνητή.

Εικόνα 42 BI Διάγραμμα ELC=Extreme Locus of Control, FC=Facilitating Conditions,
PBC=Perceived Behavioral Control, PE=Performance Expectancy, PU=Perceived Usefulness,
SI=Social Influence, SN=Subjective Norms, T=Trust, ATT=Attitude, EE=Effort Expectancy
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5.7 Συγκεντρωτική ανασκόπηση

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση κάθε παράγοντα στο τέλος κάθε έρευνας είναι και η
συσχέτιση που έχει ο καθένας από αυτούς με αυτό το οποίο επιθυμούμε να βρούμε. Ο
βαθμός συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων είναι καθοριστικός για να συμπεράνουμε αν
η πληροφορία που εξάγουμε από αυτόν σχετίζεται με την πληροφορία που παίρνουμε
από τους άλλους. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες είχαν βαθμό συσχέτισης μεγαλύτερο του
r=0.3 ενώ πολλοί από αυτούς είχαν υψηλό βαθμό κοντά στο r=0.7(Πίνακας 6) το οποίο
δείχνει υψηλό βαθμό γραμμικής σχέσης μεταξύ τους. Όλες οι έρευνες είχαν θετικό βαθμό
συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων ενώ σε μία μόνο έρευνα βρέθηκε αρνητικός βαθμός
συσχέτισης μεταξύ του αντιλαμβανόμενου κινδύνου και της πρόθεσης για χρήση (r=0.14). Αυτό δηλώνει ότι οι μετρήσεις και οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για τις
μετρήσεις ήταν αντιπροσωπευτικοί. Κάποιες έρευνες (π.χ. Karel A. Brookhuis et al.,
2007, Elmira Rafiyan, 2013) επιδίωξαν να μετρήσουν την αποδοχή με δικό τους τρόπο
και γ ’αυτό για την τεχνολογία που εξέταζαν βρήκαν τις τιμές (μέση τιμή, τυπική
απόκλιση) αποδοχής από τους συμμετέχοντες της έρευνας και εξήγαγαν τα
συμπεράσματα τους.
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Συγγραφέας

Έτος

Τεχνολογία

Περιοχή/
Δείγμα
USA(Victo
ria) 52
Νότια
Κορέα 40
USA(Iowa)
78

Τρόπος
Έρευνας
Q

Μέθοδος

Συσχέτιση

Regan et al.

2002

Lee W.S. &
Nam H.K.
Sayer J. et al.

2003

ISA, FCW, LDW,
FMS,Alco-lock,ENS,EDL
ACC

D 6 P.S.

N/A

QS

Facelab

N/A

2007

RDCW, LDW,
CSW

QB, QA

D 7. P.S.

Ολλανδία
37
Αυστραλία
15
Ισπανία 38

QS

QS

Van der
Laan
Van der
Laan
UTAUT

RDCW: U->S
(r=0.719,p<0.001);
LDW U->S
(r=0.746,p<0.001);
CSW U->S
(r=0.807,p<001)
N/A

Karel A. et al.

2007

CA

Young K. et al.

2008

ISA

Adell

2009

SASPENCE

Meschtscherjak
ov A. et al.

2009

Eco (Matic-PedalSpeedometer-DisplayAdvisor)

Αυστρία 57

OQ

TAM

Nowakowski C.
et al.
Chengcheng Xu
et al

2010

CACC, ACC

D

2010

ATIS

USA(Califo Q
rnia)16
Κίνα 247
Q

Silva C.&
Santos J.

2010

Warning Systems

Πορτογαλί
α 77

Q

D 7 P.S.

Chen C. F. &
Chen P. C

2011

GPS

Ταιβάν 251

Q

TAM

Roberts et al.

2012

RTWS

USA 36

QS

TAM+
UNO

Ghazizadeh et
al.

2012

On-board Monitor
System

USA 34

Q

TAM

PU->BI(r=0.76,p<0.001);
PEOU->BI(r=0.51,p<0.01);
T->BI(r=0.61,p<0.001)

Osswald S. et
al.

2012

Text input System

Αυστρία
21

OQS

CTAM

Park E. & Kim
K.

2012

Navigation

Κορέα
1181

OQ

TAM

Cronbach's a : PE 0.876 EE
0.921
ATT 0.900 SI
0.825 FC 0.671 SA 0.874
AN 0.782 BI0.913 PS
0.858
PU-> I(r=0.622,p<0.001);
ATT->I(r=.220,p<0.001);
SQ,DQ->I(r=0.121,
p<0.001); S>I(r=0.392,p<0.001)
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QS

TAM

U->S(r=0.704)
PE ->BI(r=0.862);
EE -> BI(r=0.764);
SI->BI (r=0.721)
PU->BI(r=0.880-0.939);
PEOU -> BI(r=0.8410.941)
N/A
PU-> I(r=0.199,p<0.1);
T->I(r=0.348,p<0.1);
PEOU->I(r=0.552,
p<0.001);
IA->I(r=0.079,p<0.1)
PU->PE (r=0.645,p<0.001);
PU->AI(r=0.830,p<0.001);
PE->AI(r=0.822,p<0.001)
PEOU->BI(r=0.64,p<0.01);
PU-> BI(r=0.5,p<0.01);
PI->BI(r=0.17,p<0.01);
ATT->BI(r=0.8,p<0.01)
PU-> BI(r=0.57,p>0.01);
PEOU->BI(r=0.62,p<0.01);
UNO->BI(r=0.51,p<0.05)

Σουηδία
150

Q

D 6 P.S.

N/A

Αυστρία
336
Αυστραλία
58

OQ

TAM +
TPB
TAM+
TPB

N/A

2015

Alco-lock, DDW, AFL,
NV,ISA,CSW,ACC,FC
M,IA,LCS,VMS,ELK
Navigation,CC,AT,PA,
APS,CAS,ACC,BSD
Warning Systems

Jong K.C. &
Young G.J.

2015

Αυτόνομα Αυτοκίνητα

Κορέα 552

OQ

D BO
TAM

PU->BI(r=0.719);
PEOU->BI(r=0.274);
Τ->BI(r=0.735);
ST->BI(r=0.512);
TC->BI(r=0.354);
PR->BI(r=-0.14);
ELC->BI(r=0.263);
SS->BI(r=0.124)

Henzler M. et
al.
Eben S.L. et al.
Hassn A. et al.

2015

EDAS

Q

UTAUT

2015
2016

FCW, LDW, SBZA
ITS

Γερμανία
23
Κίνα 33
Μαλαισία
200

Q
Q

D 5 P.S.
TAM

PE->BI(r>0.3); EE->BI
(r>0.3)
N/A
ATT->BI(r=0.360,p<0.01);
PU->BI(r=0.438,p<0.01);
PEOU->BI(r=0.34,p<0.01);
IQ->BI(r=0.626,p<0.01);
SQ->BI(r=0.782,p<0.01)

De Winter
J.C.F. et al.
Puente Guillen
P.&Gohl L
Nodine E. et al.

2017

ACC

OQ

N/A

N/A

2018

FWC

Q

D 5 P.S.

2019

FCW, ABS

Ολλανδία
182
Γερμανία
39
USA 38

N/A

D 5 P.S.

TG->W(r=0.3478,p<0.0552)
N/A

Rafiyan E.

2013

Rodel et al.

2014

Laure G. et al.

74

Q

PU->BI(r>0.3);
PEOU->BI(r>0.3);
ATT->BI(r>0.3);
SN->BI(r>0.3);
PBC->BI(r>0.3)
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Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός Πίνακας
Q=Ερωτηματολόγιο, OQ= Online Ερωτηματολόγιο, QS= Ερωτηματολόγιο και Προσομοιωτής, OQS= Online
Ερωτηματολόγιο και Προσομοιωτής , TAM=Tecnhnology Acceptance Model , TPB= Theory of Planned
Behavior UNO=Διακριτηκότητα, UTAUT= Unified Theory of Acceptance and Use of Technology CTAM= Car
TAM,D=Δικιά τους μέθοδος, D BO TAM= Δικιά τους βασισμένη στο ΤΑΜ, D x P.S.= Δικιά τους x πόντων
σύστημ, Van del Laan = Κλίμακα του Van del Laan, ISA=intelligent Speed Adaptation, FCW=Forward
Collision Warning, RDCW=Road Departure Crash Warning, LDW= Lane Departure Warning, FMS=Freeway
Management System, ENS=Emergency Notification System, EDL=Electronic Driver’s Licence,
ACC=Adaptive Cruise Control, U=Usefulness, S=Satisfaction CA=Congestion Assistant, CSW= Curvespeed Warning ABS=Anti-lock Braking System, ITS=Intelligent Transportation Systems, SBZA=Side Blind
Zone Alert, EDAS=Eco Driving Assistant System, CC=Cruise Control, AT=Automatic Transmission,
PA=Parking Assist, APS= Automatic Parking System, CAS= Collision Avoidance System, BSD=Blind Spot
Detection, Alco-lock= Alcohol Detection and Interlock, DDW=Drowsy Driver Warning, AFL=Adaptive Front
Lighting, NV= Night Vision, FCM= Forward Collision Mitigation, IA= Intersection Assistant, LCS= Lane
Change Support, VMS= Vehicle Monitoring System, ELK=Electronic License Key, RTWS=Real Time
Warning System, GPS= Global Position System, CACC= Cooperative Adaptive Cruise Control,
ATIS=Advance Traveler Information System, ) Ecomatic=, EcoPedal=Eco Accelerator Pedal. U=Usefulness,
S=Satisfaction, EE=Effort Expectancy, SI=Social Influence, PE=Performance Expectancy, BI=Behavioral
Intention, PEOU= Perceived ease of use, ATT=Attitude, PU=Perceived Usefulness, T=Trust, PI=Personal
Innovativeness, I=Intention, SQ=System Quality, DQ=Display Quality, FC=Facilitating Conditions,
ST=System Transparency ELC=Extreme Locus of Control, TC=Technical Competence, SN=Subjective
Norms

6.Συμπεράσματα
6.1 Συμπεράσματα ερευνών
Για την τελική χρήση ενός ΕΣΜ είναι απαραίτητη η αποδοχή του από τον χρήστη. Οι
περισσότερες από τις έρευνες που μελετήθηκαν καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι ο μέσος
χρήστης έχει την τάση να αποδέχεται την νέα τεχνολογία. Λίγες ήταν οι περιπτώσεις που
μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στις έρευνες δεν αποδέχτηκε κάποια νέα τεχνολογία.
Συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε για τις έρευνες που βρέθηκαν στην παρούσα
επισκόπηση για το χρονικό διάστημα 2002-2019 είναι :
•

Ο τομέας των ΕΣΜ δεν ήταν αρκετά ενεργός το διάστημα 2002-2009 με μόνο
28% των ερευνών να βρίσκονται εκείνη την περίοδο σε αντίθεση με το διάστημα
2010-2015 όπου πραγματοποιήθηκαν το 56% των ερευνών και το 2016-2019
μόνο 16%. Η νέα πτώση στο διάστημα αυτό πιθανών να οφείλεται στο γεγονός
ότι θεωρείται κάπως “δεδομένη” η αποδοχή των χρηστών από τα συστήματα.

•

Ενώ υπάρχουν πολλά μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας, 13 από τις 25 έρευνες δεν
έκαναν χρήση έτοιμου αλλά μέτρησαν την αποδοχή με δικό τους τρόπο πράγμα
που θα μπορούσε να δηλώσει την αμφιβολία τους για τα υπάρχοντα μοντέλα και
την ανάγκη για μια νέα θεωρία.
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•

Λόγο της μικρής συχνότητας κάποιων παραγόντων (π.χ. SS, PS και DS) και της
μεγάλης συχνότητας κάποιων άλλων (π.χ. BI, PU και PEOU) μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι για την μέτρηση της αποδοχής σημαντικότερο ρόλο σε αυτήν
παίζουν οι πολυσύχναστοι παράγοντες καθώς οι ερευνητές κρίνουν ότι θα έχουν
μεγαλύτερο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα των ερευνών, και όχι τόσο αυτοί που
εμφανίζονται αραιά και άρα έχουν μικρότερη βαρύτητα.

•

Πολλοί παράγοντες καθώς χρησιμοποιούνται όμοια items για την καταγραφή
τους μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι όμοιοι όπως : προσδοκία προσπάθειας
(EE) και αντιλαμβανόμενη ευκολία (PEOU) ,υποκειμενικές νόρμες (SN) και η
κοινωνική επιρροή (SI) , η χρησιμότητα (U) σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα (PU), η προσδοκία απόδοσης (PE) και ποιότητα συστήματος (SQ),
η αντιλαμβανόμενη διασκέδαση (PEN), διασκέδαση (F) και αίσθηση της
αναζήτησης (SS) και οι παράγοντες ενοχλητικό (DS) και απόσπαση προσοχής
(DI)

•

Τέλος μπορούμε να συμπεράνουμε λαμβάνοντας υπόψιν μας τις γεωγραφικές
περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες ότι οι περισσότερες έρευνες
πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε ήδη ανεπτυγμένες χώρες
(π.χ.

Γερμανία,

Ολλανδία).

Αρκετές

έρευνες

πραγματοποιήθηκαν

σε

αναπτυσσόμενες χώρες ενώ καμία δεν βρέθηκε σε υποανάπτυκτες το οποίο
δηλώνει ότι η ανάγκη για μια τέτοια πληροφορία σε τέτοιες χώρες δεν υπάρχει
καθώς δεν μπορεί προσεχώς να υπάρξει προσφορά και ζήτηση σε αυτές τις χώρες.
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6.2 Προτάσεις για μελλοντική μελέτη

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να δώσει μια πρώτη εικόνα για την αποδοχή των ΕΣΜ σε
παγκόσμιο επίπεδο κυρίως από τους χρήστες. Η έννοια της αποδοχής δεν είναι αρκετά
ξεκάθαρη και κατανοητή στον τομέα των ΕΣΜ και θα πρέπει να αναλυθεί παραπάνω με
σκοπό την καλύτερη κατανόηση των κατασκευαστών αποδοχής. Ακόμα θα ήταν χρήσιμη
η μελλοντική έρευνα για την στάση και το στυλ οδήγησης καθώς αυτοί οι δύο παράγοντες
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην μέτρηση της. Επίσης ελάχιστες έρευνες έχουν
πραγματοποιηθεί που αφορούν την αποδοχή σε δίκυκλα οχήματα αλλά και σε οχήματα
επαγγελματικού τύπου (π.χ. φορτηγά) και αποτελέσματα τέτοιων ερευνών θα έδιναν μια
πιο ολιστική εικόνα για την αποδοχή των ΕΣΜ στις οδικές μεταφορές . Τέλος προτείνεται
μελλοντική έρευνα με σκοπό την εύρεσης μηχανισμών αύξησης της αποδοχής του
κλάδου καθώς η τεχνολογία έχει εισβάλει στην καθημερινότητα των ανθρώπων με σκοπό
την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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