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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1Ε ισαγω γή σ το ερ ευ νη τικ ό α ντ ικ είμ ενο
Ξεκινώντας θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στην ιστορία της κινητής τηλεφωνίας
και στην εξέλιξη αυτής μέχρι την σημερινή πραγματικότητα, από το πρώτο κινητό
τηλέφωνο και τις δυνατότητες του μέχρι της σημερινής προηγμένης τεχνολογίας
γενιάς κινητών με τα όποια είναι δυνατή η πρόσβαση και στο ιντερνέτ το όποιο
είναι και το κύριο θέμα της έρευνας μας.
Η ανακάλυψη των κινητών τηλεφώνων έγινε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το
1973 από τον δόκτωρ Μαρτίν Κούπερ της Μοτορόλα (PCWorld, 2009). Η Bells το
1978 κατασκεύασε το πρώτο κινητό δίκτυο τηλεφωνίας που ήταν αναγκαίο για την
εξέλιξη και την εμπορική εκμετάλλευση του κινητού. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του '80 τα κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι
ήταν εγκατεστημένα κυρίως σε αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια
έγκρισης ήταν το μοντέλο της Μοτορόλα DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των
λεγόμενων κινητών πρώτης γενιάς 1G. Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η
απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με την ψηφιοποίηση δικτύων GSM και
συσκευών. Τα κινητά έγιναν μικρότερα, 100-200 γραμμάρια, χωρούσαν στην
παλάμη και έμπαιναν έστω και με δυσκολία στην τσέπη του χρήστη τους. Περάσαμε
έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς 2G, που παρείχαν και άλλες ευκολίες, όπως την
αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS και τη λήψη φωτογραφιών. Στις
αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς 3G, με τις απεριόριστες
δυνατότητες των πολυμέσων.
Το 1999 ξεκίνησε το κινητό ιντερνέτ, ακόμα σε πειραματικό στάδιο, το 2000 ήταν
διαθέσιμες οι πρώτες δοκιμαστικές εφαρμογές με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το 2001
ξεκίνησε η εμπορική χρήση του διαδικτύου από κινητό και από το 2001 μέχρι
σήμερα οι συνδέσεις γίνονται ολοένα και πιο γρήγορες με περισσότερες εφαρμογές
(Κουσαρίδας και Αγγέλου, 2008). Συγκεκριμένα για την Ελλάδα ο αριθμός των
ενεργών

συνδρομητών

δηλαδή

αυτών

που

κατά το

τελευταίο τρίμηνο

χρησιμοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3G, έφθασε το Δεκέμβριο του 2010 τους
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2.786.540 δηλαδή το 24,6% εκ των οποίων οι 289.316 δηλαδή μόνο το 2,6% έκαναν
χρήση καρτών για πρόσβαση στο Intemet από φορητούς υπολογιστές μέσω
δικτύων 3G. Σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς του πρώτου εξαμήνου του
2010 σημειώθηκε αύξηση περίπου 117,7% του αριθμού των συνολικών ενεργών
συνδρομητών και αύξηση περίπου 19,5% του αριθμού των συνδρομητών που
κάνουν χρήση καρτών κινητού Intemet. Είναι φανερό το γεγονός ότι η αλματώδης
αύξηση της κινητής ευρυζωνικότητας οφείλεται κυρίως και στη ραγδαία αύξηση
παραγωγής και φυσικά χρήσης 3G κινητών τηλεφώνων με δυνατότητες που
πλησιάζουν αυτές των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αύξηση των ενεργών
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας με σύνδεση μέσω δικτύου 3G αγγίζει το 140% σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010. Ειδικότερα , για το δεύτερο εξάμηνο του
2010 , το ποσοστό αύξησης της διείσδυσης της κινητής ευρυζωνικότητας στην
Ελλάδα είναι υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (Εφημερίδα ΒΗΜΑ, 2011).

1.2 Α να φ ορ ά σ το ερ ευ νη τικ ό π ρ όβ λ η μ α / σ κ οπ ός έρ ευ να ς
Στην παρούσα μελέτη θα ερευνήσουμε την εξάπλωση του κινητού ιντερνέτ στην
Ελλάδα και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Υπάρχει ανάγκη να μελετήσουμε
το πώς η τεχνολογία του κινητού ιντερνέτ θα μεταδοθεί με το χρόνο και σε
διαφορές ομάδες χρηστών και να προσδιορίσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει σε
αυτές όσον αφορά την διαδικασία της εξάπλωσης της τεχνολογίας. Πρόθεση μας
είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα αντιμετωπίζει σφαιρικά το ζήτημα, θα
ρίχνει φως σε ζητήματα που δεν έχει εξερευνήσει η ελληνική ερευνητική κοινότητα
και θα εξάγει συμπεράσματα που θα μπορούν να βοηθήσουν σε μελλοντικές
έρευνες και σε προβλέψεις σχετικά με την εξάπλωση του κινητού ιντερνέτ. Η ελλιπή
ερευνητική διερεύνηση του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα ήταν αυτό που μας
οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου. Αυτή η μελέτη
ενσωματώνει την αντιλαμβανόμενη απόλαυση (ΡΕ) και το πλαίσιο χρήσης (ϋθ)μέσα
στην θεωρία της διάχυσης της καινοτομίας (ΙΟΪ), με σκοπό να εξηγήσει την χρήση
του κινητού ιντερνέτ βασισμένο σε μια συλλογή από απαντήσεις χρηστών σε ένα
ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε.
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1.3 Δομή τ η ς ερ ευ νη τικ ή ς π ρ ό τ α σ η ς
Παρακάτω η δομή ακολουθεί ως εξής. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή με το
θεωρητικό υπόβαθρο στην επομένη ενότητα, θα παρουσιαστεί το ερευνητικό
μοντέλο με σχετικές ερευνητικές υποθέσεις και την ερευνητική μεθοδολογία που
θα περιγραφεί στην ενότητα 3. Στο κεφάλαιο 4 πραγματοποιείτε η στατιστική
ανάλυση και τα αποτελέσματα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ
2.1 Α νασκόπηση θεω ρίας
Οι περισσότερες από τις πιο πρόσφατες μελέτες υιοθέτησης της τεχνολογίας
πληροφοριών και επικοινωνίας βασίζονται στην χρήση του μοντέλου αποδοχής της
τεχνολογίας (Technology Acceptance Model-TAM) (Davis, 1989) , ή στις προεκτάσεις
του, όπως το TAM2 (Venkatesh and Davis, 2000) και της ενοποιημένης θεωρίας της
αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology-UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). Αυτό αναπτύχτηκε έτσι ώστε να μπορεί
να εξηγήσει και να προβλέψει την αποδοχή της τεχνολογίας της πληροφορικής. Το
TAM βασίστηκε στην θεωρία της δικαιολογημένης δράσης(theory of reasoned
action-TRA)(Ajnen and Fishbein, 1980, Fishbein and Ajzen, 1975), η όποια έχει
εφαρμοστεί στην πρόβλεψη και εξήγηση της συμπεριφοράς του χρηστή σε διάφορα
πεδία και είναι ένα από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα θεωρητικά π λ α ίσ ια ^ ^
et al. 2007).
Το ΤΑΜ υιοθετεί τις αιτιακές σχέσεις της Θεωρίας της δικαιολογημένης δράσης
προκειμένου να εξηγήσει τις συμπεριφορές αποδοχής της τεχνολογίας που
εκδηλώνουν τα άτομα. Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (Perceived Ease of Use)
και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Usefulness) από τη χρήση μιας
συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι οι δύο καθοριστικότεροι παράγοντες υιοθέτησής
της(Davis 1989). Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα είναι ο βαθμός, στον οποίο ένα
άτομο πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα θα αυξήσει την
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απόδοσή του στην εργασία του και αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης είναι ο
βαθμός, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου
συστήματος δεν θα απαιτεί προσπάθεια. Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας
όμως είχε κάποιες ελλείψεις συμφώνα με τον Venkatesh και τον Davis, δεν έπαιρνε
υπόψη κοινωνικούς παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν την στάση ενός ατόμου. Για
τον λόγο αυτό δημιούργησαν ένα δεύτερο τροποποιημένο μοντέλο αποδοχής
τεχνολογίας (TAM2) το όποιο περιελάμβανε έννοιες όπως τα υποκειμενικά
πρότυπα, εθελοντισμό, εικόνα, νοητικές οργανωσιακές διαδικασίες, σχετικότητα
εργασίας, ποιότητα απόδοσης, αποδειξιμότητα αποτελεσμάτων (Venkatesh and
Davis, 2000). Οι περισσότερες από τις πιο πρόσφατες έρευνες που αφορούν την
υιοθέτηση του κινητού ιντερνέτ είναι βασισμένες στο μοντέλο αποδοχής της
τεχνολογίας TAM και πολύ λίγη σημασία έχει δοθεί στο πως η τεχνολογία θα
διαχυθεί ανάμεσα στους καταναλωτές με το χρόνο.
Όσον αφορά αυτό , όπως έχει προταθεί από τον Rogers (1983), η θεωρία διάχυσης
της καινοτομίας IDT, είναι μια πολύ καλοστεκούμενη θεωρία, η όποια προσφέρει
πολύτιμες ιδέες για το πώς μια καινοτομία διαχέεται στους χρηστές με την πάροδο
του χρόνου. Καταρχήν συμφώνα με τον Rogers υπάρχουν τρεις τύποι καινοτομιών.
Η συνεχής καινοτομία, η όποια είναι μια καινοτομία που στηρίζετε σε μια ήδη
καθιερωμένη, ο χρήστης της καινοτομίας θα χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο το
προϊόν όπως και πριν, αν και αυτό θα έχει μεταβάλει κάποια χαρακτηριστικά του.
Συχνά τα υποδείγματα προϊόντα αλλάζουν ελαφρώς μόνο μέσα στο χρόνο, και κάθε
μια έκδοση προσπαθεί να είναι αποδοτικότερη από τις προηγούμενες με όσο το
δυνατόν απλές τροποποιήσεις του αρχικού προϊόντος. Ο δεύτερος τύπος είναι η
δυναμικά συνεχής καινοτομία. Αυτός ο τύπος καινοτομίας είναι η δημιουργία ενός
νέου προϊόντος, νέας ιδέας ή πρακτικής, ή ενός ριζοσπαστικού μέσου που αλλάζει
τα ήδη υπάρχοντα. Ο τρίτος και τελευταίος τύπος συμφώνα με τον Rogers είναι η
ασυνεχής καινοτομία, αυτός ο τύπος καινοτομίας είναι μια συνολικά νέα ιδέα, μια
νέα πρακτική ή ένα νέο προϊόν. Είναι νέο και μοναδικό και δεν ήταν από πριν
γνωστό στα μέλη ενός κοινωνικού συστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι μια
καινοτομία για ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα μπορεί να είναι ασυνεχής για
αυτή τη κοινωνία αλλά να προϋπήρχε ή να μην αποτελεί καινοτομία για ένα άλλο
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κοινωνικό σύστημα. Ο χρήστης περνά από πέντε σταδία αποδοχής της καινοτομίας
(Συριόπουλος Κ. & Φίλιππας Δ., 2010) Πρώτο στάδιο είναι η Συνειδητοποίηση
ακολουθεί το Ενδιαφέρον μετά από αυτό η Αξιολόγηση στην συνεχεία το
Δοκιμαστικό στάδιο και τέλος η Υιοθέτηση.
Οι κατηγορίες των αποδεκτών που συγκροτούν ένα κοινωνικό, οικονομικό, ή κάθε
είδους σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά, είναι πέντε και ποικίλουν από την άποψη
του όγκου τους, του χρόνου υιοθέτησης, του οικονομικού επιπέδου. Οι κατηγορίες
των αποδεκτών που δημιουργούνται με ποσοτική ταξινόμηση και βασίζονται στη
διάχυση βάσει της κανονικής κατανομής είναι οι εξής, καινοτόμοι, πρόωροι
αποδεκτές, πρόωρη πλειοψηφία, πρόσφατη ή μετέπειτα πλειοψηφία και οι
βραδυκίνητοι (Rogers, 1995).
(1) Οι καινοτόμοι είναι τα άτομα που είναι πρόθυμα να δοκιμάσουν νέα
πράγματα^ et al., 2005;Yi et al., 2006), να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της
αποτυχίας συνειδητοποιώντας ότι διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο. Οι καινοτόμοι
γενικά, έχουν ένα υψηλό εισόδημα και μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε
λάθη. Εντούτοις, είναι εκείνοι, από την κοινωνική και οικονομική κλίμακα που ενώ
διατρέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, θα επωφεληθούν το μέγιστο όφελος από
την επιτυχία της καινοτομίας. Σύμφωνα με τον Rogers, αυτή η κατηγορία αποτελεί
το 2.5% περίπου επί του συνόλου των μελών. (2) Οι πρόωροι αποδέκτες είναι αυτοί
που κατέχουν μια καλύτερη παιδεία αλλά και πλούτο, έχουν κερδίσει το σεβασμό
του κοινωνικού συνόλου και ξεχωρίζουν ανάμεσα στο σύνολο. Συνήθως, οι πρόωροι
αποδεκτές έχουν ένα πλεονέκτημα όσο αναφορά την παροχή των πληροφοριών για
την καινοτομία σε σχέση με τους άλλους. Σύμφωνα με τον Rogers, αυτή η
κατηγορία αποτελεί το 13.5% περίπου επί του συνόλου των μελών. (3) Στην
κατηγορία πρόωρη πλειοψηφία είναι τα άτομα που δεν διατρέχουν όπως πριν
τεράστιο κίνδυνο αλλά δέχονται τη καινοτομία περίπου στη μέση της κανονικής
κατανομής της στο πληθυσμό κατά τη διάρκεια διάχυσης της. Γενικά, για τα άτομα
αυτά, απαιτείται περισσότερος χρόνος για να υιοθετηθεί μια καινοτομία. Τα άτομα
αυτής της κατηγορίας τείνουν να είναι περίπου ο μέσος όρος από την άποψη του
πλούτου και της παιδείας και εξαρτώνται ως ένα ορισμένο βαθμό από αυτό.
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Σύμφωνα με τον Rogers, αυτή η κατηγορία αποτελεί το 34% περίπου επί του
συνόλου των μελών. (4) Πρόσφατη ή μετέπειτα κατηγορία είναι η κατηγορία
ατόμων που έχουν περιορισμένους πόρους και δεν είναι πρόθυμοι να διατρέξουν
κίνδυνο^ et al., 2005). Περιμένουν έως ότου έχει υιοθετηθεί εκτενώς από τους
άλλους μια καινοτομία πριν την αποδεκτού οι ίδιοι. Σύμφωνα με τον Rogers, αυτή η
κατηγορία αποτελεί το 34% περίπου επί του συνόλου των μελών. (5) Τέλος οι
βραδυκίνητοι, είναι ένας όρος ο όποιος δίνεται σε εκείνους που είναι γενικά
δύσπιστοι στις νέες ιδέες και συχνά υιοθετούν μια καινοτομία όταν έχει περάσει
στο στάδιο της ωριμότητας της. Έχουν γενικό χαμηλό εισόδημα, χαμηλότερη
κοινωνική θέση και περιβάλλονται από άλλους βραδυκίνητους. Σύμφωνα με τον
Rogers, αυτή η κατηγορία αποτελεί το 16% περίπου επί του συνόλου των μελών.
Η θεωρία διάχυσης της καινοτομίας υποστηρίζει ότι η πρόθεση για υιοθέτηση
καινοτομίας από τους χρηστές επηρεάζετε από τα αντιληπτά χαρακτηριστικά της
καινοτομίας. Ειδικότερα τα αντιληπτά χαρακτηριστικά της καινοτομίας περιέχουν
πέντε στοιχειά, τα όποια είναι το σχετικό πλεονέκτημα, η συμβατότητα, η
πολυπλοκότητα, η δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης και τέλος η δυνατότητα
παρατήρησης.
Αναλυτικότερα όμως ξεκινώντας με το σχετικό πλεονέκτημα είναι αυτό που
προσφέρεται και με αυτό εννοείται ο βαθμός στον οποίον μια καινοτομία είναι
ανώτερη εκείνων που αντικαθιστά. Είναι πολύ σημαντικό για την αύξηση του
ρυθμού υιοθέτησης οι μονάδες να εντοπίζουν τα οφέλη που αποφέρει η υιοθέτηση
μιας καινοτομίας, και τα οποία πρέπει βέβαια να υποσκελίζουν το κόστος χρήσης,
και στη συνέχεια να τα συγκρίνουν με παλαιότερες εφαρμογές. Για αυτό το λόγο θα
πρέπει να σημειωθεί ότι και οι υπεύθυνοι της αγοράς όταν σχεδιάζουν μια
καινοτομία θα πρέπει να έχουν διαρκώς υπόψη τους τη σχέση κόστους-οφέλους και
πως αυτή γίνεται αντιληπτή από το στοχευόμενο κοινό. Μάλιστα ειδικά όταν ο
στόχος είναι η καινοτομία να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις τότε το χαρακτηριστικό
του σχετικού πλεονεκτήματος παίζει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους
(Robinson, 1990). Στην συνεχεία η συμβατότητα, με τον ορό αυτό εννοούμε στο
κατά πόσο μια καινοτομία είναι συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες αξίες και τις
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εμπειρίες του παρελθόντος. Για να έχει ικανοποιητικό, αν όχι αυξανόμενο, ρυθμό
υιοθέτησης μια καινοτομία θα πρέπει να μην παρουσιάζεται σαν κάτι τελείως
άγνωστο αλλά αντίθετα να συνδυάζεται κάπως με τις υπάρχουσες συνήθειες.
Μάλιστα θα πρέπει να είναι συμβατή όχι μόνο με υλικά αγαθά αλλά και τις
αντιλήψεις του κοινού στο οποίο απευθύνεται, ειδικά αν σχετίζεται με ευαίσθητα
ζητήματα. Στην περίπτωση που η καινοτομία απευθύνεται σε επιχειρήσεις και είναι
συμβατή με αυτές τότε θα έχει μεγαλύτερα αντιλαμβανόμενα οφέλη, άρα
μεγαλύτερη αξία (Anderson and Narus, 1999), και θα είναι πιο εύκολο να
υλοποιηθεί από ή εντός της επιχείρησης (Zaltman et al., 1973). Άρα και η
συμβατότητα συνδέεται θετικά με την υιοθέτηση και διάχυση καινοτομιών.
Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά στην πολυπλοκότητα της καινοτομίας και άρα στο
κατά πόσο μια καινοτομία είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή - κατανοητή ή ακόμα
και να χρησιμοποιηθεί. Αν η πολυπλοκότητα είναι πολύ έντονη και υποσκελίζει την
καινοτομία αυτή καθεαυτή και το πλεονέκτημα που εκείνη προσφέρει τότε είναι
πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε απόρριψη. Για την αποφυγή αρνητικών
αποτελεσμάτων εξαιτίας πιθανής πολυπλοκότητας αρκετές μονάδες παραγωγής
καινοτομιών προσφέρουν επιμορφωτικές επιδείξεις στο στοχευόμενο κοινό.
Επομένως η πολυπλοκότητα συνδέεται αρνητικά με την υιοθέτηση και διάχυση
καινοτομιών. Είναι πολύ σημαντικό προτέρημα μιας καινοτομίας να προσφέρει
δοκιμαστική χρήση ή πειραματισμό για κάποιο χρονικό διάστημα στα άτομα που
πιθανόν την υιοθετήσουν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό το όποιο προαναφέραμε, η
δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης. Όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή με μια
καινοτομία τότε εξοικειώνεται γρηγορότερα μαζί της. Επίσης αν τη χρησιμοποιήσει
δοκιμαστικά για κάποιο χρονικό διάστημα και επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων
της τότε είναι πολύ πιθανό με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου να αποφασίσει
την ουσιαστική υιοθέτησή της. Η ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού συνδέεται
θετικά με την απόφαση για υιοθέτηση μιας νέας ιδέας.
Το πέμπτο και τελευταίο χαρακτηριστικό που συνήθως εξετάζεται είναι εκείνο της
δυνατότητας παρατήρησης των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το χαρακτηριστικό
αυτό τα άτομα εξετάζουν το βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα της καινοτομίας
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μπορούν να διαχυθούν στους υπολοίπους, δηλαδή κατά πόσο μπορούν να
συζητήσουν για αυτά με άλλους. Όταν τα άτομα μπορούν εύκολα να αντιληφθούν
το θετικό αποτέλεσμα από τη χρήση μιας καινοτομίας, είτε επειδή είναι χρήστες
αυτής είτε επειδή είναι παρατηρητές, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρυθμός
υιοθέτησης και διάχυσης αυξάνεται, οπότε το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται
θετικά. Η θεωρία διάχυσης της καινοτομίας επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο από
τον Moore και Benbasat (1991) οι όποιοι ανέφεραν επτά χαρακτηριστικά της
καινοτομίας, το σχετικό πλεονέκτημα, τη ευκολία χρήσης, την πολυπλοκότητα, τη
δοκιμαστική χρήση, την δυνατότητα επίδειξης αποτελεσμάτων, την ορατότητα και
την απεικόνιση. Βασισμένοι στις έρευνες που έκαναν ο Rogers (1983), ο Moore και ο
Benbasat (1991), η θεωρία διάχυσης της καινοτομίας χρησιμοποιήθηκε ο από
πολλές μελέτες σε διάφορα καινοτόμα προϊόντα.

2.2 Ε μπειρικές έρ ευ νες
Βασισμένο στο TAM και τις επεκτάσεις του, ένας αριθμός μελετών υιοθέτησης
κινητού ιντερνέτ έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες. Με αναφορές σε καταναλωτές
στην Αυστραλία, Kurnia et al. (2006) βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα,
η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και η κοινωνική επιρροή έχουν θετικό
αντίκτυπο στην συμπεριφορά του καταναλωτή προς το κινητό ιντερνέτ, το όποιο με
την σειρά του επηρεάζει την πρόθεση τους στο να το χρησιμοποιήσουν. Βασισμένο
σε μια διαδικτυακή ερευνά που έγινε στην Κορέα, ο Cheong και ο Park (2005)
ανάφεραν ότι η πρόθεση στο να χρησιμοποιήσεις κινητό ιντερνέτ είναι μια
λειτουργιά της διάθεσης, της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας, της ευθυμίας και
του μεγέθους της τιμής. Shin (2007) μελέτησε το ευρείας ζώνης (broadband)
ασύρματο ιντερνέτ στην Κορέα και βρήκε ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, η
διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η ευχαρίστηση συνδέονται σημαντικά στην διάθεση,
και η διάθεση μαζί με την κοινωνική πίεση θετικά επηρεάζουν την πρόθεση για
χρήση.
Βασισμένο σε απαντήσεις από MBA μαθητές εγγεγραμμένους σε ένα περιφερειακό
πανεπιστήμιο στο Texas, Lu et al.(2005) βρέθηκε ότι η κοινωνική επιρροή και η
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προσωπική

καινοτομικότητα

επιδρούν

σημαντικά

στην

αντιλαμβανόμενη

χρησιμότητα αλλά και στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης οι οποίες με την
σειρά τους επηρεάζουν στην πρόθεση για να υιοθετήσεις ασύρματες υπηρεσίες
ιντερνέτ. Ο Kim et al. (2007) διεξήγαγε μια ερευνά για την υιοθέτηση του κινητού
ιντερνέτ στην Σιγκαπούρη. Η ερευνά τους βρήκε ότι η πρόθεση για υιοθέτηση ήταν
θετικά συνδεδεμένη στην αντιλαμβανόμενη αξία, η όποια επηρεαζόταν από την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, ευθυμία, τεχνικότητα και την αντιλαμβανόμενη
αμοιβή. Βασισμένο σε μια ερευνά που έγινε στην κινά το 2005, Lu et al. (2008)
αναγνωριστήκαν επτά παράγοντες οι όποιοι έχουν αντίκτυπο όσο αφορά την χρήση
υπηρεσιών ασύρματου ιντερνέτ, συμπεριλαμβάνοντας την ασύρματη κινητή
τεχνολογία, το κοινωνικό περιβάλλον, την προσωπική καινοτομικότητα των
πληροφορικών τεχνολογιών, την εμπιστοσύνη της γνώσης, την διευκόλυνση της
κατάστασης, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης.
Ο Hsu et al., (2007) μελέτησε την υιοθέτηση της υπηρεσίας πολυμέσων μηνυμάτων
και βρήκε ότι οι αντιλήψεις των χρηστών για την υπηρεσία ποίκιλαν ανάμεσα στα
χαρακτηριστικά της διάχυσης της καινοτομίας βασισμένα στην δομή που έχει
διατυπώσει ο Moore και ο Benbasat (1991). Μελετώντας την χρήση των
ιστοσελίδων ηλεκτρονικής μάθησης, Liao και ο Lu (2008) βρήκαν ότι το σχετικό
πλεονέκτημα και η συμβατότητα είναι σημαντικό κίνητρο για να χρησιμοποιήσεις
την ηλεκτρονική μάθηση. Ο Lin και ο Lee (2006) βρήκαν ότι το αντιληπτό σχετικό
πλεονέκτημα, η συμβατότητα και η πολυπλοκότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στην ενθάρρυνση της διάχυσης γνώσης μέσα σε οργανωτικό πλαίσιο. Όσον αφορά
την διαδικτυακή αποδοχή των καταναλωτών σε εικονικές επιχειρήσεις, η ερευνά η
όποια διεξήχθη από τον Chen et al., (2002) έδειξε ότι η συμβατότητα, η
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η ευκολία χρήσης ήταν σημαντικοί παράγοντες
στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Από τον Liu και Li (2009) πραγματοποιήθηκε
μια έρευνα για την διάχυση του κινητού διαδικτύου στην Κίνα. Συνολικά, πήραν 736
χρήσιμες απαντήσεις χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο προερχόμενο από
προηγούμενη έρευνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφορές στις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την χρήση του κινητού
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ίντερνετ ανάμεσα στα διαφορετικά στάδια διάχυσης της καινοτομίας. Τελικά
βρέθηκε ότι η αντιληπτή απόλαυση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σχετικά με
την χρήση του κινητού ίντερνετ. Επειδή οι περισσότεροι χρηστές έχουν εμπειρία
από το παραδοσιακό ιντερνέτ, το όποιο είναι παρόμοιο με το κινητό ιντερνέτ, η
δοκιμαστική χρήση δεν θα συμπεριληφθεί στο ερευνητικό μοντέλο αυτής της
μελέτης.

2.3 Ε ννοιολογικ ό π λα ίσ ιο

2.3.1 Σχετικό πλεονέκτημα.
Το σχετικό πλεονέκτημα αναφέρετε ''στον βαθμό στον όποιο μια καινοτομία είναι
ανώτερη αυτών που αντικαθιστά'' (Rogers, 1995, p. 212). Χάριν στην ισχυρή
προγνωστική του δύναμη το σχετικό πλεονέκτημα συμπεριλαμβάνετε σε διαφορές
θεωρίες

υιοθέτησης

καινοτομιών

σαν

ένας

σημαντικός παράγοντας.

Για

παράδειγμα, εννοιολογικά συνδέεται με την αντιληπτή χρησιμότητα στο ΤΑΜ
(Davis, 1989), και έχει τις προσδοκώμενες επιδόσεις στο UTAUT (Venkatesh at al.,
2003). Επομένως, το σχετικό πλεονέκτημα θα συμπεριληφθεί στο ερευνητικό μας
μοντέλο και προτείνουμε την εξής υπόθεση:
Υ1. Το σχετικό πλεονέκτημα συνδέεται θετικά με τη χρήση του κινητού ιντερνέτ
στην Ελλάδα.

2.3.2 Πολυπλοκότητα
Η πολυπλοκότητα αναφέρεται ''στον βαθμό στον όποιο μια καινοτομία είναι
δύσκολο στο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί'' (Rogers, 1995, p. 242). Είναι
όμοιο με την αντιληπτή ευκολία χρήσης στο ΤΑΜ (Davis, 1989). Συμφώνα με το IDT
αλλά και το ΤΑΜ όσο πιο πολύπλοκη είναι μια καινοτομία, τόσο πιο αργό ρυθμό
υιοθέτησης θα έχει. Η πολυπλοκότητα έχει αποδεδειχθεί ότι είναι σημαντικό
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προγνωστικό για την υιοθέτηση σε πολλές καινοτομίες (Lin και Lee, 2006, Liao και
Lu, 2008). Ομοίως, εφόσον το κινητό ιντερνέτ βασίζετε στην χρήση των κινητών
τηλεφώνων με μια σχετικά μικρή οθόνη και πληκτρολόγιο σε σύγκριση με ένα
επιτραπέζιο

υπολογιστή,

μειώνοντας

ή

διαγράφοντας

την

οποιαδήποτε

πολυπλοκότητα θα μας βοηθούσε αρκετά στο να προωθήσουμε την χρήση του
κινητού ιντερνέτ. Κατά συνέπεια, κάνουμε την εξής υπόθεση:
Υ2. Η αντιληπτή πολυπλοκότητα σχετίζετε θετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ
στην Ελλάδα.

2.3.3 Συμβατότητα
Η συμβατότητα αναφέρεται στον βαθμό τον όποιο μια καινοτομία θεωρείτε
συνεπής με τις υπάρχουσες τιμές, με τις παλαιότερες εμπειρίες και με τις ανάγκες
των πιθανών χρηστών (Rogers, 1995). Έτσι, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη τα
παρακάτω δυο γεγονότα:
(1) Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και οι απαιτήσεις από το εργασιακό τους
περιβάλλον τους αναγκάζουν να έχουν νομαδικές ζωές (Drake et al., 2008)
(2) Οι χρηστές του κινητού ιντερνέτ είναι συνήθως από τις νέες γενναίες με
διαφορετικό τρόπο ζωής και συνήθειες από τους προκάτοχους τους
(Oblinger, 2003).
Άρα είναι σημαντικό το κινητό ιντερνέτ, σαν μια νέα ΙΤ καινοτομία, να είναι
συμβατή με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Έτσι, κάνουμε της παρακάτω υπόθεση:
Υ3. Η αντιληπτή συμβατότητα σχετίζετε θετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ
στην Ελλάδα.

2.3.4 Δυνατότητα παρατήρησης
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Η δυνατότητα παρατήρησης είναι προσδιορισμένη σαν τον βαθμό στον όποιο τα
αποτελέσματα μιας καινοτομίας είναι ορατά ή απτά στους χρηστές (Rogers, 1995).
Αν μια καινοτομία μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί και να περιγραφεί σε άλλους,
τότε είναι πιο πιθανόν ότι η καινοτομία να εντυπωσιάσει θετικά τους ανθρώπους,
το όποιο θα κάνει την καινοτομία πιο πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από αυτούς. Η
δυνατότητα παρατήρησης βρέθηκε ότι είναι ένα σημαντικό προγνωστικό για την
υιοθέτηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας ανάμεσα σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στην Μαλαισία (Tan και Eze, 2008, Tan et al., 2009), και για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο Μπαγκλαντές (Azam και
Quadddus, 2009). Ως εκ τούτου, κάνουμε την εξής υπόθεση:
Υ4. Η αντιληπτή δυνατότητα παρατήρησης επηρεάζει θετικά την χρήση κινητού
ιντερνέτ στην Ελλάδα.

2.3.5 Πλαίσιο χρήσης
Το πλαίσιο χρήσης αναφέρεται στο ''συγκεκριμένο περιβάλλον στο όποιο μια
τεχνολογία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί'' (Van de Wijngaert και Bouman, 2009, p.
86). Ο αντίκτυπος του πλαισίου χρήσης στην χρήση της τεχνολογίας έχει ευρέως
αναγνωρισθεί στην φιλολογία της κινητής διάχυσης της καινοτομίας. Παλαιότερες
μελέτες δείχνουν ότι το πλαίσιο χρήσης συνδέετε σημαντικά στην πρόθεση για
χρησιμοποίηση μιας τεχνολογίας, ιδιαίτερα όταν βρίσκετε σε μια ποικιλία από
κοινωνικά πλαίσια. Μελετώντας την υιοθέτηση κινητών υπηρεσιών από την
αστυνομία, Bouman et al. (2008) βρέθηκε ότι τα χαρακτηριστικά του πλαισίου
παίζουν σημαντικό ρολό στην χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών επικοινωνίας. Ο
Van de Wijngaert και ο Bouman (2009) βρήκαν ότι η υιοθέτηση και η χρήση
τεχνολογιών είναι εξαρτώμενα από το πλαίσιο. Βρήκαν στην συνεχεία ότι τα
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πλαίσιο είναι σημαντικοί παράγοντες στην
εξήγηση της θέλησης για χρησιμοποίηση ασύρματων δικτύων (Van de Wijngaert
και Bouman, 2009). Βασισμένοι σε αυτές τις έρευνες, προχωρήσαμε στην εξής
υπόθεση:
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Υ5. Το πλαίσιο χρήσης σχετίζετε θετικά με την χρήση κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα.

2.3.6 Αντιλαμβανόμενη απόλαυση
Η αντιλαμβανόμενη απόλαυση είναι η έκταση στην όποια μια δραστηριότητα
θεωρείτε απολαυστική από μονή της, και αυτή η έκταση είναι χωρισμένη από
οποιεσδήποτε

συνέπειες

ευεργετικών

επιδόσεων

που

μπορεί

να

είναι

αναμενόμενες. Η απόλαυση φαίνεται να είναι εγγενές κίνητρο. Σε μια ερευνά που
έγινε από τον Thong et al. (2006), η αντιλαμβανόμενη απόλαυση φάνηκε να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην πρόθεση του χρηστή για υιοθέτηση. Σχετικά με την
υιοθέτηση των παιχνιδιών στα κινητά, Ha et al. (2007) βρέθηκε ότι η
αντιλαμβανόμενη απόλαυση ήταν η πιο σημαντική μεταβλητή που επηρέασε την
συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην μελέτη τους για την υιοθέτηση υπηρεσιών
αμέσων μηνυμάτων, Lu et al. (2009) παρουσίασε ότι η απόλαυση επηρέασε
σημαντικά και θετικά την συμπεριφορά των καταναλωτών. Μια μελέτη που
διεξήχθη από τον Lee et al. (2005) έδειξε ότι η αντιλαμβανόμενη απόλαυση
παρακίνησε σημαντικά την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής
μάθησης. Εφόσον οι καταναλωτές, γενικά, χρησιμοποιούν το κινητό ιντερνέτ για
ψυχαγωγικούς λογούς (iResearch, 2008), είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε την
αντιληπτή απόλαυση για να εξηγήσουμε την χρησιμότητα του κινητού ιντερνέτ.
Επομένως υποθέτουμε ότι:
Υ6. Η αντιλαμβανόμενη απόλαυση συνδέετε θετικά με την χρήση του κινητού
ιντερνέτ στην Ελλάδα.
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2.4 Σχηματική π α ρ ουσ ία σ η ερ ευ νη τικ ώ ν υ π ο θ έσ εω ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Π ληθυσμός τη ς έρ ευ να ς
Ο πληθυσμός της έρευνας μας είναι οι χρηστές κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο (Παρατηρητήριο ΚτΠ, 2011) ο αριθμός ενεργών
χρηστών κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς ανέρχεται στα 2.587.224 για το δεύτερο
εξάμηνο του 2010, επίσης, στην συγκεκριμένη ερευνά παρουσιάζετε ρυθμός
αύξησης για το 2010 117,7% λέγοντας όμως ότι μειώθηκε για έτος 2011. Άρα με
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αυτά τα δεδομένα υποθέτουμε ότι ο αριθμός των χρηστών για το έτος 2011 είναι
περίπου 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) χρηστές οι όποιοι θα είναι και ο πληθυσμός
της έρευνας μας. Ο πληθυσμός αυτός συμφώνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
που έχει δημοσιεύσει το παρατηρητήριο σε διαφορετική ερευνά είναι κατά μεγάλο
ποσοστό άντρες, ηλικίας 16-24, άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κάτοικοι
μεγάλων αστικών κέντρων(Παρατηρητήριο ΚτΠ, 2011). Τα χαρακτηριστικά αυτά
είχαν δημοσιευθεί για χρήστες του διαδικτύου, εφόσον όμως μιλάμε για το κινητό
διαδίκτυο θα υποθέσουμε πως και το δικό μας δείγμα έχει όμοια χαρακτηριστικά

3.2 Μ έθοδος σ υλλογή ς σ το ιχείω ν
Υπολογίζουμε να συλλέξουμε περισσότερα από τουλάχιστον 200 απαντημένα
ερωτηματολόγια έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην ερευνά. Σε αυτά θα
χρησιμοποιήσουμε την επταβάθμια κλίμακα Likert που θα κυμαίνετε από το (1)
Διαφωνώ απόλυτα μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα. Εφόσον το θέμα της έρευνας
μας είναι το κινητό ιντερνέτ θα δημοσιεύσουμε τα ερωτηματολόγια σε ανάλογες
σελίδες στο ιντερνέτ ζητώντας άδεια από τους διαχειριστές των σελίδων. Θα
στείλουμε σε ηλεκτρονικό μήνυμα τα ερωτηματολόγια μέσω σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης όπως facebook και Twitter. Επίσης θα μοιράσουμε ερωτηματολόγια στον
εργασιακό μας χώρο και στον κοινωνικό μας περίγυρο αλλά και σε απλούς πολίτες
στοχεύοντας σε συγκεκριμένο κοινό, μοιράζοντας τα ερωτηματολόγια έξω από
καταστήματα όπως Γερμανός , Vodafone και Cosmote.

3.3 Π εριγραφή τρ ό π ο υ μέτρησης
Το ερωτηματολόγιο είναι επιστημονικά ελεγμένο και αξιόπιστο, βασισμένο από το
άρθρο των Liu και Li (2009) οι οποίοι βασιστήκαν επίσης σε προηγούμενες μελέτες
που είχαν γίνει από τον Moore και τον Benbasat (1991), επίσης και από τον Hsu et
al. (2007).
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Σχετικό Πλεονέκτημα
1. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα
στα καθήκοντα της δουλειάς / μελέτης / ζωής μου
2. Λαμβάνοντας υπ 'όψιν όλα μου τα καθήκοντα, η χρήση του κινητού ιντερνέτ
μπορεί να βοηθήσει στην δουλεία / μελέτη / ζωή μου
3. Γενικά, πιστεύω ότι το κινητό ιντερνέτ είναι πολύ χρήσιμο στην καθημερινή
μου ζωή
4. Γενικά, πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι επωφελής στην ζωή
μου
Πολυπλοκότητα
1. Να μάθω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ είναι εύκολο για μένα
2. Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω ικανός στο να χρησιμοποιώ το κινητό
ιντερνέτ
3. Γενικά, πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι εύκολη
Συμβατότητα
1. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι βολική μέθοδος για να μπαίνω στο
διαδίκτυο
2. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι συμβατή με τον τρόπο ζωής μου και τις
συνήθειες μου
Δυνατότητα παρατήρησης
1. Τα πλεονεκτήματα του κινητού ιντερνέτ είναι εμφανή
2. Είναι εύκολο για μένα να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα του κινητού
ιντερνέτ σε άλλους
Πλαίσιο χρήσης
1. Θα Χρησιμοποιήσω / χρησιμοποιούσα το κινητό ιντερνέτ αν:
2. Βαριέμαι
3. Δεν μπορώ να συνδεθώ από επιτραπέζιο υπολογιστή
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4. Το σταθερό μου ιντερνέτ δεν είναι διαθέσιμο
5. Υπάρχει άμεσα ανάγκη να μπω στο ιντερνέτ όταν βρίσκομαι εκτός σπιτιού
Αντιλαμβανόμενη απόλαυση
1.

Η χρήση του κινητού ιντερνέτ μου δίνει απόλαυση

2.

Διασκεδάζω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ

3.

Η χρήση του κινητού ιντερνέτ μου είναι ευχάριστη

Χρήση κινητού ιντερνέτ
1. Χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ συχνά
2. Γενικά, χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ πολύ

3.4 Α νάλυση Δ εδ ο μ ένω ν
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ιστογράμματα συχνοτήτων και
πίνακες συχνοτήτων ενώ επίσης υπολογίσθηκαν ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση
και η επικρατούσα τιμή. Επίσης εφαρμόσθηκε η δοκιμασία one -way ANOVA για την
σύγκριση του μέσου όρου των απαντήσεων μεταξύ των ερωτήσεων, ενώ
υπολογίσθηκε και ο συντελεστής του spearman μεταξύ των ερωτήσεων. Όλες οι
αναλύσεις και τα σχετικά διαγράμματα καθώς επίσης και η βάση δεδομένων που
περιελάμβανε τις απαντήσεις των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκαν με την χρήση
του λογισμικού προγράμματος SPSS v17.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά απαντήθηκαν 415 ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων
ακολουθεί την φιλοσοφία που τέθηκε στα παραπάνω κεφάλαια και στοχεύει στην
εξέταση της επαλήθευσης των επιστημονικών υποθέσεων που τέθηκαν στα πλαίσια
της εργασίας αυτής ανά θεματική ενότητα.
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Α. ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου που πραγματεύονται το σχετικό
πλεονέκτημα σχετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα (ερωτήσεις
Α1- Α4) παρουσιάζεται παρακάτω.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν
στην ερώτηση Α1 που αφορά στο αν η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να
αυξήσει την αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα της δουλειάς / μελέτης / ζωής των
ερωτηθέντων παρουσιάζονται στην εικόνα 1 και στον πίνακα 1.

Mean =4,91
Std. Dev. =1,715
Ν=414

Α1. Η χρήση του κινητού ίντερνετ μπορεί να αυξήσει
την απαιελεσμαπκότηια στα καθήκοντα της μελέτης/
δουλείας/ ζωής μου.

Εικόνα 1: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Α1 του ερωτηματολογίου.

Πιο συγκεκριμένα,

η επικρατούσα τιμή (mode) αφορούσε στην επιλογή 5 της

επταβάθμιας κλίμακας, δηλαδή στην απάντηση 'συμφωνώ λίγο'. Η μέση τιμή
βρέθηκε ίση με 4,91 ενώ η τυπική απόκλιση ισούταν με 1,71. Γενικότερα, οι
αρνητικές απαντήσεις (από 1 έως 4) δεν ξεπέρασαν το 18,5% του συνόλου ενώ
αντίθετα οι θετικές απαντήσεις (από 5 έως 7) άγγιξαν το 62,9% του συνόλου. Το
18,3% του συνόλου φάνηκε ούτε να συμφωνεί αλλά ούτε και να διαφωνεί.
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Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Α1 του ερωτηματολογίου.
Λ1. Η χρήση του κινητού ίντερνετ μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα της μελέτης/
δουλείας/ ζωής μου.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

22

5,3

5,3

5,3

2.διαφωνώ

25

6,0

6,0

11,4

3.διαφωνώ λίγο

30

7,2

7,2

18,6

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

76

18,3

18,4

37,0

5.συμφωνώ λίγο

94

22,7

22,7

59,7

6.συμφωνώ

74

17,8

17,9

77,5

7.συμφωνώ έντονα

93

22,4

22,5

100

Σύνολο

414

99,8

100

1

0,2

415

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

Από όλα τα παραπάνω φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες έχουν
θετική άποψη στο αν η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα της δουλειάς, της μελέτης και της ζωής τους.
Σχετικά με την ερώτηση Α2 του ερωτηματολογίου 'Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα μου
τα καθήκοντα, η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να βοηθήσει στην δουλεία /
μελέτη / ζωή μου' βρέθηκε ότι η επικρατούσα τιμή στην επταβάθμια κλίμακα ήταν η
τιμή 5 ('συμφωνώ λίγο'), η μέση τιμή ήταν ίση με 4,93 ενώ η τυπική απόκλιση
υπόκλιση βρέθηκε να ισούται με την τιμή 1,60. Από την εικόνα 2 και τον πίνακα 2
φαίνεται ότι η απάντηση 'συμφωνώ λίγο' ως επικρατούσα τιμή συγκέντρωσε το
υψηλότερο ποσοστό (23,9% του συνόλου - 99 φορές) σε αντίθεση με την απάντηση
'διαφωνώ έντονα' που συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό (3,4% ) επί του συνόλου.
Συγκεντρωτικά, βρέθηκε ότι οι αρνητικές απαντήσεις (επιλογές από 1 έως 3) στην
ερώτηση αυτή άγγιξαν μόλις το 17,6% και οι θετικές (επιλογές από 5 έως 7) το
63,9% του συνόλου. Σχετικά με τους ερωτηθέντες που επέλεξαν την απάντηση '
ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' (επιλογή 4 της κλίμακας), το ποσοστό αυτό βρέθηκε
να ισούται με 18,6%.
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Α2. Λαμβάνοντας υπ 'όψιν όλα μου τα καθήκοντα, η
χρήση του κινητού ίντερνετ μπορεί να βοηθήσει στην
δουλεία / μελέτη / ζωή μου.

Εικόνα 2: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Α2 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Α2 του ερωτηματολογίου.
Α2. Λαμβάνοντας υπ 'όψιν όλα μου τα καθήκοντα, η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να βοηθήσει στην
δουλεία / μελέτη / ζωή μου.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

14

3,4

3,4

3,4

2.διαφωνώ

25

6,0

6,0

9,4

3.διαφωνώ λίγο

34

8,2

8,2

17,6

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

77

18,6

18,6

36,1

5.συμφωνώ λίγο

99

23,9

23,9

60,0

6.συμφωνώ

86

20,7

20,7

80,7

7.συμφωνώ έντονα

80

19,3

19,3

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100,0

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων φάνηκε έχει θετική άποψη στο
ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ μπορεί να βοηθήσει στην δουλεία, στην μελέτη
αλλά και στην ζωή τους γενικότερα.
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Αναφορικά με την ερώτηση Α3 του ερωτηματολογίου (Γενικά, πιστεύω ότι το κινητό
ιντερνέτ είναι πολύ χρήσιμο στην καθημερινή μου ζωή'), τα αποτελέσματα που
προέκυψαν παρουσιάζονται στην εικόνα 3 και στον πίνακα 3.

Mean =4,77
3td. Dev. =1,774
Ν=415

Α3. Γενικά, πιστεύω όπ το κινητό ιντερνέτ είναι πολύ
χρήσιμο στην καθημερινή μου ζωή.

Εικόνα 3: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Α3 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Α3 του ερωτηματολογίου.
Α3. Γενικά, πιστεύω ότι το κινητό ιντερνέτ είναι πολύ χρήσιμο στην καθημερινή μου ζωή.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα
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5,1

5,1

5,1

2.διαφωνώ

37

8,9

8,9

14,0

3.διαφωνώ λίγο

44

10,6

10,6

24,6

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

62

14,9

14,9

39,5

5.συμφωνώ λίγο

85

20,5

20,5

60,0

6.συμφωνώ

82

19,8

19,8

79,8

7.συμφωνώ έντονα

84

20,2

20,2

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100,0

Αναλυτικότερα, η επικρατούσα τιμή αντιστοιχούσε στην απάντηση 'συμφωνώ λίγο'
ενώ η μέση τιμή βρέθηκε να είναι ίση με 4,77 και η τυπική απόκλιση ίση με 1,77. Η
επικρατούσα απάντηση ('συμφωνώ λίγο') συγκέντρωσε το 20,5% του συνόλου
ακολουθούμενη από τις απαντήσεις 'συμφωνώ έντονα' και 'συμφωνώ' που
συγκέντρωσαν το 20,2 και 19,8% του συνόλου αντίστοιχα. Συνολικά, οι θετικές
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απαντήσεις (επιλογές από 5 έως 7 της κλίμακας) αντιστοιχούσαν στο 60,5% του
συνόλου σε αντίθεση με τις αρνητικές απαντήσεις (επιλογές από 1 έως 3) που δεν
ξεπέρασαν το 24,6%. Τέλος, την απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' επέλεξε
το 14,9% του συνόλου. Συμφώνα με τα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι
οι ερωτηθέντες έχουν σε γενικές γραμμές θετική άποψη στο ότι το κινητό ιντερνέτ
είναι πολύ χρήσιμο στην καθημερινή τους ζωή.
Τα αποτελέσματα που αφορούν στην ερώτηση Α4 του ερωτηματολογίου ('Γενικά,
πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι επωφελής στην ζωή μου')
παρουσιάζονται στην εικόνα 4 και στον πίνακα 4.

Μ . Γενικά, π ιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ
είναι επ ω φ ελής στην ζω ή μου.

Εικόνα 4: : Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Α4 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Α4 του ερωτηματολογίου.
Α4. 'Γενικά, πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι επωφελής στην ζωή μου'
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

18

4,3

4,3

4,3

2.διαφωνώ

44

10,6

10,6

14,9

3.διαφωνώ λίγο

53

12,8

12,8

27,7

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

83

20,0

20,0

47,7

5.συμφωνώ λίγο

92

22,2

22,2

69,9
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6.συμφωνώ

62

14,9

14,9

84,8

7.συμφωνώ έντονα

63

15,2

15,2

100

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση

0

Γενικό Σύνολο

415

100

Πιο συγκεκριμένα, η επικρατούσα τιμή αφορά στην απάντηση 5 της κλίμακας των
απαντήσεων ενώ η μέση τιμή υπολογίστηκε ίση με 4,51 και η τυπική απόκλιση 1,69.
Η επικρατέστερη απάντηση ('συμφωνώ λίγο') αντιστοιχεί στο 22,2% του συνόλου
των απαντήσεων και αποτελεί το μέγιστο ποσοστό. Υψηλό ήταν και το ποσοστό που
συγκέντρωσε η απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' μιας και αποτέλεσε το
20% του συνόλου. Συγκεντρωτικά, οι αρνητικές απαντήσεις δεν ξεπέρασαν το 27,7%
του συνόλου, σε αντίθεση με τις θετικές απαντήσεις που το ποσοστό τους
αποτέλεσε το 52,3 του συνόλου.
Η ανάλυση της διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (ΑΝΟνΑ) για την σύγκριση των
μέσων τιμών των απαντήσεων του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου έδειξε ότι
υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην μέση απάντηση που δόθηκε (Ρ =
5,145, βαθμοί ελευθερίας = 3, ρ<0.05) (Πίνακας 5, Εικόνα 5).
Πίνακας 5: Αποτελέσματα της δοκιμασίας ΑΝΟνΑ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων του Α
μέρους του ερωτηματολογίου

Μεταξύ των ομάδων

Βαθμοί
ελευθερίας

F

Επίπεδο σημαντικότητας

3

5,145

p = 0,002

Εντός των ομάδων

1653

Σύνολο

1656

Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις (post - hoc) με την χρήση του κριτηρίου Tukey HSD
φανέρωσαν ότι η μέση τιμή της απάντησης Α4 (4,51) ήταν σημαντικά μικρότερη από
αυτήν των ερωτήσεων Α1 (4,91) και Α2 (4.93) (Πίνακας 6).
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Ερωτήσεις

Εικόνα 5: Μέση τιμή των απαντήσεων Α1, Α2,Α3 και Α4 του Α μέρους ερωτηματολογίου
Πίνακας 6: Post-hoc (Tukey HSD) συγκρίσεις της δοκιμασίας ANOVA για την μέση τιμή των απαντήσεων του
Α μέρους του ερωτηματολογίου (έντονα γράμματα σημειώνονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές)

Ερωτήσεις
Α1

Α2

Α3

Α4

Μέση
διαφορά
-0,022

Τυπικό
σφάλμα
0,118

Επίπεδο
σημαντικότητας
p = 0,998

Α3

0,135

0,118

p = 0,663

Α4

0,390

0,118

p = 0,005

Α1

0,022

0,118

p = 0,998

Α3

0,157

0,118

p = 0,544

Α4

0,412

0,118

p = 0,003

Α1

-0,135

0,118

p = 0,663

Α2

-0,157

0,118

p = 0,544

Α4

0,255

0,118

p = 0,134

Α1

-0,390

0,118

p = 0,005

Α2

-0,412

0,118

p = 0,003

Α3

-0,255

0,118

p = 0,134

Ερωτήσεις
Α2

Οι μη παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων στις ερωτήσεις που
αφορούν το σχετικό πλεονέκτημα σχετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ στην
Ελλάδα (Α1-Α4), έδειξαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα καθώς μια ισχυρή
θετική συσχέτιση σημειώθηκε μεταξύ όλων των ερωτήσεων του Α μέρους του
ερωτηματολογίου (Πίνακας 7).
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Συνολικά για το Α μέρος του ερωτηματολογίου που πραγματεύεται το σχετικό
πλεονέκτημα σχετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα (ερωτήσεις Α1
- Α4) ως κριτήριο του βαθμού στον οποίο η χρήση του κινητού ιντερνέτ πλεονεκτεί
σαν καινοτομία (Liu and Li, 2009), συμπεραίνεται ότι το σχετικό πλεονέκτημα
συνδέεται θετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα. Ωστόσο, η
πεποίθηση ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι επωφελής στην ζωή των
ερωτηθέντων παρουσίασε τον μικρότερο βαθμό αποδοχής καθώς φάνηκε να
αποκλίνει σε κάποιο βαθμό από το γενικότερο πρότυπο της. Ως εκ τούτου, σε
γενικές γραμμές η αρχική υπόθεση Υ1 της παρούσας μελέτης φαίνεται να
επιβεβαιώνεται.

Πίνακας 7: Συσχετίσεις με τον συντελεστή του spearman για τις απαντήσεις των ερωτήσεων Α1,Α2,Α3 και Α4.

Α1. Η χρήση του
κινητού ίντερνετ μπορεί
να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα
στα καθήκοντα της
μελέτης/ δουλείας/
ζωής μου.

Συντελεστής Συσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

Α2. Λαμβάνοντας υπ
'όψιν όλα μου τα
καθήκοντα, η χρήση του
κινητού ιντερνέτ μπορεί
να βοηθήσει στην
δουλεία / μελέτη / ζωή
μου.

Α2.

Α3.

Α4.

0,754

0,668

0,663

p<0.01

p<0.01

p<0.01

414

414

414

Συντελεστής Συσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

Α3. Γενικά, πιστεύω ότι
το κινητό ιντερνέτ είναι
πολύ χρήσιμο στην
καθημερινή μου ζωή.

Συντελεστής Συσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

Α4. Γενικά, πιστεύω ότι
η χρήση του κινητού
ιντερνέτ είναι
επωφελής στην ζωή
μου.

Συντελεστής Συσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

p<0.01
415

0,635

0,782

p<0.01

p<0.01

415

415
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Β. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
Η διερεύνηση του ευκολίας με την όποια μπορεί να κατανοηθεί και να
χρησιμοποιηθεί το κινητό ιντερνέτ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω των
ερωτήσεων Β1, Β2 και Β3 του ερωτηματολογίου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα που προέκυψαν στο θέμα αυτό

από την ανάλυση των

ερωτη ματολογ ίων.
Σχετικά με την ερώτηση Β1 ('Να μάθω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ είναι
εύκολο για μένα') βρέθηκε ότι 49,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μπορεί εύκολα
να μάθει να χρησιμοποιεί το κινητό ιντερνέτ (Εικόνα 6, Πίνακας 8). Έτσι, η
επικρατούσα τιμή της κλίμακας των απαντήσεων ήταν η τιμή 7 ('συμφωνώ έντονα')
(συχνότητα

= 204 που αποτελεί το 49,2% του συνόλου). Η μέση τιμή των

απαντήσεων βρέθηκε ίση με 5,99 ενώ η τυπική απόκλιση ίση με 1,32.

Mean =5,99
Std. Dev. =1,329
Ν =415

Β1. Να μάθω να χρησιμοποιώ το κινητό ίντερνετ είναι
εύκολο για μένα.

Εικόνα 6: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Β1 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Β1 του ερωτηματολογίου.
Β1. Να μάθω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ είναι εύκολο για μένα.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

4

1,0

1,0

1,0

2.διαφωνώ

5

1,2

1,2

2,2

3.διαφωνώ λίγο

20

4,8

4,8

7,0

29

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

29

7,0

7,0

14,0

5.συμφωνώ λίγο

51

12,3

12,3

26,3

6.συμφωνώ

102

24,6

24,6

50,8

7.συμφωνώ έντονα

204

49,2

49,2

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Οι αρνητικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δεν ξεπέρασαν συνολικά (από 1 έως 3
στην κλίμακα) το 7% του συνόλου, η απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ'
αντιστοιχεί σε ένα ακόμα 7% ενώ τέλος οι θετικές απαντήσεις (από 5 έως 7 στην
κλίμακα) συγκέντρωσαν το 86,1% του συνόλου των απαντήσεων.
Στην ερώτηση Β2 ('Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω ικανός στο να χρησιμοποιώ το
κινητό ιντερνέτ1) η επικρατούσα τιμή ήταν η τιμή 7 που αντιστοιχεί στην απάντηση
'συμφωνώ έντονα'. Η μέση τιμή των απαντήσεων στην κλίμακα των τιμών από 1 έως
7 ήταν ίση με 6,01 και η τυπική απόκλιση 1,33.

Β2. Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω ικανός στο να
χρησιμοποιώ το κινητό ίντερνετ.

Εικόνα 7: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Β2 του ερωτηματολογίου.
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Όσον αφορά την κατανομή της συχνότητας των απαντήσεων (εικόνα 7, πίνακας 9), η
απάντηση 'συμφωνώ έντονα' αποτέλεσε το 50,4% του συνόλου, ακολουθούμενη
από τις απαντήσεις 'συμφωνώ' και 'συμφωνώ λίγο' με 23,4 και 13,5 % αντίστοιχα.
Με το τρόπο αυτό, οι θετικές απαντήσεις (από 5 έως 7 στην κλίμακα) στην ερώτηση
αυτή συνολικά συγκέντρωσαν το 87,3% του συνόλου. Αντιθέτως, οι αρνητικές
απαντήσεις (από 1 έως 3 στην κλίμακα) δεν ξεπέρασαν το 6%. Μικρό
χαρακτηρίζεται και το ποσοστό που συγκέντρωσε η απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ' .
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των απαντήσεων στην ερώτηση Β3 ( 'Γενικά,
πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι εύκολη') παρουσιάζονται στην
εικόνα 8 και στον πίνακα 10.
Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Β2 του ερωτηματολογίου.
Β2. Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω ικανός στο να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

7

1,7

1,7

1,7

2.διαφωνώ

3

0,7

0,7

2,4

3.διαφωνώ λίγο

15

3,6

3,6

6,0

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

28

6,7

6,7

12,8

5.συμφωνώ λίγο

56

13,5

13,5

26,3

6.συμφωνώ

97

23,4

23,4

49,6

7.συμφωνώ έντονα

209

50,4

50,4

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100
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B3. Γενικά, πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ίντερνετ
είναι εύκολη.

Εικόνα 8: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα μέχρι
το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση Β3 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 10: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Β3 του ερωτηματολογίου.
Β3. Γενικά, πιστεύω ότι η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι εύκολη.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

8

1,9

1,9

1,9

2.διαφωνώ

10

2,4

2,4

4,3

3.διαφωνώ λίγο

11

2,7

2,7

7,0

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

23

5,5

5,5

12,5

5.συμφωνώ λίγο

72

17,3

17,3

29,9

6.συμφωνώ

104

25,1

25,1

54,9

7.συμφωνώ έντονα

187

45,1

45,1

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Όπως και στις περιπτώσεις των ερωτήσεων Β1 και Β2, έτσι και στην ερώτηση Β3 η
επικρατούσα τιμή ήταν η τιμή 7 (συχνότητα 187 φορές) που αντιστοιχεί στην
απάντηση 'συμφωνώ έντονα'. Η μέση τιμή στην επταβάθμια κλίμακα ήταν η τιμή
5,89 με τυπική απόκλιση που υπολογίσθηκε ίση με 1,39. Η απάντηση 'συμφωνώ
έντονα' αποτέλεσε το 45,1% των απαντήσεων ενώ το σύνολο των θετικών
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απαντήσεων (από 5 έως 7 στην κλίμακα) συγκέντρωσε το 87,5% του συνόλου. Οι
αρνητικές απαντήσεις συνολικά αποτέλεσαν το 7% και τέλος το υπολειπόμενο 5,5%
αντιστοιχεί στην απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ'.
Πίνακας 11: Αποτελέσματα της δοκιμασίας Λ Ν ϋνΛ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων Β1,
Β2, Β3 του Β μέρους του ερωτηματολογίου

Μεταξύ των ομάδων

Βαθμοί
ελευθερίας

F

Επίπεδο σημαντικότητας

2

0,438

p = 0,645

Εντός των ομάδων

1169

Σύνολο

1171

Η σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων Β1(5,99), Β2 (6,01) και Β3 (5,89) με
την δοκιμασία ΛΝϋνΛ έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (Ρ =
0,438, βαθμοί ελευθερίας = 2, ρ = 0,645) (πίνακας 11, εικόνα 9). Το γεγονός αυτό
μαρτυρά ότι η χρήση του κινητού θεωρείται εύκολη όπως εξάλλου και η εκμάθηση
χρήσης του από τους ερωτηθέντες.

Εικόνα 9: Μέση τιμή των απαντήσεων Β1, Β2 και Β3 του Β μέρους ερωτηματολογίου
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Πίνακας 12: Συσχετίσεις με τον συντελεστή του spearman για τις απαντήσεις των ερωτήσεων Β1,Β2 και Β3.

Β1. Να μάθω να
χρησιμοποιώ το κινητό
ιντερνέτ είναι εύκολο
για μένα.

Β2. Θα ήταν εύκολο για
μένα να γίνω ικανός στο
να χρησιμοποιώ το
κινητό ιντερνέτ.

Β3. Γενικά, πιστεύω ότι
η χρήση του κινητού
ιντερνέτ είναι εύκολη.

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

Β2.

Β3.

0,782

0,708

p<0.01
415

p<0.01
415

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος
ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

p<0.01
415

Μια υψηλή θετική συσχέτιση (στατιστικώς σημαντική σε όλες τις περιπτώσεις)
καταγράφηκε μεταξύ όλων των απαντήσεων των τριών ερωτήσεων του Β μέρους
του ερωτηματολογίου, όπως φαίνεται στον πίνακα 12. Τα αποτελέσματα ενισχύουν
το εύρημα ότι η αντιληπτή πολυπλοκότητα σχετίζετε θετικά με την χρήση του
κινητού ιντερνέτ.
Συμπερασματικά, για τον βαθμό πολυπλοκότητας που ορίζει το πόσο

εύκολα

μπορεί να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί το κινητό ιντερνέτ στην Ελλάδα, οι
απαντήσεις των ερωτηματολογίων (Β1- Β3) καθιστούν σαφές ότι οι ερωτηθέντες
θεωρούν ότι η χρήση του κινητού είναι εύκολη ενώ πιστεύουν ότι μπορούν εύκολα
να μάθουν την χρήση του. Για το λόγο αυτό, η υπόθεση Υ2 της παρούσας μελέτης
επιβεβαιώνεται (Υ2 = Η αντιληπτή πολυπλοκότητα σχετίζετε θετικά με την χρήση
του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα).

Το πρότυπο αυτό

συμβαδίζει με τα

αποτελέσματα αντίστοιχων μελετών (π.χ. Liu and Li, 2009).
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α ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου εξετάζεται το κατά πόσο το κινητό ίντερνετ
ως καινοτομία είναι συμβατό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής του ελληνικού κοινού
αλλά εμπεριέχει και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η διερεύνηση της προσέγγισης
αυτής επιχειρείται από την ανάλυση των απαντήσεων 01, 02 και 03 του
ερωτη ματολογ ίου.
Στην ερώτηση 01 που αφορά το αν η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι βολική
μέθοδος για να μπαίνουν οι ερωτηθέντες στο διαδίκτυο, η επικρατούσα τιμή της
επταβάθμιας κλίμακας των απαντήσεων ήταν η τιμή 7 (συχνότητα εμφάνισης = 151)
που αντιστοιχεί στην απάντηση 'συμφωνώ έντονα'. Η μέση τιμή των απαντήσεων
ήταν 5,54 με τυπική απόκλιση 1,52. Σχετικά με την κατανομή των συχνοτήτων
εμφάνισης των απαντήσεων (εικόνα 10, πίνακας 13), η επιλογή 'συμφωνώ έντονα'
αποτέλεσε το 36,4% του συνόλου ενώ αθροιστικά οι θετικές απαντήσεις (από 5 έως
7 στην επταβάθμια κλίμακα) κάλυψαν το 78,3% των απαντήσεων της ερώτησης
αυτής.

0 1 . Η χρήση ίο υ κινητού ίντερνετ είναι βολική μέθοδος
για να μπαίνω στο διαδίκτυο.

Εικόνα 10: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση C1 του ερωτηματολογίου.
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Αντιθέτως, το αθροιστικό ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων (απο 1 έως 3 της
επταβάθμιας κλίμακας) δεν ξεπέρασε το 11,8%. Σχετικά χαμηλό μπορεί να
χαρακτηριστεί και το ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν ως απάντηση την
επιλογή 5, δηλαδή 'ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' (21,7% του συνόλου).
Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης 01 του ερωτηματολογίου.
01. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι βολική μέθοδος για να μπαίνω στο διαδίκτυο.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

8

1,9

1,9

1,9

2.διαφωνώ

12

2,9

2,9

4,8

3.διαφωνώ λίγο

29

7,0

7,0

11,8

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

41

9,9

9,9

21,7

5.συμφωνώ λίγο

85

20,5

20,5

42,2

6.συμφωνώ

89

21,4

21,4

63,6

7.συμφωνώ έντονα

151

36,4

36,4

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Σχετικά με την ερώτηση 02 (Ή χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι συμβατή με τον
τρόπο ζωής μου και τις συνήθειες μου'), η επικρατούσα τιμή στην επταβάθμια
κλίμακα των απαντήσεων βρέθηκε να είναι η τιμή 5 που αντιστοιχεί στην απάντηση
'συμφωνώ λίγο'. Η απάντηση αυτή συγκέντρωσε το 22,3% του συνόλου των
απαντήσεων

(συχνότητα εμφάνισης = 96) ενώ στο σύνολο τους οι θετικές

απαντήσεις (από 5 έως 7 στην επταβάθμια κλίμακα) κάλυψαν το 62,8% των
απαντήσεων (εικόνα 11, πίνακας 14). Η μέση τιμή των απαντήσεων υπολογίσθηκε
στην τιμή 4,72 με τυπική απόκλιση 1,81. Στον αντίποδα, το αθροιστικό ποσοστό των
αρνητικών απαντήσεων υπολογίσθηκε στην τιμή 23,4% και η απάντηση 'ούτε
συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' κάλυψε ακόμα ένα 37,2% του συνόλου των απαντήσεων.
Στην ερώτηση 03 ('Με το κινητό ίντερνετ χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με περισσότερη
ευκολία') την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσίασε η τιμή 6 (81 φορές)
στην επταβάθμια κλίμακα, δηλαδή η απάντηση 'συμφωνώ' , και την μικρότερη η
τιμή 1 (28 φορές), δηλαδή η απάντηση 'διαφωνώ έντονα' (εικόνα 12, πίνακας 15). Η
μέση τιμή των απαντήσεων αντιστοιχεί στην τιμή 4,66 με τυπική απόκλιση 1,81.
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Mean =4,72
Std. Dev. =1,811
N =414

02. Η χρήση ίου κινηιού ίντερνετ είναι συμβατή με τον
τρόπο ζω ής μου και τις συνήθειες μου.

Εικόνα 11: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση C2 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης 02 του ερωτηματολογίου.
02. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ είναι συμβατή με τον τρόπο ζωής μου και τις συνήθειες μου.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

37

8,9

8,9

8,9

2.διαφωνώ

24

5,8

5,8

14,7

3.διαφωνώ λίγο

36

8,7

8,7

23,4

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

57

13,7

13,8

37,2

5.συμφωνώ λίγο

96

23,1

23,2

60,4

6.συμφωνώ

93

22,4

22,5

82,9

7.συμφωνώ έντονα

71

17,1

17,1

100,0

Σύνολο

414

99,8

100

1

0,2

415

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

Το σύνολο των θετικών απαντήσεων (απο 5 έως 7 στην επταβάθμια κλίμακα)
υπολογίστηκε ότι αντιστοιχεί στο 55,4% του συνόλου, το σύνολο των αρνητικών
απαντήσεων βρέθηκε ίσο με 26,3% και τέλος η απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ' κάλυψε το 44,6% του συνόλου των ερωτηθέντων.
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100-

Mean =4,66
Std. Dev. =1,81
N =415

C3. Μ ε το κινητό ίντερνετ χρησ ιμοπ οιώ το διαδίκτυο με
π ερισσότερη ευκολία.

Εικόνα 12: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση C3 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης 02 του ερωτηματολογίου.
C3. Με το κινητό ιντερνέτ χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με περισσότερη ευκολία.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

28

6,7

6,7

6,7

2.διαφωνώ

31

7,5

7,5

14,2

3.διαφωνώ λίγο

50

12,0

12,0

26,3

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

76

18,3

18,3

44,6

5.συμφωνώ λίγο

69

16,6

16,6

61,2

6.συμφωνώ

81

19,5

19,5

80,7

7.συμφωνώ έντονα

80

19,3

19,3

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ΑΝΟνΑ για την σύγκριση των μέσων τιμών των
απαντήσεων 01, 02 και 03 έδειξαν ότι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ερωτήσεων
(Ρ = 33,468, βαθμοί ελευθερίας = 2, ρ<0.001) (πίνακας 16, εικόνα 13).
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Πίνακας 16: Αποτελέσματα της δοκιμασίας Λ Ν ϋνΛ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων 01,
02, 03 του 0 μέρους του ερωτηματολογίου
Βαθμοί
ελευθερίας
Μεταξύ των ομάδων

2

Εντός των ομάδων

1242

Σύνολο

1244

Επίπεδο σημαντικότητας
33,468

ρ < 0,001

Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις των μέσων τιμών φανέρωσαν ότι η μέση τιμή των
απαντήσεων της ερώτησης 01 ήταν σημαντικά υψηλότερη από τις μέσες τιμές των
απαντήσεων 02 και 03 αντίστοιχα (πίνακας 17). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι αν
και οι ερωτηθέντες αξιολογούν υψηλά την χρήση του κινητού ιντερνέτ ως μια
βολική μέθοδο για να μπαίνουν στο διαδίκτυο, ωστόσο μικρότερη αποδοχή
λαμβάνουν στην χρήση του κινητού ιντερνέτ η συμβατότητα του τρόπου ζωής και
των συνήθειών τους ή την ευκολία της χρήσης του με μεγαλύτερη ευκολία. Αν και
μικρότερη, η προαναφερθείσα αποδοχή της καινοτομίας του κινητού ίντερνετ στον τρόπο
ζωής των ερωτηθέντων τείνει προς την κατεύθυνση του να αξιολογείται θετικά.

Εικόνα 13: Μέση τιμή των απαντήσεων 01, 02 και 03 του 0 μέρους ερωτηματολογίου
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Πίνακας 17: Post-hoc (Tukey HSD) συγκρίσεις της δοκιμασίας ANOVA για την μέση τιμή των απαντήσεων του
C μέρους του ερωτηματολογίου (με έντονα γράμματα σημειώνονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές)

Ερωτήσεις
C1

C2

C3

Οι

συσχετίσεις

Μέση
διαφορά
0,812

Τυπικό
σφάλμα
0,119

Επίπεδο
σημαντικότητας
ρ< 0,001

C3

0,877

0,119

ρ< 0,001

C1

-0,812

0,119

p< 0,001

C3

0,065

0,119

p = 0,849

C1

-0,877

0,119

p< 0,001

C2

-0,0650

0,119

p = 0,849

Ερωτήσεις
C2

των

απαντήσεων

στις

ερωτήσεις

του

C

μέρους

του

ερωτηματολογίου, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 18, συνηγορούν στην υψηλή
και σημαντική θετική μεταξύ τους συσχέτιση και άρα ένα κοινό πρότυπο. Άρα,
σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, συνάγεται ότι το κινητό ιντερνετ ως
καινοτομία είναι λιγότερο ή περισσότερο συμβατό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής του
ελληνικού κοινού, και ίσως να χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος αφομοίωσης και
εξοικείωσης με το κοινού. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρέχουν
την δυνατότητα να αποδεχτούμε την υπόθεση Υ3, ότι δηλαδή η αντιληπτή
συμβατότητα σχετίζετε θετικά με την χρήση του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα.

Πίνακας 18: Συσχετίσεις με τον συντελεστή του spearman για τις απαντήσεις των ερωτήσεων C1,C2 και C3.

01. Η χρήση του κινητού
ιντερνέτ είναι βολική
μέθοδος για να μπαίνω
στο διαδίκτυο.

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

C2.

C3.

0,520

0,569

p<0.01
414

p<0.01
415
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02. Η χρήση του κινητού
ιντερνέτ είναι συμβατή
με τον τρόπο ζωής μου
και τις συνήθειες μου.

03. Με το κινητό
ίντερνετ χρησιμοποιώ
το διαδίκτυο με
περισσότερη ευκολία.

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος
ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος____

Ό. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό της μελέτης εξετάσθηκε μέσω των ερωτήσεων 01, 02 και 03 ο
βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα του κινητού ιντερνέτ είναι ορατά ή απτά από
τους χρηστές.
Σχετικά με την ερώτηση 01 ('Τα πλεονεκτήματα του κινητού ιντερνέτ είναι εμφανή')
η επικρατούσα τιμή των απαντήσεων αφορούσε στην τιμή 5 της επταβάθμιας
κλίμακας των απαντήσεων (συχνότητα εμφάνισης = 108 φορές), η μέση τιμή των
απαντήσεων ήταν ίση με 4,96 και η τυπική απόκλιση υπολογίστηκε να ισούται με
την τιμή 1,55.
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D1.Τ α πλεονεκτήματα του κινητού ίντερνετ είναι
εμφανή.

Εικόνα 14: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση D1 του ερωτηματολογίου.

Το αθροιστικό ποσοστό των θετικών απαντήσεων (από 5 έως 7 στην κλίμακα)
υπολογίστηκε ίσο με 66%, το αθροιστικό ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων (από
1 έως 3 στην κλίμακα) βρέθηκε να ισούται με το 16,9% του συνόλου ενώ το
υπόλοιπο 34% των απαντήσεων αντιστοιχεί στην απάντηση 'ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ' (εικόνα 14, πίνακας 19).

Πίνακας 19: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ1 του ερωτηματολογίου.
Ρ1.Τα πλεονεκτήματα του κινητού ιντερνέτ είναι εμφανή.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

15

3,6

3,6

3,6

2.διαφωνώ

18

4,3

4,3

8,0

3.διαφωνώ λίγο

37

8,9

8,9

16,9

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

71

17,1

17,1

34,0

5.συμφωνώ λίγο

108

26,0

26,0

60,0

6.συμφωνώ

94

22,7

22,7

82,7

7.συμφωνώ έντονα

72

17,3

17,3

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100
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Αναφορικά με την ερώτηση ϋ2 του ερωτηματολογίου ('Είναι εύκολο για μένα να
παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα του κινητού ιντερνέτ σε άλλους'), η συχνότερα
εμφανιζόμενη απάντηση που έδωσαν οι ερωτηθέντες ήταν η τιμή 5 (επικρατούσα
τιμή) που αντιστοιχεί στην απάντηση 'συμφωνώ λίγο' (συχνότητα εμφάνισης = 101).

0 2 . Ε ίναι εύκολο για μ ένα ν α π αρουσ ιάσ ω ία
π λεονεκτήματα του κινητού ίντερ νετ σ ε άλλους.

Εικόνα 15: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση D2 του ερωτηματολογίου.

Η μέση τιμή των απαντήσεων βρέθηκε να ισούται με 4,87 ενώ η τυπική απόκλιση
υπολογίσθηκε στην τιμή 1,62. Το ποσοστό που συγκέντρωσε η επικρατούσα
απάντηση αντιστοιχεί στο 24,3% του συνόλου. Ως υψηλό μπορεί να χαρακτηρισθεί
το αθροιστικό ποσοστό των θετικών απαντήσεων (από 5 έως 7 της κλίμακας) καθώς
αυτές αποτέλεσαν την επιλογή του 63,6% των ερωτηθέντων. Σε αντίθεση με τις
θετικές απαντήσεις, το αθροιστικό ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων (από 1 έως
3 στην κλίμακα) άγγιξε το 17,6% και τέλος το υπολειπόμενο 36,4% των απαντήσεων
αντιστοιχεί στην τιμή 4 της κλίμακας ('ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ').
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Πίνακας 20: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ2 του ερωτηματολογίου.
Ρ2. Είναι εύκολο για μένα να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα του κινητού ιντερνέτ σε άλλους.
Απαντήσεις
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Ποσοστό
Αθροιστικό Ποσοστό
1.διαφωνώ έντονα

22

5,3

5,3

5,3

2.διαφωνώ

18

4,3

4,3

9,6

3.διαφωνώ λίγο

33

8,0

8,0

17,6

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

78

18,8

18,8

36,4

5.συμφωνώ λίγο

101

24,3

24,3

60,7

6.συμφωνώ

93

22,4

22,4

83,1

7.συμφωνώ έντονα

70

16,9

16,9

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Στην ερώτηση ϋ3 ('Θα μπορούσα να διακρίνω εύκολα τα πλεονεκτήματα του
κινητού ιντερνέτ') η μέση τιμή των απαντήσεων στην επταβάθμια κλίμακα ήταν ίση
με 4,97, η τυπική απόκλιση ήταν ίση με 1,58 και η επικρατούσα τιμή βρέθηκε να
ισούται με την τιμή 5 ('συμφωνώ λίγο')(συχνότητα εμφάνισης = 108). Αναλυτικά, η
κατανομές της συχνότητας εμφάνισης των απαντήσεων για την ερώτηση αυτή
παρουσιάζονται στην εικόνα 13 και στον πίνακα 13. Το σύνολο των θετικών
απαντήσεων (από 5 έως 7 στην κλίμακα) κάλυψε το 67% του συνόλου των
ερωτηθέντων σε αντίθεση με το σύνολο των αρνητικών απαντήσεων που
αθροιστικά δεν ξεπέρασε το 15,3%. Το 32,7% των απαντήσεων αντιστοιχεί στους
ερωτηθέντες που φάνηκε ούτε να συμφωνούν αλλά ούτε και να διαφωνούν
(συχνότητα εμφάνισης = 72).
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D3. Θα μπορούσα να διακρίνω εύκολα τα
πλεονεκτήματα του κινητού ίντερνετ.

Εικόνα 16: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση D3 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 21: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ3 του ερωτηματολογίου.
Ρ3. Θα μπορούσα να διακρίνω εύκολα τα πλεονεκτήματα του κινητού ίντερνετ.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

17

4,1

4,1

4,1

2.διαφωνώ

23

5,5

5,6

9,7

3.διαφωνώ λίγο

23

5,5

5,6

15,3

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

72

17,3

17,4

32,7

5.συμφωνώ λίγο

108

26,0

26,2

58,8

6.συμφωνώ

97

23,4

23,5

82,3

7.συμφωνώ έντονα

73

17,6

17,7

100,0

Σύνολο

413

99,5

100

2

0,5

415

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ANOVA για τις απαντήσεις των ερωτήσεων D1, D2
και D3 έδειξαν ότι η μέση τιμή των απαντήσεων δεν διαφέρει στατιστικώς
σημαντικά μεταξύ των ερωτήσεων (F = 0,443 , βαθμοί ελευθερίας = 2, p = 0,642)
(πίνακας 22, εικόνα 17). Οι υψηλές τιμές του συντελεστή συσχέτισης του spearman
σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές του p (p<0.001 σε όλες τις περιπτώσεις)
φανέρωσαν την ύπαρξη της θετικής ισχυρής συσχέτισης μεταξύ των διαφορετικών
ερωτήσεων (πίνακας 23). Το αποτέλεσμα αυτό συνηγορεί προς την κατεύθυνση ότι
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οι απαντήσεις των ερωτήσεων ϋ1, ϋ2 και ϋ3 ακολουθούν κοινό πρότυπο
μεταβολής.
Πίνακας 22: Αποτελέσματα της δοκιμασίας Λ Ν ϋνΛ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων 01,
02, 03 του 0 μέρους του ερωτηματολογίου
Βαθμοί
ελευθερίας
Μεταξύ των ομάδων

2

Εντός των ομάδων

1240

Σύνολο

1242

Επίπεδο σημαντικότητας
0,443

ρ = 0,642

Εικόνα 17: Μέσος όρος των απαντήσεων των ερωτήσεων 01,02 και 03

Συμπερασματικά για την παράμετρο της δυνατότητας παρατήρησης δηλαδή αν το
κινητό ιντερνέτ μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί και να περιγραφεί σε άλλους, η
υπόθεση Υ4 (Η αντιληπτή δυνατότητα παρατήρησης επηρεάζει θετικά την χρήση
κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα) φάνηκε να επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα
της εργασίας αυτής. Το γεγονός αυτό καθιστά την χρήση του κινητού ιντερνέτ
θελκτική

στο ελληνικό

κοινό λαμβάνοντας ως

κριτήριο την δυνατότητα

παρατήρησης του. Το χρησιμοποιούμενο κριτήριο φάνηκε να αποτελεί ένα
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αποτελεσματικό παράγοντα πρόγνωσης γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και σε
αντίστοιχες μελέτες (Azam and Quadddus, 2009; Tan et al., 2009).

Πίνακας 23: Συσχετίσεις με τον συντελεστή του spearman για τις απαντήσεις των ερωτήσεων D1,D2 και D3.

D1. Τα πλεονεκτήματα
του κινητού ιντερνέτ
είναι εμφανή.

ϋ2. Είναι εύκολο για
μένα να παρουσιάσω
τα πλεονεκτήματα του
κινητού ιντερνέτ σε
άλλους.

03. Θα μπορούσα να
διακρίνω εύκολα τα
πλεονεκτήματα του
κινητού ίντερνετ.

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

D2.

D3.

0,682

0,729

p<0.01
415

p<0.01
413

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος
ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

0,750
p<0.01
413

Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Στο τμήμα αυτό της εργασίας διερευνάται το πλαίσιο χρήσης του κινητού ιντερνέτ
(Ερώτηση Ε1) που αφορά στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί και άρα σχετίζεται με την πρόθεση χρήσης της τεχνολογίας αυτής.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων της ερώτησης Ε1 έδειξαν ότι η
επικρατούσα απάντηση ήταν η επιλογή 4 (από 1 έως 4 σε αυτήν την περίπτωση)
(συχνότητα εμφάνισης = 262, 63,1% του συνόλου), δηλαδή η απάντηση 'Υπάρχει
άμεση ανάγκη να συνδεθώ στο ιντερνέτ και είμαι εκτός σπιτιού' (εικόνα 18, πίνακας
24).

47

300-

ι/>
γ
5 200-

‘Ο

>3<

Μ 100"

0

0
βαρίεμαι

0

Δεν μπορώ να συνδεθώ Το σταθερό μου ίντερνετ Υπάρχει άμεση ανάγκη
απ ό επ πραπέζιο
δεν είναι διαθέσιμο
να συνδεθω στο ίντερνετ
υπ ολογκπή
και είμαι εκτός σπ πιού

Ε1. Θα Χρησιμοποιήσω / χρησιμοποιούσα το κινητό ιντερνέτ αν :

Εικόνα 18: Ιστόγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των απαντήσεων της ερώτησης Ε1.

Πίνακας 24: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ε1 του ερωτηματολογίου.
Ε1. Θα Χρησιμοποιήσω / χρησιμοποιούσα το κινητό ιντερνέτ αν :
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.βαριέμαι

49

11,8

11,8

11,8

2. δεν μπορώ να συνδεθώ από

63

15,2

15,2

27,0

41

9,9

9,9

36,9

262

63,1

63,1

100,0

415

100

100

επιτραπέζιο υπολογιστή
3. το σταθερό μου ίντερνετ δεν
είναι διαθέσιμο
4. Υπάρχει άμεση ανάγκη να
συνδεθώ στο ίντερνετ και είμαι
εκτός σπιτιού
Σύνολο
Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Η επιλογή 'Δεν μπορώ να συνδεθώ από επιτραπέζιο υπολογιστή' αποτέλεσε την
δεύτερη πιο συχνά επιλεγμένη απάντηση των ερωτηθέντων συγκεντρώνοντας το
15,2% του συνόλου. Μικρότερα ποσοστά κάλυψαν οι απαντήσεις 'βαριέμαι' και 'το
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σταθερό μου ίντερνετ δεν είναι διαθέσιμο' με 11,8% και 9,9% του συνόλου
αντίστοιχα.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι συνολικά το 78,3% των απαντήσεων
καλύπτεται από 2 απαντήσεις (63,1 και 15,2%) γεγονός που υποδηλώνει ότι η
υιοθέτηση και η χρήση του κινητού ιντερνέτ εξαρτάται από ένα σαφώς ορισμένο
πλαίσιο. Αντίστοιχα αποτελέσματα γενικότερα στην χρήση νέων τεχνολογιών έχουν
καταγραφεί και σε άλλες μελέτες (Van de Wijngaert and Bouman, 2009). Άρα και σε
αυτήν την περίπτωση φάνηκε να ισχύει η υπόθεση Υ5 της εργασίας (το πλαίσιο
χρήσης σχετίζετε θετικά με την χρήση κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα).

Ρ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Στο σημείο αυτό της εργασίας μελετήθηκε η αντιλαμβανόμενη απόλαυση, δηλαδή ο
βαθμός στον οποίο μια δραστηριότητα θεωρείται απολαυστική από μονή της μέσω
των ερωτήσεων F1, F2 και F3.
Σχετικά με την ερώτηση F1 του ερωτηματολογίου (Ή χρήση του κινητού ιντερνέτ
μου δίνει απόλαυση'), το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωση η επιλογή 5 της
κλίμακας, δηλαδή η απάντηση 'συμφωνώ λίγο' (επικρατούσα τιμή, 22,2% του
συνόλου). Η μέση τιμή των απαντήσεων υπολογίσθηκε ίση με 4,05 ενώ η τυπική
απόκλιση βρέθηκε να ισούται με 1,78. Το σύνολο των θετικών απαντήσεων
συγκέντρωσε το 43,9% του συνόλου, χωρίς ωστόσο η απάντηση 'συμφωνώ έντονα'
να καλύπτει μεγάλο ποσοστό (8,2%) (εικόνα 19, πίνακας 25). Οι αρνητικές
απαντήσεις κάλυψαν το 35,2% του συνόλου των ερωτηθέντων ενώ υψηλό ήταν και
το ποσοστό αυτών που επέλεξαν την απάντηση

'ούτε συμφωνώ,

ούτε

διαφωνώ'(21%).
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Mean =4,05
Std. Dev. =1,768
Ν =415

F1. Η χρήση του κινητού ίντερνετ μου δίνει απόλαυση.

Εικόνα 19: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση F1 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 25: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ1 του ερωτηματολογίου.
F1. Η χρήση του κινητού ιντερνέτ μου δίνει απόλαυση.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

52

12,5

12,5

12,5

2.διαφωνώ

37

8,9

8,9

21,4

3.διαφωνώ λίγο

57

13,7

13,7

35,2

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

87

21,0

21,0

56,1

5.συμφωνώ λίγο

92

22,2

22,2

78,3

6.συμφωνώ

56

13,5

13,5

91,8

7.συμφωνώ έντονα

34

8,2

8,2

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Στην ερώτηση Ρ2 ('Διασκεδάζω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ'), η επικρατούσα
απάντηση αντιστοιχεί στην επιλογή 5 της κλίμακας με ποσοστό που καλύπτει 20,2%
του συνόλου. Η μέση τιμή υπολογίσθηκε ίση με 4,16 ενώ η τυπική απόκλιση ίση με
1,82.
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Mean =4,16
Std. Dev. =1,825
Ν =415

F2. Δ ια σ κ εδ ά ζω ν α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ί ο κινητό ίντερνετ.

Εικόνα 20: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση F2 του ερωτηματολογίου.

Πίνακας 26: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ2 του ερωτηματολογίου.
F2. Διασκεδάζω να χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

42

10,1

10,1

10,1

2.διαφωνώ

50

12,0

12,0

22,2

3.διαφωνώ λίγο

53

12,8

12,8

34,9

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

80

19,3

19,3

54,2

5.συμφωνώ λίγο

84

20,2

20,2

74,5

6.συμφωνώ

56

13,5

13,5

88,0

7.συμφωνώ έντονα

50

12,0

12,0

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Το σύνολο των θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε το 45,7% ενώ το σύνολο των
αρνητικών απαντήσεων κάλυψε το 34,9% (εικόνα 16, πίνακας 16). Όπως και στην
ερώτηση Π , η επιλογή ' ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ' συγκέντρωσε υψηλό
ποσοστό της τάξης του 19,3% και αποτέλεσε την δεύτερη πιο υψήσυχνη επιλογή
των ερωτηθέντων.
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Για την ερώτηση F3 ('Ηχρήση του κινητού ιντερνέτμου είναι ευχάριστη'), η επιλογή
'συμφωνώ' συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις (20%) (επικρατούσα τιμή)
ακολουθούμενη από τις επιλογές 'συμφωνώ λίγο' (19,8%) και 'ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ' (19%) (εικόνα 21, πίνακας 27). Η μέση τιμή των απαντήσεων βρέθηκε ίση
με 4,4 και η τυπική απόκλιση 1,79.

F3. Η χ ρ ή σ η το υ κινη το ύ ιν τε ρ ν έ τ μ ου είν α ι ευ χ ά ρ ισ τη

Εικόνα 21: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση F3 του ερωτηματολογίου.

Έτσι, τα αποτελέσματα αν και δείχνουν ότι συνολικά το 51,8% έχει θετική γνώμη στο
ερώτημα αυτό, ωστόσο υπήρχε ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων που δεν
φαίνεται να έχει σχηματίσει γνώμη στο θέμα αυτό ('ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ'
,19% του συνόλου). Το συνολικό ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων συγκέντρωσε
περίπου ένα 29%.
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Πίνακας 27: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Ρ3 του ερωτηματολογίου.
Ρ3. Η χρήση του κινητού ίντερνετ μου είναι ευχάριστη
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

40

9,6

9,6

9,6

2.διαφωνώ

33

8,0

8,0

17,6

3.διαφωνώ λίγο

48

11,6

11,6

29,2

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

79

19,0

19,0

48,2

5.συμφωνώ λίγο

82

19,8

19,8

68,0

6.συμφωνώ

83

20,0

20,0

88,0

7.συμφωνώ έντονα

50

12,0

12,0

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση

0

Γενικό Σύνολο

415

100

Η σύγκριση του μέσου όρου των απαντήσεων στις ερωτήσεις Π , Ρ2 και Ρ3 με την
δοκιμασία ΑΝΟνΑ φανέρωσε ότι δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά
μεταξύ τους (Ρ = 0,325, βαθμοί ελευθερίας = 2, ρ = 0,723) (πίνακας 28, εικόνα 22).
Πίνακας 28: Αποτελέσματα της δοκιμασίας ΑΝΟνΑ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων Ρ1,
Ρ2 και Ρ3 του Ρ μέρους του ερωτηματολογίου

Μεταξύ των ομάδων

Βαθμοί
ελευθερίας

Ρ

Επίπεδο σημαντικότητας

2

0,325

p = 0,723

Εντός των ομάδων

668

Σύνολο

670

Εικόνα 22: Μέσος όρος απαντήσεων Ρ1, Ρ2 και Ρ3 του Ρ μέρους του ερωτηματολογίου
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Αντίστοιχα, η υψηλή θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων στις
ερωτήσεις Π , Ρ2 και Ρ3 πιθανώς υποδηλώνει το κοινό πρότυπο μεταβολής των
απαντήσεων (πίνακας 29).
Πίνακας 29: Συσχετίσεις με τον συντελεστή του spearman για τις απαντήσεις των ερωτήσεων F1,F2 και F3.

F1. Η χρήση του κινητού
ιντερνέτ μου δίνει
απόλαυση.

F2. Διασκεδάζω να
χρησιμοποιώ το κινητό
ιντερνέτ.

F3. Η χρήση του κινητού
ιντερνέτ μου είναι
ευχάριστη.

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

F2.

F3.

0,879

0,831

p<0.01
415

p<0.01
415

ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος
ΣυντελεστήςΣυσχέτισης
Δίπλευρη
σημαντικότητα
Πλήθος

p<0.01
415

Συμπερασματικά για την εκτίμηση της αντιλαμβανόμενης απόλαυσης του κινητού
ιντερνέτ στην Ελλάδα φάνηκε ότι η αυτή αποτελεί ένα εγγενές κίνητρο χρήσης και
υιοθέτησης της τεχνολογίας αυτής. Αντίστοιχα συμπεράσματα έχουν προκύψει και
στην Κίνα όπου οι Liu και Li (2009) έδειξαν ότι η αντιλαμβανόμενη απόλαυση
επηρέασε σημαντικά και θετικά την συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στο
κινητό ιντερνέτ. Στην περίπτωση της εργασίας αυτής φάνηκε να επιβεβαιώνεται η
αρχική υπόθεση Υ6 (Η αντιλαμβανόμενη απόλαυση συνδέετε θετικά με την χρήση
του κινητού ιντερνέτ στην Ελλάδα) αλλά επίσης υπήρχαν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος
του συνόλου δεν έχει σχηματίσει ακόμα άποψη και έτσι η προώθηση και ανάπτυξη
του προϊόντος αυτού θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της
αντιλαμβανόμενη απόλαυσης που λαμβάνει ο χρήστης από το κινητό ιντερνέτ.
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β. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Στο κομμάτι αυτό της εργασίας διερευνήθηκε, από τις ερωτήσεις G1 και G2, η
συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες το κινητό ιντερνέτ.
Στην ερώτηση 'Χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ συχνά' (β1), η απάντηση 'συμφωνώ
λίγο' συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις (18,1%) ενώ οι απαντήσεις
'συμφωνώ' και 'συμφωνώ έντονα' συγκέντρωσαν ίσο ποσοστό απαντήσεων με
17,1% αντίστοιχα. Έτσι, συνολικά οι θετικές απαντήσεις κάλυψαν το 52,3% , οι
αρνητικές 35,7% και το υπόλοιπο 12% αφορά εκείνους που ούτε συμφωνούν αλλά
ούτε διαφωνούν (εικόνα 23, πίνακας 30).

G1. Χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ συχνά.

Εικόνα 23: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση G1 του ερωτηματολογίου.
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Πίνακας 30: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Θ1 του ερωτηματολογίου.
G1. Χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ συχνά.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

49

11,8

11,8

11,8

2.διαφωνώ

51

12,3

12,3

24,1

3.διαφωνώ λίγο

48

11,6

11,6

35,7

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

50

12,0

12,0

47,7

5.συμφωνώ λίγο

75

18,1

18,1

65,8

6.συμφωνώ

71

17,1

17,1

82,9

7.συμφωνώ έντονα

71

17,1

17,1

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση
Γενικό Σύνολο

0
415

100

Σχετικά με την ερώτηση 'Γενικά, χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ πολύ' ^ 2 ), η
απάντηση 'συμφωνώ' συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις (επικρατούσα
τιμή) με ποσοστό 17,6%. Η μέση τιμή υπολογίσθηκε ίση με 4,18 και η τυπική
απόκλιση ίση με 2,09. Το 49,4% των ερωτηθέντων έδωσε θετικές απαντήσεις στην
ερώτηση ενώ το 39,3% αρνητικές(εικόνα 24, πίνακας 31). Τέλος, το 11,3% ούτε
συμφώνησαν αλλά ούτε και διαφώνησαν.

G2. Γενικά, χρησιμοποιώ το κινητό ίντερνετ πολύ.

Εικόνα 24: Ιστόγραμμα των απαντήσεων της επταβάθμιας κλίμακας Likert από το (1) Διαφωνώ απόλυτα
μέχρι το (7) Συμφωνώ απόλυτα για την ερώτηση G2 του ερωτηματολογίου.
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Πίνακας 31: Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της ερώτησης Θ1 του ερωτηματολογίου.
G1. Χρησιμοποιώ το κινητό ιντερνέτ συχνά.
Απαντήσεις

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

1.διαφωνώ έντονα

66

15,9

15,9

15,9

2.διαφωνώ

49

11,8

11,8

27,7

3.διαφωνώ λίγο

48

11,6

11,6

39,3

4.ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

47

11,3

11,3

50,6

5.συμφωνώ λίγο

62

14,9

14,9

65,5

6.συμφωνώ

73

17,6

17,6

83,1

7.συμφωνώ έντονα

70

16,9

16,9

100,0

Σύνολο

415

100

100

Χωρίς απάντηση

0

Γενικό Σύνολο

415

100

Η εφαρμογή της δοκιμασίας ΑΝΟνΑ για τις ερωτήσεις 61 και 62 έδειξε ότι ο μέσος όρος
των απαντήσεων δεν διαφέρει στατιστικώς σημαντικά (Ρ = 1,004, βαθμοί ελευθερίας = 1, ρ
= 0,317)(πίνακας 32, εικόνα 25).
Πίνακας 32: Αποτελέσματα της δοκιμασίας ΑΝΟνΑ για την σύγκριση των μέσων τιμών των απαντήσεων Θ1,
Θ2 του Θ μέρους του ερωτηματολογίου

Μεταξύ των ομάδων

Βαθμοί
ελευθερίας

Ρ

Επίπεδο σημαντικότητας

1

1,004

p = 0,317

Εντός των ομάδων

828

Σύνολο

829

Εικόνα 25: Μέσος όρος των απαντήσεων στις ερωτήσεις Θ1 και Θ2
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Συμπερασματικά, για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου βρέθηκε ότι
υπάρχει μια μέση θετική αντίδραση των ερωτηθέντων για το κινητό ιντερνέτ όσον
αφορά

στα

κριτήρια

πολυπλοκότητα,

αξιολόγησης

συμβατότητα,

που

δυνατότητα

τέθηκαν

(Σχετικό

παρατήρησης

πλεονέκτημα,

αντιλαμβανόμενη

απόλαυση και συχνότητα χρήσης). Στην εικόνα 26 φαίνεται ότι η επικρατούσα
άποψη των ερωτηθέντων σύμφωνα με τα διαφορετικά κριτήρια αντιστοιχεί σε όλες
τις περιπτώσεις σε θετικές απαντήσεις διαφορετικής ωστόσο έντασης για κάθε
κριτήριο. Στην πλειοψηφία των κριτηρίων η κυρίαρχη απάντηση ήταν η 'συμφωνώ
λίγο' ενώ στην περίπτωση του κριτηρίου της πολυπλοκότητας κυριάρχησε η επιλογή
'συμφωνώ έντονα' υποδηλώνοντας ότι το κινητό ιντερνέτ στην Ελλάδα μπορεί να
κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Όλες οι σχηματιζόμενες υποθέσεις
φάνηκε

να

επιβεβαιώνονται

τονίζοντας

την

πολυπλοκότητα

άλλα

την

σημαντικότητα που παίζουν τα διαφορετικά κριτήρια στην ανάπτυξη και χρήση
νέων τεχνολογιών όπως το κινητό ιντερνέτ γεγονός άλλωστε που έχει τονιστεί και σε
άλλες μελέτες (Liu and Li, 2009). Τέλος, το κινητό ιντερνέτ φάνηκε ότι αρχίζει να
χρησιμοποίει αρκετά στην Ελλάδα και να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του
κοινού και άρα αποτελεί ίσως μια νέα κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει
και η αγορά .
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Εικόνα 26: Επικρατούσα τιμή των απαντήσεων της κλίμακας Likert από το (1) διαφωνώ απόλυτα μέχρι το (7)
συμφωνώ απόλυτα για το σύνολο των ερωτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν.
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