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Πρόλογος
Αυτή η διπλωματική εργασία είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγα
για την ολοκλήρωση του σπουδών μου και την απόκτηση του διπλώματος
του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. Στην αναφορά αυτή παρουσιάζεται η έρευνα που έκανα στο διάστημα
των τελευταίων 9 μηνών σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (και πιο
συγκεκριμένα της Philips Consumer Lifestyle). Ο τομέας που εστιάζει κάθε
εταιρικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το
αντικείμενο που πραγματεύεται ο οδηγός σπουδών του Τμήματος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με έδρα τη Σύρο και αφορά στην
αναγνώριση των αναγκών του τελικού χρήστη των προϊόντων και στην
επιτυχημένη μετάφραση αυτών των αναγκών σε σχεδιαστικές προδιαγραφές
για μελλοντικά προϊόντα. Στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό προϊόντων
και υπηρεσιών και στον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών με το χρήστη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν στη διπλωματική
μου εργασία, τον κ. Βασίλειο Μουλιανίτη και τη κα. Marleen Schut, ως
μέντορες και συνεργάτες μου για την υποστήριξή τους κατά την εξέλιξη
της έρευνας που διεξήγαγα και την οικογένεια μου για την υπομονή της.
Ματθαίος Πετρόπουλος,
Σύρος, Ιούνιος 2011
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Περίληψη
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία ερευνήθηκε το πώς μπορεί να αποκτηθεί, να
αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί η γνώση που προκύπτει ως αποτέλεσμα
μέσα από έρευνα σε καταναλωτές κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας
αξιών στη διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος. Αυτές οι αξίες, κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος, μεταφράζονται σε σχεδιαστικές λύσεις.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διπλωματικής εργασίας διεξήχθη
μελέτη
πεδίου
στα
πλαίσια
ενός
συγκεκριμένου
πολυεθνικού
οργανισμού. Στόχος της μελέτης πεδίου είναι η υποστήριξη των
μελλοντικών σχεδιαστικών προτάσεων ώστε το τελικό προϊόν να είναι
προσανατολισμένο απόλυτα στις ανάγκες του χρήστη-καταναλωτή.
Κατά τη μελέτη αυτή εξετάζεται η καταλληλότητα χρήσης της μεθόδου
Contextmapping στον πολυεθνικό οργανισμό για την απόκτηση γνώσης
που αφορά τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Παρουσιάζονται αναλυτικά
τα έξι στάδια της μεθόδου Contextmapping και η χρησιμότητά τους.
Εξετάζονται οι υπάρχουσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα στον
οργανισμό και διασφαλίζουν την απόκτηση γνώσης που αφορά τις ανάγκες του
τελικού χρήστη. Επίσης, εξετάζεται το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει χρήση
της μεθόδου Contextmapping ώστε να συμβάλλει και εκείνη προς αυτή την
κατεύθυνση χωρίς να πραγματοποιηθούν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στα
πλαίσια του οργανισμού. Οι διαρθρωτικές αλλαγές αφορούν τα εμπλεκόμενα
μέρη στα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών και τις αρμοδιότητές τους.
Προτείνεται μια αναθεωρημένη μέθοδος βασισμένη στις αρχές και τη δομή
της μεθόδου Contextmapping και προσαρμοσμένη στο πλαίσιο λειτουργίας
του πολυεθνικού οργανισμού. Τέλος, παρουσιάζονται συγκεκριμένα
συμπεράσματα τα οποία βοηθούν στην περεταίρω εξέλιξη της αναθεωρημένης
μεθόδου με σκοπό την απόκτηση πλουσιότερης πληροφορίας και την
αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών.

4

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

Γνωστικό Υπόβαθρο
Με βάση τη γενικότερη τάση που παρατηρείται στην αγορά, οι περισσότερες
πολυεθνικές εταιρίες προσπαθούν να ανασχεδιάσουν τη διαδικασία
δημιουργίας νέων προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογία παύει να
είναι αυτή που ηγείται των σχεδιαστικών επιλογών και δίνεται μεγαλύτερη
προσοχή κυρίως στις ανάγκες των καταναλωτών-χρηστών. Οι πετυχημένες
σχεδιαστικές προδιαγραφές των προϊόντων εξαρτώνται από τον ακριβή
ορισμό και την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών. Είναι σημαντικό
οι χρήστες να αντιπροσωπεύονται σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης ενός
προϊόντος μέσα από σχεδιαστικές προδιαγραφές ώστε να διασφαλιστεί
το γεγονός ότι το τελικό προϊόν θα συναντήσει τις ανάγκες τους. Οι
σχεδιαστικές προδιαγραφές των μελλοντικών προϊόντων καθορίζονται
κατά τα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών. Αυτά τα στάδια θα πρέπει να
αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι η σχεδίαση είναι
βασισμένη σε βαθειά κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη. Η βαθειά
κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη εξαρτάται από την απόκτηση
της κατάλληλης πληροφορίας η οποία πρέπει να μετουσιωθεί σε γνώση.
Μέχρι τώρα στον πολυεθνικό οργανισμό με τον οποίο σχετίζεται η διπλωματική
αυτή εργασία, αυτή η γνώση είναι κυρίως αποτέλεσμα καταγραφής δεδομένων
μέσα από συνεντεύξεις και παρακολούθηση των χρηστών στο χώρο τους (HomeVisits). Με αυτό τον τρόπο αποκτάται πληροφορία και γνώση η οποία στηρίζεται
κυρίως σε χρηστικού τύπου παρατηρήσεις από τη μεριά του χρήστη. Πέρα όμως
από τη γνώση που προκύπτει από την παρατήρηση, η εμπειρία του τελικού
χρήστη καθορίζεται επίσης και από λιγότερο χειροπιαστές έννοιες. Τέτοιες
έννοιες είναι οι προσδοκίες, οι αξίες, οι φόβοι, οι αναμνήσεις, οι ελπίδες, τα
οράματα και τα συναισθήματά του. Αυτές οι πτυχές δημιουργούν και το πλαίσιο
μέσα στο οποίο εξελίσσεται μια εμπειρία. Πολύ συχνά είναι δύσκολο έως αδύνατο
να προσδιοριστούν αυτές οι έννοιες από τους χρήστες με απλά λόγια. Είναι
αναγκαία η χρήση ερευνητικών τεχνικών (Generative Research Techniques) που
δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους ώστε να
αποκτηθεί γνώση η οποία δύσκολα εκφράζεται, είναι κρυμμένη και υπονοείται.

Εικόνα 1: διαφορετικά επίπεδα εμπειρικής γνώσης μπορούν να αποκτηθούν μέσα από διαφορετικούς τύπους
έρευνας και με διαφορετικές δράσεις (Sleeswijk Visser, Stappers, , Lugt, van der, Sanders, (2005)).
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Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας
μεθόδου έρευνας η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του
συγκεκριμένου πολυεθνικού οργανισμού δίνοντάς του τη δυνατότητα
να μπορεί να αποκτά πλούσια γνώση η οποία θα προέρχεται από τις
εμπειρίες και τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος
θα μετουσιώνει την αποκτηθείσα γνώση σε μετρήσιμες αξίες οι οποίες
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος.
Για τη ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε
εκτενής έρευνα που αφορά στον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης
πολυεθνικής εταιρίας ηλεκτρονικών συσκευών. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα
αυτή εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρία αναπτύσσει τα προϊόν
της και στις μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται. Επιπλέον, υπάρχουσες
ερευνητικές μέθοδοι (Generative methods) εξετάστηκαν στο κατά πόσο
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της νέας μεθόδου.
Η μέθοδος που αποδείχθηκε ως η πιο κατάλληλη για να υποστηρίξει τη
συγκεκριμένη εταιρία στην υπάρχουσα διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
είναι το Contextmapping. Η συγκεκριμένη μέθοδος σχεδιάστηκε στο Τμήμα
Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Industrial Design Engineering) του Πανεπιστημίου
του Delft (Delft University of Technology). Η μέθοδος αυτή συνδυάζει
διαφορετικές δημιουργικές μεθόδους και πραγματοποιείται σε 6 βήματα (εικόνα
2). Κατά τα πρώτα τρία βήματα τις μεθόδου αυτής αποκτάται γνώση η οποία
αφορά όλους τους παράγοντες του περιβάλλοντος γύρω από το προϊόν οι οποίοι
επηρεάζουν την εμπειρία του τελικού χρήστη με το προϊόν αυτό καθεαυτό.
Κατά τα τελευταία τρία βήματα παρέχεται πλούσια πληροφορία η οποία
χρησιμοποιείται για να εμπνεύσει τις δημιουργικές και σχεδιαστικές ομάδες οι
οποίες θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη του προϊόντος. Αυτή η πληροφορία
βασίζεται στην επιτυχημένη χαρτογράφηση της εμπειρικής γνώσης που
προκύπτει μέσα από τα πρώτα τρία βήματα τις μεθόδου (Sleeswijk Visser, 2005).

Εικόνα 2: τα 6 βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την μέθοδο του Contextmapping (Sleeswijk
Visser, 2005)

Τα έξι βήματα της μεθόδου Contextmapping είναι τα ακόλουθα:
1.

6

Το στάδιο της προετοιμασίας κατά το οποίο καθορίζεται ο στόχος,
η τελική ομάδα χρηστών (targetgroup) και η οργάνωση και σχεδίαση
της έρευνας

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

2.

Το στάδιο της ευαισθητοποίησης των χρηστών κατά το οποίο τα
άτομα που παίρνουν μέρος στην έρευνα προετοιμάζονται για μια
συνάντηση-συζήτηση. Τους δίνεται υλικό σε μορφή πακέτου το
οποίο στοχεύει να τους ευαισθητοποιήσει και να τους φέρει πιο κοντά
στο θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Το υλικό αυτό εμπεριέχει καθήκοντα
τα οποία οι χρήστες καλούνται να ολοκληρώσουν και έχουν σαν
σκοπό να τους εμπνεύσουν και να τους προκαλέσουν να αρχίσουν
να σκέφτονται σχετικά με το θέμα της συνάντησης-συζήτησης που θα
ακολουθήσει.

3.

Η συνάντηση-συζήτηση αυτή καθεαυτή. Κατά τη συνάντηση
αυτή η ομάδα των χρηστών που συμμετέχουν καλείται να
ολοκληρώσει
συγκεκριμένα
καθήκοντα
κατά
τα
οποία
οι
συμμετέχοντες τοποθετούνται να εκφραστούν σχετικά με το θέμα.
Καλούνται να εξηγήσουν ατομικά τις εμπειρίες τους σχετικά με
το θέμα και μέσα από συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να
καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα.

4.

Το στάδιο της ανάλυσης το οποίο υποστηρίζει την ομάδα των
ερευνητών που θα κληθούν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα
δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη συνάντηση-συζήτηση.

5.

Το στάδιο της επικοινωνίας του αποτελέσματος το οποίο υποστηρίζει
την επικοινωνία των δεδομένων στην σχεδιαστική ομάδα.

6.

Το τελικό στάδιο της δημιουργίας σεναρίων (Conceptualization
phase) κατά το οποίο η γνώση αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
νέων σεναρίων (concepts) τα οποία είναι εστιασμένα στον
καταναλωτή-χρήστη.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη κατά την οποία ερευνήθηκε το πόσο απαραίτητα
είναι τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Contextmapping ώστε να ενισχύσουν
τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων στην συγκεκριμένη πολυεθνική. Για
την μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μέλη των τμημάτων
της εταιρίας τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και
με έναν ειδικό της μεθόδου Contextmapping. Η μεγαλύτερη πρόκληση η
οποία προέκυψε από τις συνεντεύξεις αυτές είναι το πώς μπορεί η μέθοδος
αυτή να ταιριάξει, παραμένοντας αποτελεσματική, με τις αυστηρές χρονικές
προθεσμίες στα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας μιας πολυεθνικής εταιρίας.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός
προϊόντος σε μια πολυεθνική εταιρία δέχονται πιέσεις λόγω των συγκεκριμένων
αυστηρών χρονικών προθεσμιών και των οικονομικών περιορισμών που
στοχεύουν στη μείωση του κόστους. Η μέθοδος του Contextmapping στοχεύει
στην απόκτηση πλούσιας πληροφορίας που αφορά τους χρήστες αλλά για
την πραγματοποίησή της απαιτεί χρόνο ο οποίος μεταφράζεται σε χρήμα
καθώς ο «χρόνος είναι χρήμα». Για το λόγο αυτό η μέθοδος του Contextmapping και η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων της εταιρίας θα πρέπει
να δεχτούν τροποποιήσεις ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο ταίριασμα.
Για τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε μια σειρά από απαιτήσεις με σκοπό
τη διατήρηση των αξιόλογων χαρακτηριστικών της μεθόδου με σεβασμό στις
συνθήκες και τις
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διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρία. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις
πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν τη δομή της μεθόδου και
τη διαδικασία στο πλαίσιο του οργανισμού.

Προσαρμογές στη μέθοδο Contextmapping
Η βασική διαφορά με τη συμβατική μέθοδο Contextmapping (όπως
προτάθηκε από τον F. Sleeswijk Visser, 2005) είναι ότι κατά την
αναθεωρημένη μέθοδο τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας θα εκτελέσουν
το τέταρτο βήμα, αυτό της ανάλυσης των δεδομένων, μόνα τους. Με αυτό
τον τρόπο η μέθοδος γίνεται πιο αποτελεσματική όσον αφορά το χρόνο
που δαπανάται καθώς το πέμπτο βήμα της συμβατικής μεθόδου, αυτό
της επικοινωνίας της πληροφορίας γίνεται περιττό. Είναι πολύ σημαντικό
όμως σε μια ομάδα τα μέλη να μοιράζονται την πληροφορία που βρίσκουν
ατομικά με τους υπόλοιπους για να βρίσκονται πάντα στο ίδιο επίπεδο
κατανόησης της πληροφορίας. Αυτή η ανταλλαγή γνώσης (πληροφορίας)
δεν πρέπει να σταματήσει. Γι’ αυτό το λόγο μια τέτοιου τύπου ανταλλαγή
θα πρέπει να ενσωματωθεί στην πρώιμη φάση του σταδίου δημιουργίας
σεναρίων κατά την οποία τα μέλη της ομάδας συναντιούνται πρόσωπο με
πρόσωπο για να αλληλεπιδρούν εποικοδομητικά όντας προετοιμασμένοι
(«διαβασμένοι»). Προκειμένου να ενσωματωθεί πλήρως η μέθοδος με τη
διαδικασία που χρησιμοποιείται στην εταιρία, το έκτο και τελευταίο βήμα,
αυτό της δημιουργίας σεναρίων, συνδυάστηκε με ένα υπάρχον βήμα στη
διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος που χρησιμοποιεί η εταιρία. Αυτό το
βήμα ονομάζεται Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop). Κατά τη συνεδρία

Εικόνα 3: τα στάδια της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping

8

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

Προσαρμογή στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
της εταιρίας
Στην υπάρχουσα διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων της εταιρίας προστέθηκαν
4 επιπλέον βήματα τα οποία αφορούν τα πρώτα στάδια δημιουργίας
αξιών μετά την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping (εικόνα 4). Το αποτέλεσμα της μελέτης της μεθόδου Contextmapping έχει προσαρμοστεί με το υπάρχον βήμα δημιουργίας νέων σεναρίων
της εταιρίας, δηλαδή με το Insight Generation Workshop. Τα τμήματα
τα οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εκτέλεση της μεθόδου είναι:
1.

Το τμήμα ARC. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την αντιπροσώπευση του τελικού χρήστη στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Αυτό
το τμήμα θα παίξει σημαντικό ρόλο καθώς θα είναι αυτό που θα
εκτελέσει τα πρώτα τρία βήματα τις αναθεωρημένης μεθόδου Context
mapping.

2.

Η συμμετοχή του τμήματος CMM (Consumer Marketing Management)
είναι απαραίτητη καθώς είναι αυτό που επιβλέπει τη διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων και είναι υπεύθυνο για τον οικονομικό
προϋπολογισμό που αφορά κάθε σχεδιαστικό έργο ξεχωριστά.

3.

Το τμήμα CMI (Consumer Marketing Intelligence) θα λειτουργεί
υποστηρικτικά στην έρευνα που επιτελεί το τμήμα ARC. Το τμήμα αυτό
έχει εμπειρία στον καθορισμό των στόχων της έρευνας και στη
μορφοποίηση των ερωτήσεων και των καθηκόντων που ανατίθενται
στους χρήστες που συμμετέχουν σε αυτήν. Η έρευνα που διεξάγεται
από το τμήμα αυτό είναι ποιοτική. Το τμήμα αυτό έχει διασυνδέσεις με
άλλα ερευνητικά κέντρα και εταιρίες που λειτουργούν υποστηρικτικά.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω τα υπόλοιπα μέλη της σχεδιαστικές ομάδας
θα μπορούν να ασχοληθούν πιο ενεργά με την ανάλυση των δεδομένων της
έρευνας. Αυτή η ανάλυση υποστηρίζεται και από τα τμήματα CMM και CMI.

Εικόνα 4: απεικόνιση της αναθεωρημένης διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων μετά την προσθήκη της
μεθόδου Contextmapping στην υπάρχουσα διαδικασία δημιουργίας αξιών σε πρώιμα στάδια.
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Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, για την υποστήριξη της εταιρίας
στην διεξαγωγή της ερευνάς της, δημιουργήθηκε ένα βιβλίο με την ονομασία
CookBook. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται σχεδιαστικές κατευθύνσεις
(guidelines) οι οποίες υποστηρίζουν τα διαφορετικά στάδια της μεθόδου.

Αξιολόγηση
Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping αξιολογήθηκε μετά από μελέτη,
συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο ρόλος
του τμήματος ARC αντικαταστάθηκε από το φοιτητή που έκανε αυτή τη διπλωματική εργασία.
Τα στάδια της ανάλυσης και της δημιουργίας σεναρίων της αναθεωρημένης
μεθόδου αξιολογήθηκαν σε συνεργασία με μια ομάδα αποτελούμενη
από υπαλλήλους της εταιρίας. Οι παρατηρήσεις και η πληροφορία που
προέκυψε από την ομάδα αυτή οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Συμπεράσματα
Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping είναι μια κατάλληλη μέθοδος
για την παραγωγή προϊόντων που είναι εστιασμένα στις ανάγκες του χρήστη
από τα πρώτα στάδια δημιουργίας των αξιών πάνω στις οποίες θα στηριχτεί
η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων στη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρία.
Κάποιες προσαρμογές της μεθόδου στο υπάρχον σύστημα αλλά και κάποιες
μετατροπές που αφορούν τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων της εταιρίας
οδήγησαν σε μια συγχώνευση και στη δημιουργία της αναθεωρημένης μεθόδου.
Η χρήση της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι καλύτερα εστιασμένα στον τελικό χρήστη σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα της συμβατικής Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop) της εταιρίας.
Η εκτενής συμμετοχή των μελών της σχεδιαστικής ομάδας στο στάδιο της
ανάλυσης ενισχύει την εμπλοκή τους με το αντικείμενο και την ευαισθητοποίησή
τους σχετικά με τον τελικό χρήστη.
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Συστάσεις
Η εταιρία θα πρέπει να διεξάγει μελέτη με χρήση της αναθεωρημένης μεθόδου
Contextmapping στα πρώτα στάδια κάθε διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος.
Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται και η προσπάθεια της εταιρίας να είναι
εστιασμένη στις ανάγκες του χρήστη (user centricity) σε αυτά τα αρχικά στάδια
της δημιουργίας αξιών.
Το Τμήμα ARC θα πρέπει να επιβλέπει την εκτέλεση την αναθεωρημένης
μεθόδου Contextmapping στα πρώτα στάδια δημιουργίας αξιών κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων αφού αντιπροσωπεύει τις ανάγκες του
τελικού χρήστη καθ’ όλη τη διαδικασία. Επιπλέον το Τμήμα ARC θα πρέπει να
διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με το Τμήμα Consumer and Market Intelligence.
Είναι πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήματα λόγω αμφιβολιών για τη μέθοδο
Contextmapping από τα τμήματα CMM και CMI. Σε αυτή τη περίπτωση το
τμήμα ARC θα πρέπει να διαλύσει κάθε αμφιβολία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με
τη δημιουργία μιας πρακτικής που θα λειτουργήσει ως η «βέλτιστη πρακτική»
(best-practice) και θα αφορά την σωστή εφαρμογή της αναθεωρημένης
μεθόδου Contextmapping στην διαδικασία ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου
σχεδιαστικού έργου.
Το τμήμα ARC θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα εγχειρίδιο κατά τις μελλοντικές
μελέτες με χρήση της μεθόδου Contextmapping. Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει
να λειτουργήσει ως εργαλείο καθοδήγησης κατά την εκτέλεση της μεθόδου με
υψηλή αποδοτικότητα όσον αφορά τους χρονικούς περιορισμούς.
Επιπλέον το ARC θα πρέπει να εκπαιδεύσει μια μικρή ομάδα των μελών του ώστε
να αποκτήσουν περισσότερη γνώση και ικανότητες πάνω στη συγκεκριμένη
μέθοδο. Αυτό είναι εφικτό μέσα από εκπαίδευση και συμμετοχή των μελών
στην εκτέλεση της μεθόδου.
Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η μέθοδος του Contextmapping θα πρέπει να
εξελιχτεί και όσον αφορά το υλικό που παρέχεται στους συμμετέχοντες. Θα
πρέπει να ερευνηθεί πώς οι πρόσφατες εξελίξεις σε προϊόντα της αγοράς και
στην τεχνολογία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν για να
υποστηρίξουν την ομαδοποίηση των ψηφιακών αντικειμένων και γενικότερα
τη διαδικασία ιδεασμού κατά τη διάρκεια των ομαδικών συναντήσεωνσυζητήσεων.
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1.

Εισαγωγή

Ένα από τα σημεία κλειδιά στον τομέα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού στις μέρες
μας είναι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και προϊόντων είτε
αυτά είναι οθόνες, είτε μηχανές είτε συστήματα οποιουδήποτε τύπου. Καθώς η
χρήση της τεχνολογίας επικρατεί στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας
και γίνεται πολύπλοκη, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη σχεδίαση της
αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με αυτήν. Για το λόγο αυτό η βελτίωση της
ευχρηστίας των προϊόντων και η αναβάθμιση της εμπειρίας των χρηστών είναι
μια από τις κύριες προτεραιότητες στις βιομηχανίες ανάπτυξης προϊόντων στον
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής.

1.1. Η παρούσα κατάσταση
Η πολυεθνική εταιρία με το έργο της οποίας σχετίζεται η έρευνα αυτής της
διπλωματικής εργασίας βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο εξέλιξης κατά το
οποίο γίνεται προσπάθεια για να μετατραπεί από μια εταιρία βασισμένη την
τεχνολογική προσέγγιση των προϊόντων της σε μια εταιρία που δίνει μεγάλη
προσοχή στη βαθειά κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη. Για να
διασφαλίσει τη μετάβαση αυτή το 2004 η εταιρία δημιούργησε ένα τμήμα με
το όνομα Application Research Center (ARC). Το τμήμα αυτό αντιπροσωπεύει
τον τελικό χρήστη κατά την εξέλιξη της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος
με σκοπό να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα εκπληρώνουν τις προσδοκίες και
ικανοποιούν τις ανάγκες του. Στο παρελθόν οι ευθύνη του τμήματος αυτού
εστιαζόταν στα τελευταία στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων
του οργανισμού αλλά αυτό σταδιακά αλλάζει καθώς η ευθύνη μετατοπίζεται
προς τα πρώτα στάδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της εταιρίας
να έχει σαν βασικό της στόχο την αναβάθμιση της σημασίας του ρόλου του
καταναλωτή (consumer centricity) στα πρώτα στάδια δημιουργίας αξιών κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων. Η αναβάθμιση αυτή έχει σαν αντίκρισμα
τη βαθειά κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη. Μέχρι τώρα αυτή η
γνώση αποκτάται μέσα από διαδικασίες συνεντεύξεων και παρατήρησης κατά
τις οποίες τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης προϊόντων επισκέπτονται τον τελικό
χρήστη στο σπίτι του. Από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση αποκτάται
ξεκάθαρη πληροφορία που αφορά στον τελικό χρήστη. Αυτή η πληροφορία
αφορά κυρίως χρηστικού τύπου παρατηρήσεις. Πέρα όμως από τη γνώση που
προκύπτει από την παρατήρηση, η εμπειρία του τελικού χρήστη καθορίζεται
επίσης και από λιγότερο χειροπιαστές έννοιες όπως οι προσδοκίες, οι αξίες, οι
φόβοι, οι αναμνήσεις, οι ελπίδες, τα οράματα και τα συναισθήματά του. Αυτές
οι πτυχές δημιουργούν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται μια εμπειρία.
Πολύ συχνά είναι δύσκολο έως αδύνατο να προσδιοριστούν αυτές οι έννοιες
από τους χρήστες με απλά λόγια.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες όταν εφαρμόζονται οδηγούν στην
αναβάθμιση του ρόλου της πληροφορίας που προέρχεται από τον χρήστη στα
πρώτα στάδια δημιουργίας αξιών για τα προϊόντα μιας εταιρίας. Η μέθοδος
Contextmapping είναι μια από τις μεθόδους που έχουν μελετηθεί εκτενώς.
Αποτελέσματα έρευνας του παρελθόντος δείχνουν ότι η χρήση
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της μεθόδου αυτής είχε άμεση επιρροή στη σχεδίαση των προϊόντων καθώς
τα κάνει πιο εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Για το λόγο
αυτό η μέθοδος Contextmapping θα χρησιμοποιηθεί ως απαρχή σε αυτή τη
διπλωματική εργασία. Πέραν της μεθόδου αυτής, μελετήθηκαν και άλλες
μέθοδοι κατά την έρευνα που διεξήχθη για την εργασία αυτή. Η μέθοδος Contextmapping συνδυάζει πολλές τεχνικές παραγωγής σκέψης (Generative techniques) για τη μελέτη του περιβάλλοντος και των συνθηκών γύρω από τη
χρήση ενός προϊόντος. Ο βασικός στόχος της μεθόδου αυτής είναι η κατάκτηση
της γνώσης που αφορά όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο
από το οποίο επηρεάζεται η εμπειρία του τελικού χρήστη κατά τη χρήση ενός
προϊόντος. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή στοχεύει στην πληροφόρηση των μελών
των ομάδων ανάπτυξης προϊόντων σχετικά με τον τελικό χρήστη και επιδιώκει
να τους εμπνεύσει μέσα από αυτή την εμπειρική γνώση. Αποτελείται από
συνολικά έξι στάδια. Τα πρώτα τρία στάδια είναι στάδια συλλογής πληροφορίας
και στα επόμενα τρία γίνεται ανάλυση και μετατροπή των δεδομένων αυτών
σε σενάρια χρήσης.

1.2.

Σκοπός της έρευνας της διπλωματικής εργασίας

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετάται το πώς η μέθοδος Contextmapping μπορεί να υποστηρίξει την σημασία του ρόλου του καταναλωτή στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης αξιών κατά την διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
σε συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρία ηλεκτρονικών συσκευών. Το αντικείμενο
της έρευνας αυτής είναι χρήσιμο για την εταιρία εφόσον της δίνει τη
δυνατότητα να αναπτύξει προϊόντα βασισμένα σε πλούσια πληροφορία
που προέρχεται από τους τελικούς χρήστες και ουσιαστικά παρέχει βαθειά
εμπειρική γνώση για τις ανάγκες τους. Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής
εργασίας έχει και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον καθώς συμβάλλει στην έρευνα
κατά την οποία μελετάται ο ρόλος και η δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων
όπως αυτή του Contextmapping σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς.
Η αναφορά αυτής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε περιπτώσεις υποστήριξης της διαδικασίας ανάλυσης με χρήση ψηφιακών
μέσων ή διαδικτυακών εφαρμογών, σε περιπτώσεις υποστήριξης της σημασίας
του ρόλου του καταναλωτή κατά τη διάρκεια συναντήσεων-συζητήσεων
παραγωγής ιδεών (ideation workshops) και τέλος σε περιπτώσεις εφαρμογής
της μεθόδου αυτής σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς.

1.3.

Δομή της Διπλωματικής εργασίας

Μετά τα εισαγωγικά κεφάλαια που προηγήθηκαν, στο κεφάλαιο που ακολουθεί
παρουσιάζεται η δομή του οργανισμού με τη συνεργασία του οποίου ενισχύθηκε
η έρευνα της διπλωματικής εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η
δημιουργία των αξιών με βάση τις οποίες σχεδιάζονται τα προϊόντα στα πρώτα
στάδια ανάπτυξής τους. Στο κεφάλαιο 3 μελετώνται διάφορες μέθοδοι για την
έρευνα που αφορά στις εμπειρίες των χρηστών.
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Πλεονεκτήματα των μεθόδων χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Contextmapping. Στο κεφάλαιο 4 μελετάται η λίστα των προδιαγραφών για τη νέα
μέθοδο η οποία είναι βασισμένη στις διαδικασίες που ακολουθούνται στον
οργανισμό και στη μέθοδο Contextmapping. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η
αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping που προτείνεται για το συγκεκριμένο
οργανισμό βασισμένο στις προδιαγραφές που ορίστηκαν στο προηγούμενο
κεφάλαιο. Η αξιολόγηση της μεθόδου μέσα από μελέτη πεδίου και από μια
σειρά συνεντεύξεων αναλύεται στο κεφάλαιο 6. Τα τελικά συμπεράσματα και
οι προτάσεις για μελλοντική βελτιστοποίηση συζητούνται στα κεφάλαια 8,9 και
στο κεφάλαιο 10.
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2.

Ο Οργανισμός

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης του οργανισμού. Αυτή
η πληροφορία είναι σημαντική διότι η αναθεωρημένη μέθοδος απευθύνεται
στο συγκεκριμένο οργανισμό. Η μέθοδος θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα
στην εταιρία να αποκτήσει την απαραίτητη πληροφορία που αφορά τον τελικό
χρήστη κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Η
πληροφορίες που αφορούν στον οργανισμό είναι απαραίτητες και για τον
καθορισμό των προδιαγραφών και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που
ακολουθούν τις προδιαγραφές αυτές.

2.1. Οργανωσιακή Δομή
Αυτή η διπλωματική εργασία εκτελέστηκε σε συνεργασία με τον τομέα Consumer Lifestyle του οργανισμού και πιο συγκεκριμένα στον υποτομέα Innovation and Development που αφορά τις οικιακές συσκευές με βασικό προϊόν την
τηλεόραση.
Οι τρείς βασικοί στόχοι του τομέα αυτού είναι: η ταχύτητα, η καινοτομία και
η σημασία του ρόλου του καταναλωτή σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντων.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σε αυτή τη διπλωματική μελετάται ο
ρόλος του καταναλωτή κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

2.1.1. Η σχεδιαστική ομάδα
Η διαδικασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων γίνεται από μια ομάδα η
οποία ονομάζεται ομάδα καινοτομίας (Innovation Team). Αυτή η ομάδα
αποτελείται από μικρότερες πολυδιάστατες ομάδες αποτελούμενες από
μέλη με διαφορετική εκπαίδευση μεταξύ τους. Αυτές οι μικρότερες ομάδες
εκτελούν τη διαδικασία διασφαλίζοντας το πόσο εφικτή είναι η λύση
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Εικόνα 5: Στη συγκεκριμένη φωτογραφία απεικονίζεται η ομάδα καινοτομίας που ασχολήθηκε με το
σχεδιασμό ενός προϊόντος που αποκαλείται Floorcare. Οι επιμέρους ομάδες αντικειμένου (project teams)
βρίσκονται όλες μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Συνήθως εργάζονται ξεχωριστά σε διαφορετικά αντικείμενα η
καθεμία και τα μέλη της κάθε ομάδας δουλεύουν μόνο με τα μέλη της ομάδας τους.

Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας ποικίλει από 5 μέχρι 20 άτομα. Αυτό
βέβαια εξαρτάται από το σκοπό του κάθε σχεδιαστικού έργου, τη δυσκολία
και τη φάση εξέλιξης στην οποία βρίσκεται. Ανάλογα με τη φάση εξέλιξης
στην οποία βρίσκεται το έργο διαφορετικά μέλη προστίθενται και αποχωρούν
με βάση τις ανάγκες της ομάδας. Οι ομάδες αποτελούνται από έναν αρχηγό
(project leader) και άτομα από επιμέρους τμήματα όπως το τμήμα Ποιότητας,
το τμήμα Application Research Center (ARC), το τμήμα Consumer Marketing Management, το τμήμα Consumer & Market Intelligence, το τμήμα Design, ορισμένους Αρχιτέκτονες Συστημάτων και έναν επιβλέποντα μηχανικό
(Lead Engineer). Τα μέλη της κάθε ομάδας ενδέχεται να βρίσκονται σε
διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. Άμστερνταμ, Δράχτη, Κλάγκενφουρτ κλπ). Η
πιο συνηθισμένη μορφή επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας είναι
μέσω τηλεφώνου, e-mail, συναντήσεων και διαδικτυακών συνεδριάσεων. Όταν
υπάρχει η ανάγκη για χρήση μεγάλου όγκου πληροφορίας, κυρίως εικονικής,
τότε γίνεται προβολή παρουσιάσεων (slideshows).
Ο υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης της αγοράς (Consumer Marketing Manager) είναι τυπικά και ο ιδιοκτήτης του έργου. Φροντίζει για θέματα όπως ο
προϋπολογισμός, το σχεδιασμός του πλάνου που θα πρέπει να ακολουθηθεί,
η επικοινωνία με τα όποια ενδιαφερόμενα μέλη και η επικοινωνία του
αποτελέσματος με τα ανώτατα διοικητικά μέλη. Ο αρχηγός του έργου (project leader) είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
διαφορετικών μελών τα ομάδας ανάπτυξης του προϊόντος, η οποία αποτελείται
από Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες Συστημάτων. Το τμήμα Σχεδίασης (Design)
είναι υπεύθυνο για την αισθητική αρτιότητα του αποτελέσματος κάνοντάς το
ελκυστικό και διασφαλίζοντας αναγνωρίσιμη εμφάνιση με διάρκεια στο χρόνο
και σύμφωνα με τις αξίες τις εταιρίας. Το τμήμα Application Research Center
(ARC) και το τμήμα Consumer & Market Intelligence (CMI) είναι υπεύθυνα για
τη συλλογή προώθηση της γνώσης που αποκτάται για τον τελικό χρήστη για
τα διαφορετικά έργα ανάπτυξης προϊόντων.
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Το τμήμα CMI εκτελεί και έρευνα αγοράς, αρκετές φορές μέσα σε ένα χρόνο,
ώστε να παραμένει ενημερωμένο για τις διάφορες τάσεις της αγοράς που
αφορούν στη συμπεριφορά του τελικού καταναλωτή και των ανταγωνιστών.
Λόγω των πρόσφατων αλλαγών που έγιναν στο εσωτερικό του οργανισμού,
το τμήμα CMI απαλλάχθηκε από αρκετές ευθύνες. Γι’ αυτό το λόγο εμπλέκεται
πλέον μόνο στη διευθέτηση των εκτελεστικών διαδικασιών και όχι στη φάση
προετοιμασίας και καθορισμού του τελικού σκοπού και στόχου αλλά ούτε και
στη φάση ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα. Το
αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μεταφορά καθηκόντων στο τμήμα Consumer
Marketing Management (CMM). Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις συνεντεύξεις με
ένα άτομο από το τμήμα CMI και δύο από το CMM. Αυτή η διπλωματική εργασία
ασχολείται με το ρόλο που ανατίθεται στο τμήμα Application Research Center
(ARC) και για το λόγο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο
στη σελίδα που ακολουθεί.

2.1.2. Application Research Center
Το ARC είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι όλα τα καινούργια προϊόντα
σχεδιάζονται με βάση τις αξίες της εταιρίας. Στο τμήμα αυτό δίνεται μεγάλη
προσοχή στην αντιπροσώπευση του τελικού χρήστη στα διάφορα στάδια
της διαδικασίας δημιουργίας καινοτομιών. Μέχρι προσφάτως το τμήμα αυτό
μπορούσε να εμπλακεί μόνο στα τελευταία στάδια αυτής της διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή του τμήματος αυτού γινόταν στη φάση
της αξιολόγησης (testing and validating) των προϊόντων και στο στάδιο
παροχής υποδείξεων για βελτιστοποίηση βασισμένη στα αποτελέσματα που
προκύπτουν από ποιοτική και ποσοτική έρευνα.
Οι κύριες ευθύνες του τμήματος αυτού κα τη διάρκεια της διαδικασίας
δημιουργίας καινοτομιών εστιάζεται:
Α. Στη δημιουργία απαιτήσεων που αφορούν τη γνώση που προκύπτει από
τον τελικό χρήστη και επικεντρώνονται σε θέματα ευχρηστίας, επιδόσεων
των προϊόντων και εμπειρίας χρήσης.
Β. Στον εντοπισμό της ικανοποίησης του καταναλωτή και στην ενσωμάτωση
της πληροφορίας αυτής στη διαδικασία δημιουργίας καινοτομιών
Γ. Στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών και της εμπειρίας τους με
το εκάστοτε προϊόν
Σταδιακά τα τμήμα ARC εμπλέκεται περισσότερο σε πιο πρώιμα στάδια της
διαδικασίας δημιουργίας καινοτομιών. Με αυτό τον τρόπο το τμήμα θα
μετατραπεί σε έναν ενδο-εταιρικό οργανισμό που θα εστιάζει στη σχέση
του καταναλωτή με το προϊόν και θα εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία
δημιουργίας και αξιολόγησης αξιών στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας
ανάπτυξης του προϊόντος.
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Εικόνα 6: στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται το τμήμα Καινοτομίας και Ανάπτυξης (Innovation and Development Site) στη Δράχτη όπου και εδρεύουν αρκετές ομάδες καινοτομίας. Σε κάθε όροφο εδρεύει και μία
ομάδα καινοτομίας.

2.2. Υπάρχουσα Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντων
Υπάρχει μια διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα
στα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού για να διασφαλίζει την έγκαιρη εκτέλεση
των παραδοτέων. Τα παραδοτέα αυτά είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας
ανάπτυξης προϊόντων με συγκεκριμένες προδιαγραφές, κοστολόγηση και
επίπεδα ποιότητας. Η διαδικασία αυτή στα πλαίσια του οργανισμού ονομάζεται
διαδικασία Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Προϊόντων (Integrated Product Development).
Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων αποτελείται από τη διαδικασία Προηγμένης
Ανάπτυξης και τη διαδικασία Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προϊόντων. Σε
περιπτώσεις αναζήτησης καινοτομίας, μέσα από συγκεκριμένα παραγωγικά
έργα, η διαδικασία Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προϊόντων ακολουθεί τη
διαδικασία Προηγμένης Ανάπτυξης προϊόντων (Advanced Development).
Το αντικείμενο της διαδικασίας Προηγμένης Ανάπτυξης είναι να διασφαλίσει
την επιτυχημένη εισαγωγή της διαδικασίας Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στην
παραγωγή των προϊόντων. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η εισαγωγή με επιτυχία
πρέπει να αποδειχθεί ότι οι λύσεις που προτείνονται μέσα από τη διαδικασία
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προϊόντων έχουν λόγο ύπαρξης, είναι λειτουργικές,
υποστηρίζονται από ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες τεχνολογικές επιλογές,
μπορούν να υποστηριχτούν από επιλεγμένους προμηθευτές με επαρκή γνώση
των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν.
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Στην Εικόνα 7 παρουσιάζονται τα βασικά στάδια από τα οποία αποτελείται η
διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων στον συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτά τα στάδια
αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις μεθόδους και τα εργαλεία που εφαρμόζονται
σήμερα για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων μέσα
από την απόκτηση γνώσης για τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

Εικόνα 7: Με αυτό τον τρόπο σήμερα ο οργανισμός αποκτά γνώση για τον τελικό χρήστη η οποία
αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων του.

Κατά τα στάδια αυτά πραγματοποιείται ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε
χρήστες. Τα δύο αυτά είδη έρευνας πραγματοποιούνται από την εταιρία
αλλά και από άλλους οργανισμούς που κατά καιρούς προσλαμβάνονται ως
εξωτερικοί συνεργάτες για την διεκπεραίωσή της.

2.3. Πρόωρο Στάδιο Δημιουργίας Αξιών
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο οργανισμός στοχεύει στη δημιουργία
προϊόντων τα οποία είναι βασισμένα πρωτίστως στις ανάγκες των χρηστών και
δευτερευόντως στις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν και στις οποίες
θα βασιστούν τα προϊόντα αυτά. Για το λόγο αυτό η διαδικασία Προηγμένης
Ανάπτυξης και η διαδικασία Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης προϊόντων πρέπει να
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα προτεινόμενα σχεδιαστικά σενάρια
θα δημιουργούν αξία για τον τελικό χρήστη αλλά και την αξία αυτή καθεαυτή.
Αυτή την περιγραφή θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Πρόταση Αξίας. Τα
σενάρια θα πρέπει να είναι βασισμένα στη γνώση που προκύπτει από την
έρευνα στους τελικούς χρήστες μέσα από «ματιές» που αποκαλύπτουν τον
κόσμο τους και εστιάζουν στις ανάγκες τους (end-user insights). Αυτές οι
«ματιές» πρακτικά εκφράζονται μέσα από δηλώσεις των τελικών χρηστών και
αφορούν τις μη ικανοποιημένες ανάγκες, τα διλήμματα και τις προσδοκίες
τους. Το στάδιο της διαδικασίας κατά την οποία γίνεται ο προσδιορισμός αυτής
της γνώσης δε φέρει

23

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

κάποιο συγκεκριμένο όνομα αλλά στον οργανισμό αναφέρονται σε αυτό ως
το Πρόωρο Στάδιο Δημιουργίας Αξιών.
Πιο συγκεκριμένα, το στάδιο αυτό αποτελείται από πέντε βήματα. Τα βήματα
αυτά παρουσιάζονται στην εικόνα 8 και θα εξηγηθούν στα κεφάλαια που
ακολουθούν.

Εικόνα 8: τα πέντε στάδια του υπάρχοντος Πρόωρου Σταδίου Δημιουργίας Αξιών.

2.3.1. Περιγραφή Σχεδιαστικού έργου (Project Brief)
Η περιγραφή ενός σχεδιαστικού έργου (project brief)
ορίζεται από το τμήμα Consumer Marketing Management.
Η περιγραφή αυτή ουσιαστικά είναι και η κινητήρια δύναμη
για τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και ακολουθεί μετά
την ανάλυση της έρευνας που γίνεται από το τμήμα Consumer & Market Intelligence (CMI).
Αυτή η έρευνα είναι βασισμένη στον προγραμματισμό
που έχει γίνει για προϊόντα που πρόκειται να σχεδιαστούν
στο μέλλον σε διάστημα 5 χρόνων. Στην περιγραφή του
σχεδιαστικού έργου (Project Brief) παρουσιάζονται οι στόχοι
του έργου, ο ανταγωνισμός της αγοράς, τα παραδοτέα και
οι απαιτούμενοι πόροι.
Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
πρόκειται για διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού πλαισίων μέσα στα οποία
θα ακολουθήσει η ανάπτυξη αυτή.
Είναι αναγκαίο σε αυτές τις διαδικασίες να λαμβάνονται υπόψη οι τελικοί
χρήστες και οι ανάγκες τους. Για το λόγο αυτό το τμήμα Application Research
Center θα πρέπει να εμπλέκεται στα στάδια αυτά εφόσον είναι το τμήμα
εκείνο που έχει την ευθύνη του υπολογισμού της έντασης με την οποία πρέπει
να διεξάγεται αυτή η έρευνα στους καταναλωτές και στην αξιολόγηση των
προϊόντων με βάση τις ανάγκες τους. Ο βασικός κορμός της περιγραφής του
σχεδιαστικού έργου ορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ των βασικών μελών
της σχεδιαστικής ομάδας (project team) και συγκεκριμένων διευθυντών που
φέρουν αντίστοιχες ευθύνες.
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2.3.2. Επισκέψεις στα σπίτια (HomeVisits)
HomeVisit είναι το όνομα εκείνης της μεθόδους έρευνας
που εφαρμόζεται στον οργανισμό σε σχεδιαστικά έργα τα
οποία στοχεύουν στη δημιουργία καινοτομίας. Σκοπός της
μεθόδου αυτής είναι η απόκτηση περισσότερης γνώσης που
αφορά το συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό (target group)
στο οποίο θα απευθυνθεί το μελλοντικό αποτέλεσμα ως
προϊόν αλλά και το περιβάλλον από το οποίο επηρεάζεται η
χρήση ενός υπάρχοντος προϊόντος.
Το αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι πολύ
χρήσιμο καθώς αποκτάται πρακτική πληροφορία σχετικά
με το περιβάλλον το οποίο παίζει ρόλο και επηρεάζει την
αλληλεπίδραση των χρηστών με συγκεκριμένα προϊόντα.
Επιπλέον, βοηθάει στο να διαμορφωθεί ποιο καταναλωτικό κοινό θα είναι ο
στόχος (target group) για το εκάστοτε προϊόν και να αποκτηθεί πληροφορία
για τις ανάγκες του τελικού χρήστη.
Κατά τη μέθοδο Homevisit πραγματοποιούνται 15 με 20 επισκέψεις στα σπίτια
των τελικών χρηστών στα οποία αυτοί βρίσκονται στο οικιακό τους περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τα περισσότερα μέλη του βασικού κορμού
της σχεδιαστικής ομάδας έχουν προσκληθεί για να παρακολουθήσουν αλλά
η παρουσία τους δεν είναι πάντα εφικτή κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου.
Απαιτείται ελάχιστη έως καθόλου προετοιμασία από τη μεριά των μελών της
σχεδιαστικής ομάδας και των χρηστών.
Τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας που είναι σε θέση να παρακολουθήσουν
χωρίζονται σε ομάδες των δύο. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επισκεφθεί
αρκετά σπίτια. Το κάθε ζευγάρι έχει την ευκαιρία να φωτογραφίσει τους
χώρους αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα προϊόν τους και να τους απευθύνει
ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Οι ερωτήσεις εστιάζονται κυρίως στους λόγους για
τους οποίους αγόρασαν τα προϊόντα αυτά, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο
τα χρησιμοποιούνε, τις ευκολίες και δυσκολίες που συναντούν κατά τη χρήση,
τον καθαρισμό, την αποθήκευση κλπ. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής
παρουσιάζεται συνήθως μέσα από μια ψηφιακή παρουσίαση στα υπόλοιπα
μέλη.
Για τη συμμετοχή τους οι χρήστες λαμβάνουν χρηματικό ποσό ανά επίσκεψη.
Το συνολικό χρηματικό ποσό για μια τέτοια έρευνα στην Ολλανδία αντιστοιχεί
σε 1000 με 2000 ευρώ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η έρευνα εξάγεται σε
μεγαλύτερη κλίμακα ή σε διαφορετική χώρα, η εταιρία προσλαμβάνει άλλους
οργανισμούς προκειμένου να το υποστηρίξει και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
την αύξηση του κόστους διεξαγωγής της έρευνας αυτής.
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2.3.3. Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation workshop)
Μετά την εφαρμογή της μεθόδου HomeVisits και της
παρουσίασης της πληροφορίας που αφορά τον τελικό χρήστη
και προκύπτει ως αποτέλεσμα, ακολουθεί συζήτηση και
επεξεργασία των δεδομένων.
Αυτή η διαδικασία συζήτησης και επεξεργασίας των δεδομένων
ονομάζεται Συνεδρίαση Μορφοποίησης της Πληροφορίας
(Insight Generation workshop). Αυτή η συνεδρίαση είναι
ουσιαστικά μια συνεύρεση-συζήτηση η οποία στοχεύει να
μορφοποιήσει και να οργανώσει την πληροφορία που αποκτάται
στα προηγούμενα στάδια ώστε να τροφοδοτήσει τη διαδικασία
ανάπτυξης νέων σχεδιαστικών σεναρίων-λύσεων.
Είναι πολύ σημαντικό η πληροφορία αυτή να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
τη γνώση που αποκτήθηκε για τον τελικό χρήστη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
νέα σχεδιαστικά σενάρια θα καλύπτουν τον τελικό χρήστη.
Τη συνεδρίαση συνήθως την επιβλέπει κάποιος υπεύθυνος από το τμήμα Consumer Marketing Management. Σε περιπτώσεις που ο οργανισμός διαθέτει αρκετά
χρήματα (budget) για το συγκεκριμένο σχεδιαστικό έργο, προσλαμβάνεται
κάποιος επαγγελματίας επιβλέπων ως εξωτερικός συνεργάτης. Η συνεδρίαση
Μορφοποίησης Πληροφορίας διαρκεί συνήθως μια ολόκληρη μέρα. Αρχίζει το
πρωί με πρώτο στάδιο αυτό του διαμοιρασμού της πληροφορίας που αποκτήθηκε
κατά την έρευνα και δεύτερο στάδιο αυτό του φιλτραρίσματος. Το απόγευμα
οι ομάδες που συμμετέχουν επιλέγουν κάποιες συστάδες πληροφορίας τις
οποίες τις αναπτύσσουν ως θέματα. Το αποτέλεσμα είναι να κατηγοριοποιείται
η πληροφορία με χαρακτηριστικά καταναλωτικών προδιαγραφών.
Η συνεδρίαση αυτή τροφοδοτείται από την πληροφορία που μοιράζεται στα
μέλη και αφορά τη γνώση για τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Η πληροφορία
αυτή συνήθως προέρχεται όχι μόνο από τις επισκέψεις στα σπίτια, αλλά και από
προηγούμενες έρευνες άλλων σχεδιαστικών έργων του παρελθόντος. Τα μέλη
μοιράζονται τη γνώση με τους υπολοίπους μέσω προφορικών παρουσιάσεων
οι οποίες ορισμένες φορές υποστηρίζονται και από ψηφιακό υλικό. Αυτή η
διανομή της γνώσης έχει σαν αποτέλεσμα την ενημέρωση και επιπλέον εμπνέει
τα μέλη να αρχίσουν να παράγουν περισσότερες ιδέες.

2.3.3.1.

Η διαδικασία που ακολουθείται

Τα μέλη αρχίζουν να γράφουν σε μικρά αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-its)
οτιδήποτε κρίνουν ότι αφορά τις ανάγκες, τα διλήμματα, τις επιθυμίες, τις
φοβίες, τις προσδοκίες και τα πιστεύω του τελικού χρήστη. Το επόμενο στάδιο
είναι η ομαδοποίηση όλων αυτών των post-its για τη δημιουργία μεγαλύτερων
και πιο διευρυμένων θεμάτων. Αυτά τα θέματα ονομάζονται πρωταρχικά
θέματα. Στη συνέχεια η ομάδα επιλέγει μόνο τα πιο ενδιαφέροντα θέματα για
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Αυτά τα πρωταρχικά θέματα οπτικοποιούνται σε μορφή πινάκων διάθεσης
(mood boards). Για κάθε πρωταρχικό θέμα επιλέγεται μια εικόνα και μια
λέξη κλειδί η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτό. Στη συνέχεια το θέμα αυτό
αναλύεται σε επιμέρους μικρές προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με την εμπειρία
του τελικού χρήστη αλλά όχι με τη σχεδιαστική λύση. Σε αυτή τη φάση δε
δίνεται χώρος στην παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων. Το επόμενο βήμα είναι
να χωριστεί η ομάδα σε επιμέρους μικρές ομάδες που αποτελούνται από δύο
άτομα η κάθε μια. Η κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει περισσότερες μικρές
προτάσεις προσπαθώντας να μορφοποιήσει την πληροφορία όσο περισσότερο
γίνεται.
Όταν τελειώνει αυτό το στάδιο, τα αποτελέσματα συζητιούνται με τις
υπόλοιπες ομάδες ώστε να γίνουν αλλαγές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής μπορούν να τροποποιηθούν αρκετές
φορές ανάλογα με το χρόνο που απομένει ώστε να τελειοποιηθούν. Αυτή η
τελειοποίηση συνήθως γίνεται μέσα από τη συνεργασία ενός υπευθύνου του
τμήματος Consumer Marketing Management και ενός υπευθύνου του τμήματος
Consumer Marketing Intelligence.
Το τελικό αποτέλεσμα της συνεδρίασης συμπεριλαμβανομένων και των
ενδιάμεσων σταδίων, φυλάσσεται ώστε σε περιπτώσεις εμπλοκής νέων μελών
σε επόμενα στάδια να μπορεί να γίνει σαφής ενημέρωσή τους οποιαδήποτε
στιγμή με απτά στοιχεία προερχόμενα από τη διαδικασία που προηγήθηκε.
Για να πραγματοποιηθεί αυτή η διατήρηση της πληροφορίας, ορισμένα μέλη της
ομάδας καλούνται να καταγράψουν το περιεχόμενο των post-its και των αφισών
(mood boards) ψηφιακά μετά το πέρας της συνεδρίασης. Είναι υποχρέωση
των μελών αυτών να αποθηκεύσουν ψηφιακά ολόκληρο το κείμενο που θα
προκύψει και να φωτογραφίσουν το οπτικό υλικό που θα δημιουργηθεί. Στη
συνέχεια δημιουργείται μια ψηφιακή παρουσίαση με το υλικό που προέκυψε
και μοιράζεται στα μέλη της ομάδας (e-mail, mailbox κλπ). Στις εικόνες 9 και
10 παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα.

Εικόνες 9: Αποτελέσματα από τη διεξαγωγή μιας Συνεδρίασης Αξιολόγησης της Πληροφορίας και
Δημιουργίας Τομέων Ενδιαφέροντος που αφορούν συγκεκριμένο σχεδιαστικό έργο.
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Μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων με μέλη των ομάδων εκείνων που
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις υποδεικνύεται ότι απαιτείται πολύς χρόνος για
τη διεξαγωγή τους και θα προτιμούσαν να παρακάμψουν αυτό το στάδιο.

2.3.4. Προτεινόμενοι Τομείς Ενδιαφέροντος (Proposed Insights)

Μετά το πέρας της μορφοποίησης της πληροφορίας, το
αποτέλεσμα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα μέλη της σχεδιαστικής
ομάδας και της διεύθυνσης. Μετά την έγκρισή της η πληροφορία
θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με τον τελικό
χρήστη ώστε να επιβεβαιωθεί.

2.3.5. Συνεδρία ConceptLab

Η επιβεβαίωση της πληροφορίας γίνεται μέσα από μια
συνεδρία η οποία ονομάζεται συνεδρία ConceptLab.
Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να επαληθεύσει
την πληροφορία με τον τελικό χρήστη και ακόμα και
να την ξαναγράψει ή να την αναδιατυπώσει αν κρίνεται
αναγκαίο.
Αυτές οι συνεδρίες γίνονται υπό την επίβλεψη μιας
εταιρίας στο ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη. Το έργο
του εξωτερικού αυτού συνεργάτη είναι να περιγράψει
το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων που προηγήθηκαν
μέσα από μια αναφορά.
Είναι χρήσιμο να παραβρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια
αυτής της συνεδρίας. Με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα μπορεί να διορθωθεί
παρέχοντας την ευκαιρία της ταχείας επαλήθευσης των αναθεωρημένων
αποτελεσμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουν αυτή τη συνεδρία
όλα τα μέλη της ομάδας για τη διασφάλιση της συνέχειας του σχεδιαστικού
έργου. Η παρουσία όλων δημιουργεί μεγαλύτερη συναίσθηση μεταξύ των
μελών σχετικά με τον τελικό χρήστη και παρέχει περισσότερη γνώση η οποία
οδηγεί και σε καλύτερα αποτελέσματα. Μόλις τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν
μπορούν να παγιωθούν και να χρησιμοποιηθούν στο υπόλοιπο της διαδικασίας
ανάπτυξης προϊόντων.
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2.3.6. Δυνατότητα εμπλοκής στη διαδικασία
Το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης αξιών είναι αρμοδιότητα του τμήματος Consumer Marketing Management. Παρόλα αυτά, τα βήματα της διαδικασίας που
περιγράφηκε πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα
τμήματα-μέλη της σχεδιαστικής ομάδας.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας το τμήμα Consumer Marketing Management στο παρελθόν υποστηριζόταν από το τμήμα Consumer Marketing Intelligence. Πρόσφατες αλλαγές όμως στον οργανισμό απομάκρυναν
διάφορες ευθύνες από το τμήμα Consumer Marketing Intelligence και τις
μετέφεραν αλλού. Το μοναδικό καθήκον που απέμεινε στο τμήμα αυτό είναι η
εκτέλεση της έρευνας.
Το τμήμα Application Research Center εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη
διαδικασία έρευνας. Η ενεργός συμμετοχή των υπόλοιπων τμημάτων-μελών
δεν θεωρείται αναμενόμενη αλλά εκτιμάται δεόντως όταν προκύπτει. Καθώς
ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος για τις επισκέψεις στα σπίτια και για την
προετοιμασία της Συνεδρίασης Μορφοποίησης Πληροφορίας είναι 20 ώρες
ανά τμήμα-μέλος, τα μέλη δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν όλες τις
συνεδρίες ακόμη και αν είναι πρόθυμα να το κάνουν. Αυτός ο χρόνος έχει
επιβεβαιωθεί μέσα από συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας.
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3.

Έρευνα στην εμπειρία του χρήστη

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται μέθοδοι έρευνας που στοχεύουν στην
απόκτηση γνώσης για την εμπειρία των χρηστών. Αυτή η πληροφορία είναι
χρήσιμη για τη διπλωματική αυτή εργασία καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη μιας
μεθόδου έρευνας με την οποία θα αποκτάται πλούσια γνώση για την εμπειρία
του χρήστη η οποία στη συνέχεια θα δρομολογείται για χρήση σε κάθε στάδιο
της πρώιμης διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.
Είναι απαραίτητη η γνώση που αφορά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον
οργανισμό αλλά και η γνώση σε ερευνητικές μεθόδους ώστε να καθοριστούν οι
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου η οποία θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια της εργασίας αυτής.
Όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, υπάλληλοι του οργανισμού
πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια για την απόκτηση γνώσης που αφορά
τον τελικό χρήστη κατά το πρώιμο στάδιο δημιουργίας αξιών στη διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων εφαρμόζονται
τεχνικές συνεντεύξεων και παρατήρησης. Αυτές οι τεχνικές παρέχουν σαφή
γνώση και πληροφόρηση χρηστικού τύπου.
Πέρα όμως από τη γνώση που προκύπτει από την παρατήρηση, η εμπειρία
του τελικού χρήστη καθορίζεται επίσης και από λιγότερο χειροπιαστές έννοιες
όπως οι προσδοκίες, οι αξίες, οι φόβοι, οι αναμνήσεις, οι ελπίδες, τα οράματα
και τα συναισθήματά του. Αυτές οι πτυχές δημιουργούν και το πλαίσιο μέσα
στο οποίο εξελίσσεται μια εμπειρία. Πολύ συχνά είναι δύσκολο έως αδύνατο
να προσδιοριστούν αυτές οι έννοιες από τους χρήστες με απλά λόγια. Αυτού
το είδους η γνώση έχει οριστεί ως «Σιωπηρή» και «Υποσυνείδητη» διότι είναι
δύσκολο να την εκφράσουν οι χρήστες και βρίσκεται σ το υποσυνείδητό
τους. Αυτή η γνώση έχει μεγάλη σημασία για τα πρώιμα στάδια δημιουργίας
αξιών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων καθώς χαρτογραφεί σε πιο
ευρεία κλίμακα τα διαφορετικά περιβάλλοντα που επηρεάζουν τη χρήση ενός
προϊόντος. Δίνοντας προσοχή στο περιβάλλον, ένα πιο γενικό επίπεδο γνώσης
μπορεί να αποκτηθεί. Αυτό το επίπεδο αναφέρεται σε παράγοντες πέρα από το
προϊόν αυτό καθεαυτό. Τέτοιου είδους πληροφορία είναι πολύ σχετική με την
προσπάθεια ενίσχυσης της σημασίας που παίζει ο τελικός χρήστης στα πρώτα
στάδια δημιουργίας αξιών καθώς σχετίζεται με γνώση που αφορά αφηρημένες
λειτουργίες και ιδιότητες οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από ένα προϊόν.
Οι αφηρημένες αυτές έννοιες μπορούν να μεταφραστούν σε μελλοντικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρήστη και προϊόντος και να εφαρμοστούν στην
σχεδίαση μελλοντικών προϊόντων.
Διαφορετικές ερευνητικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια για
να διερευνηθούν τα βαθειά επίπεδα της γνώσης που αφορά την εμπειρία
του χρήστη. Αυτή η αναζήτηση άρχισε στα μέσα του 1940 με την εμφάνιση
νέων εννοιών όπως αυτές της Εργονομίας (Ergonomy) και του Ανθρώπινου
Παράγοντα (Human Factors) που εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο μπορεί
η τεχνολογία να εφαρμοστεί ώστε να επηρεάσει την απόδοση του ανθρώπου.
Στον τομέα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου -Μηχανής (Human Computer Interaction) εμφανίστηκε η έννοια της εμπειρίας του χρήστη και αυτό επεκτάθηκε
σε σχεδίαση ιστοσελίδων και διεπαφής προϊόντων. Στο βιβλίο «The Design of
Everyday Things» (Norman, 1986), ο Norman χρησιμοποιεί τον όρο « usercentered design», (που σημαίνει σχεδίαση
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εστιασμένη χρήστη) για να περιγράψει εκείνη την προσέγγιση που αφορά
στη δημιουργία προϊόντων βασισμένα στη γνώση της εμπειρίας των χρηστών.
Αυτή η προσέγγιση είναι επικεντρωμένη γύρω από το προϊόν και εστιάζει σε
συγκεκριμένα καθήκοντα και περιπτώσεις χρήσης (Norman 2005). Έχουν
αναπτυχτεί διάφορες μέθοδοι έρευνας για να υποστηρίξουν αυτή τη σχεδιαστική
προσέγγιση με κέντρο το χρήστη και αφορούν παρατήρηση, επισκέψεις πεδίου,
συνεντεύξεις, ομάδες εργασίας και εφαρμοσμένη εθνογραφία. Οι περισσότερες
από αυτές τις μεθόδους προέρχονται από κλάδους προερχόμενους από την
κλασσική έρευνα (Sanders and Stappers, 2008).
Σήμερα μέθοδοι έρευνας προέρχονται και από τον κλάδο της σχεδίασης. Τέτοιες
μέθοδοι είναι οι πολιτιστικοί ανιχνευτές ή αλλιώς cultural probes (Gaver ,
1999), οι παραγωγικές τεχνικές ή αλλιώς generative techniques (Sanders και
Stappers, 2008) και οι ανιχνευτές σχεδίασης ή αλλιώς design probes (Mattelmaki, 2006). Αυτές οι μέθοδοι προσπαθούν να εμπλέξουν πιο ενεργά τον τελικό
χρήστη στη σχεδιαστική διαδικασία ώστε να διερευνηθεί ευρέως η επιρροή του
περιβάλλοντος στη χρήση ενός προϊόντος. Αυτή η αρχή είναι βασισμένη στο
συμμετοχικό σχεδιασμό (και στο συνεργατικό σχεδιασμό στις Σκανδιναβικές
χώρες) που αναδύθηκε τη δεκαετία του 1970. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην
εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στην διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
ώστε να ενσωματωθούν περισσότερες πτυχές σε αυτή.
Μία μέθοδος που αναδύθηκε βασισμένη στην φιλοσοφία συμμετοχής του
χρήστη (Prahalad και Ramaswamy, 2000) είναι η μέθοδος της Συν-δημιουργίας
(co-creation). Στη δημοσιευμένη δουλειά τους, υπό το όνομα «Co-Opting
Customer Competence», οι Prahalad και Ramaswamy αναφέρονται στη συνδημιουργία και στο γεγονός ότι οι καταναλωτές δε σχετίζονται απλά στη
σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών αλλά εμπλέκονται άμεσα συμμετέχοντας
σε αυτήν (co-designing). Η συν-δημιουργία είναι ένα εργαλείο με το οποίο
ο καταναλωτής πραγματικά συμμετέχει και αποτελεί βασικό μέρος σε όλη τη
διαδικασία σχεδίασης των προϊόντων.
Ένα παράδειγμα που μπορεί να αναφερθεί είναι αυτό των Ολλανδικών
σιδηροδρόμων υπό την ονομασία NS. Στόχος των οργανωτών ήταν να
δημιουργήσουν μια διαδικασία συν-δημιουργίας με μια κοινότητα χρηστών του
διαδικτύου για τη σχεδίαση νέων σταθμών τρένων (www.mijnproefstation.nl).
Ο καθένας μπορούσε να γίνει μέλος της κοινότητας αυτής και να συνεργαστεί
για το χτίσιμο ενός σταθμού τρένων. Η εταιρία NS συγκρότησε μια ομάδα η
οποία βασίζεται σε πιστούς χρήστες οι οποίοι προτείνουν νέες ιδέες και ψηφίζουν
για την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών στους σταθμούς. Με τον τρόπο αυτό
η σχεδιαστική ομάδα παραμένει ενημερωμένη σχετικά με νέες τάσεις, ιδέες
και σχόλια. Συζήτηση με χρήστες παρέχει πλούσια πληροφορία και βοηθάει
την ομάδα να ιεραρχήσει και να κατηγοριοποιήσει τα νέα χαρακτηριστικά. Οι
συν-δημιουργοί παίζουν συμβουλευτικό ρόλο κατά τη διαδικασία. Αισθάνονται
ότι ο οργανισμός τους εκτιμάει εφόσον παίρνει υπόψη τη γνώμη τους και σε
ορισμένες περιπτώσεις αισθάνονται ακόμα και μέλη της σχεδιαστικής ομάδας.

31

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

Εικόνα 11: διαδικτυακή κοινότητα που δημιουργήθηκε από την NS για να
επιτευχθεί συν-δημιουργία μεταξύ χρηστών και οργανισμού. Η σχεδιαστική
ομάδα και οι συν-δημιουργοί (τελικοί χρήστες) συνεργάζονται για τη δημιουργία
του νέου σιδηροδρόμου του μέλλοντος.
Η παραγωγικές μέθοδοι έρευνας στοχεύουν στην εμπλοκή όλων των
ενδιαφερομένων μερών στο πρώιμο στάδιο δημιουργίας αξιών κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων (Sanders, 2000; Sleeswijk Visser, Stappers van der Lugt και Sanders, 2005). Βασική αρχή πίσω από κάθε τεχνική
παραγωγικής έρευνας (generative research techniques) είναι να αφήνονται οι
χρήστες να εκφραστούν και στη συνέχεια να ειπωθεί μια ιστορία η οποία να
περιγράφει το τι είπαν.
Έχουν σχεδιαστεί εργαλεία τα οποία βοηθούν τους χρήστες να το
πραγματοποιήσουν αυτό. Τα εργαλεία για τη διεξαγωγή παραγωγικών τεχνικών
είναι παρόμοια με τους πολιτιστικούς ανιχνευτές (Gaver, 1999, Mattelmaki,
2006a). Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων που χρησιμοποιούνται είναι κάμερες
με οδηγίες χρήσης, ημερολόγια, γνωστικοί χάρτες καθηκόντων και τα λοιπά.
Η διαφορά μεταξύ των τεχνικών παραγωγικής έρευνας και της μεθόδου
πολιτιστικής ανίχνευσης είναι ότι στη δεύτερη η επαφή με τους χρήστες
σταματάει μετά τη συλλογή της πληροφορίας. Στη μέθοδο της παραγωγικής
έρευνας η πληροφορία που συλλέγεται σε πρώτη φάση χρησιμοποιείται για
την προετοιμασία των χρηστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε μια δημιουργική
συνεδρία που θα ακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια των δημιουργικών συνεδριών
γίνεται χρήση παρόμοιων εργαλείων με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν
προηγουμένως ώστε να αρχίζουν οι χρήστες να μιλάνε από μόνοι τους για τις
εμπειρίες τους (Stappers και Sanders, 2003). Δημιουργούνται με αυτό τον
τρόπο ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές περιέχουν πλούσια γνώση που αφορά την
εμπειρία.
Σύμφωνα με τον Sanders (2001) οι παραγωγικές τεχνικές μπορούν να
εφαρμοστούν για την απόκτηση εκείνης της γνώσης που είναι «Σιωπηρή»
και «Υποσυνείδητη». Στην εικόνα που ακολουθεί γίνεται τοποθέτηση της
πληροφορίας αυτής σε σύγκριση με άλλου είδους πληροφορία η οποία είναι
πιο πρακτική και ευδιάκριτη.
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Εικόνα 12: διαφορετικά επίπεδα γνώσης που αφορά την εμπειρία μπορούν να
αποκτηθούν με χρήση διαφορετικών τύπων έρευνας μέσα από διαφορετικές
πράξεις (Sleeswijk Visser; Stappers; Lugt van der Sanders; 2005). Στη βάση
των πυραμίδων βρίσκεται η «Σιωπηρή» και «Υποσυνείδητη» πληροφορία (Bennink 2007).
Η μέθοδος Contextmapping είναι μια μέθοδος η οποία συνδυάζει διαφορετικές
παραγωγικές τεχνικές techniques (Sleeswijk Visser, 2005). Έχει δημιουργηθεί
στο Πανεπιστήμιο του Delft (Delft University of Technology) στο τμήμα του
βιομηχανικού σχεδιασμού (Industrial Design Engineering). Η μέθοδος αυτή
στοχεύει στην απόκτηση πλούσιας πληροφορίας σχετικής με την εμπειρία
του χρήστη και στον εξοπλισμό της σχεδιαστικής ομάδας με τη γνώση αυτή
για να αντεπεξέλθει σ τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος από το στάδιο
της έμπνευσης μέχρι εκείνο του σχεδιασμού των σεναρίων. Ο πρωταρχικός
στόχος της μεθόδου Contextmapping είναι να ενισχύσει τη συναίσθηση των
σχεδιαστικών ομάδων σχετικά με τον τελικό χρήστη, να τονώσει την έμπνευσή
τους για σχεδίαση σεναρίων και να διασφαλίσει τη δέσμευσή τους προς τον
τελικό χρήστη.
Η μέθοδος αυτή είναι μια καλή βάση για τη δημιουργία μιας ερευνητικής
μεθόδου για την απόκτηση πλούσιας γνωστικής εμπειρίας στη διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων στο συγκεκριμένο οργανισμό με τον οποίο έχει σχετιστεί
αυτή διπλωματική εργασία. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους αποτελεί μια
καλή βάση είναι:
1)

Αυτή η μέθοδος δεν προσφέρει μόνο μια προσέγγιση που αφορά την
απόκτηση της πληροφορίας από το χρήστη αλλά προσφέρει επίσης και
έναν τρόπο προώθησης της γνώσης αυτής στα πρώιμα στάδια δημιουργίας
αξιών σε μια διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

2)

Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σε αρκετά μέλη του τμήματος Application
Research Center

3)

Προηγούμενες μελέτες στα πλαίσια του Πανεπιστημίου του Delft έχουν
δείξει ότι η μέθοδος Contextmapping είναι χρήσιμη σε μεγάλους
οργανισμούς, σαν το συγκεκριμένο, για την απόκτηση της απαραίτητης
αυτής γνώσης.
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Θα είναι ενδιαφέρον η μέθοδος του Contextmapping μετά την εφαρμογή της στον
οργανισμό να επεκταθεί και να συνδυαστεί με τη μέθοδο της συν-δημιουργίας.
Ο κύριος λόγος για να γίνει αυτό είναι διότι υποστηρίζει την εκτεταμένη εμπλοκή
του τελικού χρήστη κατά την εξέλιξη ολόκληρης της διαδικασίας ανάπτυξης
προϊόντων, προσφέρει προστιθέμενη αξία στον τελικό χρήστη και δημιουργεί
πιστούς αγοραστές. Σύμφωνα με τον Ramaswamy το κλειδί για τη μάθηση
για χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο τα οποία άρχισαν
να διερευνούν τη συν-δημιουργία είναι το εξής: «κάθε οργανισμός χρειάζεται
συστημική προσέγγιση όχι μόνο για να δημιουργήσει πιστούς πελάτες αλλά
και πιστούς υπαλλήλους, συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους ώστε να
ξεκλειδώσει τις ευκαιρίες που δίνει η συν-δημιουργία και να τις χρησιμοποιήσει.
Ο Sanders (2009) επιβεβαιώνει ότι η συν-δημιουργία είναι ένας εναλλακτικός
τρόπος να βλέπει κάποιος τα πράγματα και να υπάρχει στον κόσμο αυτό. Για να
μπορέσει όμως κάποιος να υπάρξει και να προσφέρει στον αναδυόμενο χώρο
της συν-δημιουργίας θα πρέπει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει νέα εργαλεία,
μεθόδους και μεθοδολογίες για τη συλλογή πληροφορίας, την καινοτομία, τη
δημιουργία και το μοίρασμα αυτών. Αυτό είναι μια ολοκληρωτική μετάβαση
από έναν τρόπο σκέψης σε έναν άλλο μέσα σε έναν οργανισμό». Για το λόγο
αυτό η μέθοδος της συν-δημιουργίας δεν φαίνεται να είναι εφικτή στα πλαίσια
του της διπλωματικής αυτής εργασίας καθώς απαιτεί μια αλλαγή μέσα στον
οργανισμό η οποία δεν έχει γίνει. Η εφαρμογή της μεθόδου Contextmapping
μέσα στον οργανισμό μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος συνεισφέροντας προς
την κατεύθυνση αλλαγής τρόπου σκέψης.

3.1. Μέθοδος Contextmapping
Ο πρωταρχικός στόχος της μεθόδου Contextmapping είναι να πληροφορήσει
και να εμπνεύσει την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων μέσα από πλούσια γνώση που
αφορά την εμπειρία του τελικού χρήστη. Για να πραγματοποιήσει αυτό η μέθοδος
καθοδηγεί τους τελικούς χρήστες μέσα από μικρά βήματα σε βαθύτερα επίπεδα
κατανόησης της εμπειρίας που οι ίδιοι βιώνουν με τη χρήση ενός προϊόντος.
Η μέθοδος προτείνει μια σειρά παραγωγικών εργαλείων (generative tools) με
τα οποία βοηθάει τους χρήστες να εκφράσουν την πληροφορία αυτή μέσα
από δημιουργία τεχνουργημάτων. Δημιουργείται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο
επικοινωνούν οι σχεδιαστές-ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη απευθείας
μεταξύ τους μέσα από υλικό (οπτικό κλπ). Αυτό το πλαίσιο μπορούμε να το
ονομάσουμε εργαλειοθήκη (generative toolkit) και αποτελεί την κοινή γλώσσα
των προαναφερθέντων. Παραδείγματα υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην εργαλειοθήκη είναι οι κάμερες, τα ημερολόγια, βιβλία δραστηριοτήτων,
κολλάζ, γνωστικοί χάρτες οι οποίοι υποστηρίζονται από συλλογές λέξεων και
εικόνων κλπ. Η σχεδιαστική αυτή γλώσσα θεωρείται παραγωγική με την έννοια
ότι με αυτή οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν θεωρητικά άπειρες ιδέες (π.χ.
όνειρα, ευκαιρίες, προσδοκίες κλπ) και στη συνέχεια δέχονται ερωτήσεις οι
οποίες τους καλούν να τις εξηγήσουν και να εξηγήσουν και τα τεχνουργήματα
που δημιούργησαν. Οι εξηγήσεις που ακολουθούν αποτελούν ουσιαστικά μια
πολύ πλούσια γκάμα δεδομένων σχετική με την εμπειρία των χρηστών. Η
μέθοδος προτείνει τρόπους προσέγγισης για την ανάλυση της πληροφορίας
αυτής και επικοινωνίας της με τις σχεδιαστικές ομάδες.
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Στη συνέχεια οι σχεδιαστικές ομάδες χρησιμοποιώντας τη γνώση αυτή
δημιουργούν σχεδιαστικά σενάρια και προτάσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες
και τις προσδοκίες του τελικού χρήστη.
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας
της μεθόδου Contextmapping. Σύμφωνα με τον Sleeswijk Visser (2005) τα
διαφορετικά στάδια της μεθόδου παρουσιάζονται στην εικόνα 13.

Εικόνα 13: τα έξι βήματα της μεθόδου Contextmapping (Sleeswijk Visser, 2005)

3.1.1.

Προετοιμασία (Preparation)

Αυτό το πρώτο στάδιο της μεθόδου περιγράφει το
πόσο απαραίτητη είναι η επαρκής προετοιμασία
των χρηστών ώστε να αποκτηθεί στη συνέχεια η
πληροφορία. Η σωστή προετοιμασία βασίζεται στο
σωστό σχεδιασμό της με καθορισμό του στόχου
της έρευνας και της ομάδας-στόχου (target group)
στην οποία θα απευθυνθεί.

Στόχος
Αυτού του είδους η έρευνα που αφορά την εμπειρία των χρηστών εξαρτάται
από την αναζήτηση των σωστών ερωτήσεων και τη δημιουργία των σωστών
καθηκόντων για την απόκτηση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για τον
καθορισμό του στόχου της. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα μπορεί να οδηγηθεί
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τον Sleeswijk Visser (2009) όλοι οι σχεδιαστές-ερευνητές
σχετίζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με την επικύρωση της
πληροφορίας ή την αξιολόγηση των σχεδιαστικών σεναρίων. Τα αποτελέσματα
των μελετών σε εμπειρίες των χρηστών είναι ποσοτικά και ο στόχος τους
δεν είναι να παρουσιάσουν αξιολογημένη πληροφορία αλλά να ενημερώσουν
και να φέρουν έμπνευση στη σχεδιαστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό είναι
σημαντικό να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη μια ξεκάθαρη οπτική του
στόχου και της λειτουργίας της μεθόδου από την αρχή (Sleeswijk, 2009; van
der Lugt, Bakkeren, De Lille, 2009).
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Ομάδα-στόχος (Target group)
Όταν οριστεί ο στόχος μπορεί στη συνέχεια να οριστεί και η ομάδα στόχος.
Οι συμμετέχοντες που θα έρθουν στις ομαδικές συνεδριάσεις πρέπει να
προσληφθούν. Ανάλογα με το σκοπό και την επισημότητα της μελέτης που
θα διεξαχθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ποικίλει, από 6 μέχρι
60 άτομα. Ο πιο αποτελεσματικός αριθμός συμμετεχόντων κυμαίνεται από 4
σε 6 άτομα ανά συνεδρία. Ο αριθμός των ατόμων είναι αρκετά μεγάλος για
να κάνει τους συμμετέχοντες να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε μια ομάδα
αλλά και αρκετά μικρός ώστε το κάθε άτομο ξεχωριστά να έχει τη σημασία
και την προσοχή που του αρμόζει. Σε περίπτωση μικρής μελέτης πεδίου
μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο ή και περισσότερες συνεδρίες. Το να
πραγματοποιηθεί μια μοναδική συνεδρία είναι επίφοβο καθώς σε περίπτωση
που κάτι γίνει λάθος το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζεται πολύ και η έρευνα να
μην αποφέρει καρπούς.

Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός της όλης διαδικασίας είναι πολύ σημαντικός και αυτό γιατί η
μέθοδος αποτελείται από διαφορετικά στάδια που χρειάζονται προετοιμασία.
Είναι απαραίτητο να γίνει ρεαλιστικός σχεδιασμός στον οποίο να
περιγράφονται τα σημαντικά καθήκοντα και τα παραδοτέα που πρόκειται να
προκύψουν.

3.1.2.

Ευαισθητοποίηση (Sensitizing)

Το στάδιο ευαισθητοποίησης θεσπίστηκε για
να προετοιμάζει τον τελικό χρήστη για την
παραγωγική συνεδρία η οποία θα ακολουθήσει
στη συνέχεια και στην οποία θα συμμετέχουν. Ο
κάθε συμμετέχων χρήστης λαμβάνει ένα «πακέτο
ευαισθητοποίησης» το οποίο τον προετοιμάζει για
τη συνεδρία. Αυτά τα πακέτα είναι παρόμοια με
εκείνα που δίνονται σε διαδικασίες πολιτιστικής
ανίχνευσης και λέγονται cultural probes (Gaver,
1999; Mattelmaki, 2006a).
Η διαφορά της διαδικασίας πολιτιστικής ανίχνευσης σε σχέση με τη μέθοδο
Contextmapping είναι ότι στην πρώτη η επαφή με τους χρήστες σταματάει μετά
τη απόκτηση της πληροφορίας. Στη μέθοδο Contextmapping οι πληροφορίες
αυτές δέχονται μια διεργασία κατά τη συνεδρία. Τα «πακέτα ευαισθητοποίησης»
περιέχουν καθήκοντα στα οποία ο χρήστης καλείται να εκφραστεί. Αυτά τα
καθήκοντα έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί με βάση την κατανόηση ενός
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης.
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Ο στόχος των καθηκόντων αυτών είναι να τραβήξουν την προσοχή, να
δημιουργήσουν περιέργεια και να τονώσουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να σκεφτούν περισσότερο το θέμα και να
αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο να «παίξει» με αυτό. Αυτό θα ενισχύσει την
ποιότητα και την ποσότητα των αποτελεσμάτων της συνεδρίασης (Sanders και
William, 2001).
Τα πακέτα ευαισθητοποίησης αποτελούνται κυρίως από μια συλλογή
καθηκόντων τα οποία περιέχονται σε ένα βιβλίο εργασίας (Workbook). Τα
καθήκοντα αυτά αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της καθημερινότητας των
συμμετεχόντων. Δεν είναι υποχρεωτικό το πακέτο να έχει τη μορφή του
βιβλίου. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιούνται κάμερες σε συνδυασμό
με καθημερινές οδηγίες, κουκλόσπιτα στα οποία να γίνεται τοποθέτηση
αντικειμένων και τα οποία να γεμίζουν με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα κλπ
(εικόνα 13). Τα υλικά που παρέχονται στους συμμετέχοντες για να εκτελέσουν
τα καθήκοντα αυτά είναι αυτοκόλλητα, εικόνες, λέξεις, συλλογές αντικειμένων,
χαρτιά, σετ τρισδιάστατων μοντελοποιήσεων κλπ.

Εικόνα 13: παράδειγμα πακέτου ευαισθητοποίησης από φοιτήτρια του TU Delft. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση παρέχεται στους χρήστες κάμερα και κάρτα καθηκόντων την οποία πρέπει να συμπληρώσουν.

Στάδιο Επώασης
Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο ώστε να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες
για τη δημιουργική συνεδρία. Αυτή η δημιουργική συνεδρία είναι βασισμένη
στην περιγραφή που δόθηκε από τον Graham Wallas. Ο Graham Wallas μέσα
από το βιβλίο του «The art of thought» εξηγεί και περιγράφει τα στάδια της
δημιουργικής διαδικασίας. Τα στάδια αυτά είναι:
1)
2)
3)
4)

Προετοιμασία
Επώαση
Ανάλυση
Επαλήθευση
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Η θεωρία του Graham Wallas (1926) περιγράφει το εξής: για να ενισχύσει
τη δημιουργική διαδικασία, ο «δημιουργός» πρέπει να προετοιμαστεί και
να επιτρέψει στις προετοιμασίες να ωριμάσουν (επωασθούν) ώστε να τον
επηρεάσουν. Το ρόλο του δημιουργού στην περίπτωση των δημιουργικών
συνεδριών τον παίζει ο χρήστης-συμμετέχων. Οι συμμετέχοντες λοιπόν πρέπει
να παραλάβουν τα πακέτα ευαισθητοποίησης με το απαραίτητο υλικό μια
εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη συνεδρία.
Δημιουργία
Το πακέτο πρέπει να δημιουργηθεί μέσα από συνεργασία των σχεδιαστικών
ομάδων. Σύμφωνα με τον Gaver (2004) η προσωπική ερμηνεία που δίνει
το κάθε μέλος της ομάδας είναι το αποτέλεσμα της μελέτης ανίχνευσης. Το
σημαντικό σε μια μέθοδο ανίχνευσης δεν είναι μόνο η συλλογή των δεδομένων
αλλά και η διαδικασία αυτή καθαυτή που πρέπει να ακολουθηθεί.
Εμφάνιση
Είναι σημαντικό τα πακέτα να έχουν ελκυστική εμφάνιση καθώς αυτό προκαλεί
ενδιαφέρον στο χρήστη και τον προδιαθέτει θετικά απέναντι του. Ο σχεδιασμός
πρέπει να είναι «παιχνιδιάρικος» αλλά παρόλα αυτά επαγγελματικός (Sleeswijk
Visser, 2005). Παιχνιδιάρικος με την έννοια ότι πρέπει να είναι ευχάριστο για το
συμμετέχοντα ώστε να ασχοληθεί με το πακέτο και να τον προσκαλεί να πάρει
πρωτοβουλία, να εκφραστεί ελεύθερα και να παρουσιάσει τη δική του σκοπιά
(Sanders, 2002). Πρέπει όμως να δίνει την αίσθηση του επαγγελματισμού και
αυτό γιατί ο χρήστης πρέπει να αισθανθεί ότι τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
Η πιο συνηθισμένη μορφή πακέτου ευαισθητοποίησης είναι το εκτυπωμένο
πακέτο σε χαρτί.
Αυτά τα πακέτα έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν
και ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει
είτε γράφοντας είτε ζωγραφίζοντας, είτε χρησιμοποιώντας εικόνες και λέξεις
από άλλα μέσα, είτε χρησιμοποιώντας τις εικόνες και τις λέξεις που βρίσκονται
στο ίδιο το πακέτο. Αυτού του είδους τα πακέτα παρουσιάζονται είτε σε
μορφή βιβλίου μεγέθους εκτύπωσης Α5 είτε σε μορφή αναδιπλούμενου χάρτη
μεγέθους εκτύπωσης Α6.
Περιεχόμενο
Συνήθως το θέμα που παρουσιάζεται προς ανάλυση στο πακέτο ευαισθητοποίησης
είναι αρκετά πιο ευρύ από αυτό που παρουσιάζεται κατά τη δημιουργική
συνεδρία, οπότε οι συμμετέχοντες δεν είναι δυνατόν να έρθουν στην
συνεδρίαση με μια ολοκληρωμένη ιστορία (Sleeswijk Visser, 2005). Η φύση
των καθηκόντων είναι πολύ εκφραστική καθώς στοχεύει στην ενεργοποίηση
της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων ώστε να έρθουν προετοιμασμένοι
για τη συνεδρία. Στην αρχή του πακέτου, πριν τη διατύπωση των
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καθηκόντων πρέπει να βρίσκεται ένα εισαγωγικό σημείωμα με το οποίο ο
δημιουργός του πακέτου θα ευχαριστεί το χρήστη και θα του εξηγεί ότι μπορεί
να εκφραστεί ελεύθερα. Ακόμα πρέπει να υπάρχει χώρος για επιπλέον σχόλια,
και για μια υπενθύμιση της ημερομηνίας και της τοποθεσίας της δημιουργικής
συνεδρίασης. Στο πακέτο πρέπει να περιέχονται επιπλέον εικόνες και λέξεις
κλειδιά οι οποίες υποστηρίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων.
Σε αντίθεση με αυτού του είδους την ευαισθητοποίηση, έχουν γίνει έρευνες
στις οποίες εξετάζεται η δυνατότητα της ψηφιακής ευαισθητοποίησης ακόμα
και μέσα από το διαδίκτυο (Kaptein, 2008). Η ψηφιακή ευαισθητοποίηση έχει
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο Kaptein δήλωσε ότι και στην ψηφιακή
ευαισθητοποίηση που γίνεται στο διαδίκτυο μπορεί να διατηρηθεί η εκφραστική
φύση του πακέτου καθώς ο χρήστης θα μπορεί να γράφει ελεύθερα τις
απόψεις του με κείμενο και να χρησιμοποιεί εικόνες και επιπλέον υλικό. Στην
αξιολόγηση του διαδικτυακού βιβλίου εργασίας (workbook), που ανέπτυξε ο
Kaptein, οι συμμετέχοντες έδειξαν να το απολαμβάνουν. Ο Kaptein κατέληξε
στην άποψη ότι το επίπεδο εκφραστικότητας των συμμετεχόντων ήταν το
ίδιο είτε χρησιμοποιούσαν τη διαδικτυακή εφαρμογή είτε χρησιμοποιούσαν
την εκτυπωμένη εκδοχή. Αυτό που ενόχλησε τους συμμετέχοντες όσον
αφορά την εκτυπωμένη εκδοχή ήταν οι χρονικές απαιτήσεις του πακέτου
ευαισθητοποίησης, πράγμα το οποίο δεν υφίστατο σαν πρόβλημα στην
περίπτωση του διαδικτυακού πακέτου. Η διαδικτυακή έκδοση έχει και άλλα
πλεονεκτήματα τα οποία εστιάζονται κυρίως στην ευκολία αποθήκευσης της
πληροφορίας και στη διανομή των αποτελεσμάτων (Kaptein, 2008). Στο
διαδίκτυο δεν αποτελεί προϋπόθεση η συγχρονισμένη έρευνα (Sharf, 1999)
και δεν υπάρχουν εμπόδια εύρεσης της κατάλληλης ομάδας-στόχου (Hamman, 1996). Έχει οικονομικά πλεονεκτήματα (Steward, 1998) καθώς είναι
πιο φθηνό και στο διαδίκτυο είναι πιο πιθανό να συζητηθούν πιο ευαίσθητα
θέματα (Clarke, 2000). Από την άλλη όμως η διαδικτυακή έρευνα έχει και
μειονεκτήματα καθώς δεν υπάρχει προσωπική επαφή και είναι αισθητή η
παντελής έλλειψη προφορικού λόγου. Επίσης κατά τη χρήση του διαδικτύου
προκύπτουν και ηθικά ζητήματα που αγγίζουν θέματα ιδιωτικότητας, ανωνυμίας
και εμπιστευτικότητας. Άλλες έρευνες παρουσιάζουν επιπλέον μειονεκτήματα
όπως το ότι τα ψηφιακά εργαλεία έρευνας δεν υποστηρίζουν την φάση
δημιουργίας σεναρίων διότι προαπαιτούν οι χρήστες να ξέρουν τι θέλουν
από πριν (Stappers και Hennessey, 1999). Επιπλέον δεν υποστηρίζονται οι
εκφραστικές χειρονομίες και η αλληλεπίδραση με το σώμα μέσα από τη γλώσσα
του σώματος παρότι αποτελούν σημαντικές πτυχές της για την υποστήριξη της
δημιουργικότητας (Hummels, 2000).
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3.1.3.

Συνεδρία (Session)

Η συνεδρία στοχεύει στην απόκτηση πλούσιας
γνώσης που αφορά την εμπειρία του τελικού χρήστη.
Σε ομαδικές συνεδρίες οι χρήστες δημιουργούν
τεχνουργήματα. Μέσα από αυτού του είδους τη
δημιουργία εκφράζονται πιο εύκολα για την εμπειρία
που βιώνουν. Η δημιουργική αυτή διαδικασία τους
κάνει να έχουν γνώση του τι νιώθουν για την
εμπειρία η οποία εξετάζεται και πώς εκλαμβάνουν
τη χρήση ενός προϊόντος επηρεαζόμενου από το
περιβάλλον του. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν
και κολλάζ.
Μετά την ολοκλήρωσή των κολλάζ, εξηγούν τι έκαναν και γιατί. Το
αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής είναι να παρέχεται πλούσια πληροφορία
στους επιβλέποντες της έρευνας.
Οι συνεδρίες αποτελούνται συνήθως
από μια ομάδα εργασίας των
τεσσάρων, πέντε ή έξι ατόμων, στην
οποία ο επιβλέπων ζητάει από τους
συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν
και να ολοκληρώσουν συγκεκριμένα
καθήκοντα. Η συνεδρία διαρκεί
από δύο μέχρι τρείς ώρες και
οι συμμετέχοντες καλούνται να
ολοκληρώσουν τρία με τέσσερα
καθήκοντα. Ένα σύνηθες καθήκον
που δίνεται στην τελική φάση μιας
συνεδρίας είναι η δημιουργία ενός
σεναρίου το οποίο περιγράφει την
ιδανική κατάσταση που θα ήθελαν
να βιώσουν οι συμμετέχοντες.
Οι
συμμετέχοντες
δημιουργούν
τεχνουργήματα τα οποία μπορούν να
είναι σε μορφή ζωγραφιάς, κολλάζ,
χάρτη, αντικειμένου, ιστορίας, storyboard, πλάνου και αναμνήσεων.
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
τεχνουργημάτων αυτών καλούνται
να εξηγήσουν τι έκαναν και γιατί
το έκαναν. Είναι πολύ σημαντικό
να απαντώνται ερωτήσεις που
σχετίζονται με το γιατί.
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Τεχνικές
Συνήθως χρησιμοποιούνται παραπάνω
από μια τεχνικές κατά τη διάρκεια
μιας συνεδρίας (Sanders, 2000). Η
συνεδρία αρχίζει με «ζέσταμα» των
συμμετεχόντων κατά το οποίο «σπάει
ο πάγος» μεταξύ τους και αρχίζουν να
αισθάνονται πιο άνετα ο ένας με τον
άλλο αλλά και με τον επιβλέποντα ώστε
να συνεχιστεί ομαλά και αποδοτικά.
Αυτό το «ζέσταμα» μπορεί να είναι οτιδήποτε προκαλεί τους χρήστες να
κάνουν κάτι πέρα από τα συνηθισμένα και πρέπει να σχεδιαστεί με έμπνευση
(Tassoul, 2009).
Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να προετοιμαστούν οι χρήστες για τους συνειρμούς
που θα ακολουθήσουν. Αυτό γίνεται μέσα από ασκήσεις κατά τις οποίες οι
συμμετέχοντες καλούνται να πραγματοποιήσουν συνειρμούς. Παραδείγματα
τέτοιων ασκήσεων είναι η δημιουργία συνειρμών με τη μορφή αλυσίδας ή
λουλουδιών. Μετά από τέτοιες ομαδικές ασκήσεις συνήθως ακολουθούν
ατομικές ασκήσεις κατά τις οποίες ο συμμετέχων εκτελεί καθήκοντα τα οποία
στοχεύουν στην όξυνση του προβληματισμού του σχετικά με το περιβάλλον του
αντικειμένου που χρησιμοποιούν. Στα καθήκοντα αυτά συνήθως γίνεται χρήση
κολλάζ και γνωστικών χαρτών που υποστηρίζονται από εικόνες και από μια
συλλογή λέξεων. Τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
σε περιπτώσεις που για παράδειγμα το περιβάλλον να έχει ιδιαίτερες πτυχές.
Μετά το πέρας της δημιουργίας αυτής οι συμμετέχοντες καλούνται να την
εξηγήσουν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να συζητήσουν μαζί τους για το
δημιούργημά τους.
Είναι μια τεχνική κατά την οποία οι συμμετέχοντες ξετυλίγονται συναισθηματικά
και αυτό συνήθως χρησιμοποιείται ως απαρχή για αυτό που θα ακολουθήσει.
Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάκληση συναισθημάτων και
αναμνήσεων. Το υλικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των κολλάζ
είναι σελίδες σε μέγεθος Α3 και ομάδες εικόνων και λέξεων. Τα συστατικά
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι σχετικά ασαφή ώστε να μπορεί ο
συμμετέχων να τα χρησιμοποιήσει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να δοθεί
επιπλέον νόημα στα συστατικά αυτά μέσα από τη χρήση χρωμάτων είτε σε
μορφή, πένας, είτε σε μορφή μαρκαδόρου, αλλά και από τη χρήση κόλλας
και ψαλιδιών. Με αυτό τον τρόπο το παρεχόμενο υλικό μπορεί να γίνει πιο
πλούσιο και οι χρήστες να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν. Άλλες τεχνικές
είναι αυτές της σχεδίασης διαγραμμάτων ροής και των γνωστικών χαρτών
οι οποίες εκμαιεύουν διαισθητικές σχέσεις μεταξύ των προτύπων και των
διαδικασιών που ακολουθούνται.
Η μοντελοποίηση δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν
χρηστικές τους ανάγκες και χρησιμοποιείται συνήθως προς το τέλος της όλης
διαδικασίας ως άσκηση για να συνοψιστεί η πληροφορία. Πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο όμως ότι αυτή η σύνοψη πρέπει να γίνει στο τέλος και όχι πιο πριν,
και οι χρήστες καλούνται να εκφραστούν σχετικά με τις ανάγκες και τα όνειρά
τους για το μέλλον (Sleeswijk Visser, 2007).
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Ο επιβλέπων
Ο ρόλος του επιβλέποντα είναι να καθοδηγεί τους συμμετέχοντες κατά την
εξέλιξη των καθηκόντων με το να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα τους
και να τους τονώνει το ηθικό ώστε να μιλούν για τις σκέψεις που έχουν
και να συμμετέχουν πλήρως με όλη τους την προσοχή. Για το λόγο αυτό
ο επιβλέπων πρέπει να δημιουργήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην οποία
ο συμμετέχων θα πληροφορείται σωστά. Το άτομο που επιβλέπει την όλη
συνεδρία δε θα πρέπει να είναι και το άτομο που θα κάνει στη συνέχεια την
ανάλυση της πληροφορίας (Sleeswijk Visser, 2005). Απαιτείται η πλήρης
προσοχή του ώστε να ηγηθεί της ομάδας κατά την εξέλιξη της συνεδρίας
κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις τη στιγμή που πρέπει να γίνουν ενισχύοντας
το δυναμισμό της ομάδας.
Όπως είναι φυσικό ο επιβλέπων θα πρέπει να είναι ένα έμπειρο άτομο με
επαγγελματισμό ώστε να διασφαλίσει ότι η προσέγγιση θα είναι σωστή
και ουσιαστική. Αν η χρήση ενός έμπειρου επιβλέποντα δεν είναι εφικτή
είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ενός πιλοτικού τεστ ώστε να ελεγχτεί κατά
πόσο οι οδηγίες και το παρεχόμενο υλικό δουλεύουν προς την κατεύθυνση
ενεργοποίησης του χρήστη και επιπλέον είναι σημαντικό να προσδιοριστεί
και ο χρόνος που απαιτείται για τη συνεδρία. Σε περίπτωση προσαρμογών
και αναθεώρησης του τρόπου διεξαγωγής της συνεδρίας γίνεται αλλαγή του
σχεδιασμού και αναπροσαρμογή του υλικού.
Ερευνητές
Οι ερευνητές είναι οι άνθρωποι που θα αναλύσουν τα δεδομένα. Πρέπει
να είναι άτομα που μπορούν να συγκεντρωθούν, να ακούσουν και να
παρατηρήσουν τι λένε και τι κάνουν οι συμμετέχοντες καθώς ερμηνεύουν
την πληροφορία. Για το λόγο αυτό συνήθως δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο
με τους συμμετέχοντες αλλά κάθονται σε χώρο διαφορετικό από αυτό της
συνεδρίας αυτής καθεαυτής.
Αυτός ο χωρικός διαχωρισμός μεταξύ των συμμετεχόντων και των ερευνητών
είναι χρήσιμος καθώς δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα
εκφραστούν οι χρήστες. Θα ήταν άβολο και αναποτελεσματικό να βρίσκονται
στον ίδιο χώρο. Η συνεδρία είναι απαραίτητο να καταγράφεται ηχητικά και
οπτικά ώστε να υπάρχει κάποια ελαστικότητα στον τρόπο που θα γίνει η
ανάλυση στη συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει εκτενής ανάλυση
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3.1.4.

Ανάλυση (Analysis)

Στόχος του σταδίου αυτού είναι η ανάλυση
των δεδομένων και η επιλογή της κατάλληλης
γνώσης σχετική με τον τελικό χρήστη η οποία θα
πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στα επόμενα στάδια
της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Αυτή η
γνώση σχετίζεται με την εύρεση άγνωστων μέχρι
τώρα λεπτομερειών του περιβάλλοντος χρήσης
ενός προϊόντος. Στοχεύει να εμπνεύσει και να
δημιουργήσει δεσμούς και συναισθησία μεταξύ
των μελλών της σχεδιαστικής ομάδας (Sleeswijk
Visser et al., 2007).
Συνήθως δημιουργούνται έγγραφα καταγραφής των δεδομένων και τα οποία
διερευνώνται επανειλημμένα ώστε να αναλυθεί η πληροφορία που προέκυψε
από τη συνεδρία. Στη συνέχεια μελετώνται ώστε να βρεθούν σημαντικές
εκφράσεις κλειδιά. Αυτές οι φράσεις συνδέονται μεταξύ τους ώστε να δομηθεί
η πληροφορία καλύτερα. Τα κολλάζ και τα έγγραφα καταγεγραμμένης
πληροφορίας αναλύονται και μέσα από στατιστικές μεθόδους όπως είναι η
καταγραφή του αριθμού των αναφορών των χρηστών σε εικόνες και λέξεις.
Δεδομένα
Πέρα όμως από την καταγεγραμμένη συνεδρία, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν
κατά τη χρήση της μεθόδου Contextmapping είναι και τα τεχνουργήματα
που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες πριν αλλά και κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας αυτής. Σύμφωνα με τον Graver, τα βιβλία εργασίας
που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες, δεν σχεδιάστηκαν ώστε να
υποστούν βαθειά ανάλυση στη συνέχεια. Σχεδιάστηκαν για να τονώσουν την
έμπνευση των χρηστών και όχι ιδιαίτερα για να πληροφορήσουν. Για το λόγο
αυτό αποτελούν και ένα ανοιχτό θέμα για σχεδιασμό. Άλλοι επαγγελματίες
υποστηρίζουν την αξία της δημιουργίας αναπαράστασης αυτών των δεδομένων
και της ερμηνείας που δόθηκε από την ομάδα. Αυτή η αναπαράσταση μπορεί
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για περεταίρω επικοινωνία μεταξύ των μελών
της σχεδιαστικής ομάδας. Μπορεί να περιέχεται σημαντική πληροφορία η
οποία να μην είναι εμφανής και ξεκάθαρη μέσα από τα κολλάζ (Stappers
και Sanders, 2003). Σύμφωνα με τον Mattelmaki (2005) υλικό ανίχνευσης,
όπως τα βιβλία εργασίας, πρέπει να διανέμεται σε διαφόρους αντιπροσώπους
ενός οργανισμού που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται ή να εμπλέκονται με τη
μελέτη ώστε να επικοινωνείται η γνώση κατά την εξέλιξη της σχεδιαστικής
διαδικασίας. Φωτογραφίες και σύντομα παραθέματα που δημιουργούν το
πλαίσιο των αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξήγηση
των δεδομένων σε τρίτους.
Μέσα από την ανάλυση είναι σημαντικό να βρεθούν οι «κρυμμένες»
πληροφορίες που μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες. Αν η ανάλυση
διεξαχθεί βιαστικά θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που είναι ήδη γνωστά και
που δεν έχουν να προσφέρουν κάτι καινούργιο. Στην πράξη όμως, ο χρόνος
που είναι διαθέσιμος για την ανάλυση είναι περιορισμένος σε στενά πλαίσια.
Για το λόγο αυτό συχνά γίνονται συντομεύσεις.
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Για παράδειγμα, κάποιες φορές η δημιουργία εγγράφων καταγεγραμμένης
πληροφορίας μπορεί να υπερπηδηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επισήμανση
των σημαντικών δηλώσεων των ατόμων που συμμετείχαν στη συνεδρία γίνεται
κατά τα διάρκεια προβολής του οπτικού υλικού (του υλικού που καταγράφηκε
από τις κάμερες(van der Lugt, Bakkeren και De Lille, 2009). Σύμφωνα με
έρευνα του Sleeswijk Visser (2007) είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν
οι αναλυτές το οπτικό υλικό τουλάχιστον μια φορά και να καταγράψουν ποια
θέματα ανέφεραν οι χρήστες περισσότερο και σε ποια έδωσαν ιδιαίτερη σημασία.
Επώαση
Μέσα από την έρευνά τους, ο Bakkeren van der Lugt και ο De Lille (2009),
εξηγούν ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό να «επωάζεται» η πληροφορία. Κατά τη
διάρκεια επώασης της πληροφορίας, η ουσιαστική πληροφορία που αποκτάται
απαιτεί χρόνο για την κατανόησή της. Αυτό είναι το φυσικό να συμβεί μετά από
ένα συγκεκριμένο διάστημα ενασχόλησης με αυτήν.

3.1.5.

Επικοινωνία της πληροφορίας (Sharing)

Το στάδιο αυτό ουσιαστικά στηρίζει την επικοινωνία
της αποκτηθείσας γνώσης από τους ερευνητές
στην ομάδα που θα αναπτύξει το προϊόν. Αυτό
το στάδιο είναι απαραίτητο καθώς δεν είναι
πάντα δεδομένο και εφικτό για όλα τα μέλη της
σχεδιαστικής ομάδας να είναι σε στενή επαφή με
τις ανάγκες του τελικού χρήστη παρόλο που στη
θεωρία αναφέρεται συνεχώς η σημασία που παίζει
αυτή η επαφή.

Συχνά οι σχεδιαστές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας είναι
μερικώς εμπλεκόμενοι στις ερευνητικές δραστηριότητες. Έτσι ο Sleeswijk Visser (2007) άρχισε να εφαρμόζει την πρακτική αυτή σχετικά με την επαφή της
σχεδιαστικής ομάδας με το χρήστη. Η γνώση που αποκτάται από τις συνεδρίες
πρέπει να διανέμεται και να επικοινωνείται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το να
παραμεληθούν και να αχρηστευτούν τα τεχνουργήματα που δημιουργήθηκαν
από τους συμμετέχοντες στη συνεδρία είναι και αυτό απώλεια πληροφορίας
καθώς περιέχουν τις εμπειρίες των χρηστών και περιγράφουν το περιβάλλον
στο οποίο αυτές συμβαίνουν (Sleeswijk Visser, 2007).
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Εργαλεία
Τα εργαλεία, η μορφή των οποίων ποικίλει από αναφορές και παρουσιάσεις μέχρι
συναντήσεις εργασίας και αναπαραστάσεις, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται
σήμερα στη σχεδίαση για την επικοινωνία της πληροφορίας. Παρόλα αυτά από
τη χρήση αυτών των μεθόδων δε μπορεί να προκύψει ευθεία επικοινωνία με
τον τελικό χρήστη. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία δεν διανέμουν την
πληροφορία που αφορά τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας του τελικού
χρήστη οι οποίες θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τη σχεδιαστική ομάδα (Porter and Porter, 1999). Για το λόγο αυτό ο Sleeswijk Visser (2009) έκανε
αναλυτική έρευνα στον τρόπο επικοινωνίας της γνώσης που αφορά την
εμπειρική πληροφορία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους σχεδιαστές
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Από την έρευνα αυτή
προέκυψαν πέντε κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την επιτυχημένη
επικοινωνία της πλούσιας γνώσης που αφορά την εμπειρία του τελικού χρήστη.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να παίξουν το ρόλο των χρήσιμων
συμβουλών και είναι:
1)

Η δημιουργία ενός καλού επικοινωνιακού σχεδιασμού

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή περιλαμβάνει προετοιμασία και εστιάζει στην
επικοινωνία. Είναι σημαντικό να υπάρχει γνώση που αφορά τις ανάγκες και
τις προτιμήσεις των μελών της σχεδιαστικής ομάδας ώστε να σχεδιαστεί ένας
αποδοτικός τρόπος χρήσης. Για τη δημιουργία ενός εργαλείου πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο οργανισμός για τον οποίο δημιουργείται (Sleeswijk Visser, 2009).
Η σύσταση μιας στρατηγικής για επικοινωνία βοηθάει στον καθορισμό
των μέσων και των μηχανισμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να
επιτυγχάνεται αυτή. Η μορφή με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία έχει
μεγάλη επίπτωση στο επίπεδο αποδοχής και χρήσης της.
Είναι πρόκληση να αναπτυχθεί ένα εργαλείο επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει
τα καλύτερα στοιχεία των δύο άκρων. Στο ένα άκρο βρίσκεται η ανεπεξέργαστη
πληροφορία δεδομένων που αφορούν τους χρήστες και στο άλλο άκρο
βρίσκεται η πλούσια γνώση και η ερμηνείες που δίνονται σε αυτήν. Ο στόχος
είναι να βρεθεί ένας τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας ώστε να παρέχεται
ελευθερία για περεταίρω ερμηνεία των δεδομένων και τροφή για έμπνευση
και συζήτηση μεταξύ των σχεδιαστικών ομάδων (Sleeswijk Visser, Stappers
και van der Lugt, 2007). Μια παρουσίαση με «παιχνιδιάρικο» χαρακτήρα
και προσεγμένη αισθητική προσκαλεί τους σχεδιαστές να προσθέσουν τις
δικές τους ιδέες (Sleeswijk Visser, 2009). Έρευνα έδειξε ότι σε περιπτώσεις
περιορισμένου χρόνου, η μειωμένη χρήση επίσημων εγγράφων μπορεί να
εξοικονομήσει χρόνο. Η ανεπίσημη πληροφόρηση όπως αυτή που παρέχεται
μέσα από συναντήσεις εργασίας, αφίσες προσωπικοτήτων (persona posters)
κλπ έχουν αποδειχθεί καλές εναλλακτικές (van der Lugt, Bakkeren και De
Lille, 2009). Είναι σημαντικό να επικοινωνείται η πληροφορία με κατανοητό
τρόπο.
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2)

Αντιπροσώπευση καθημερινών (αληθινών) ανθρώπων

Η εξεταζόμενη εμπειρία γίνεται πιο κατανοητή στα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας
μέσα από ρητές αναφορές σε πραγματικά, καθημερινά άτομα και στον τρόπο με
τον οποίο βιώνουν την εμπειρία αυτή. Όταν αντιπροσωπεύεται ο πραγματικός
χρήστης στην εξέταση μιας εμπειρίας, αποκτάται πιο ολοκληρωμένη γνώση για
το τι πραγματικά σημαίνει η εμπειρία αυτή.
3)

Ευαισθητοποίηση των μελών της σχεδιαστικής ομάδας

Η βαθειά κατανόηση της πλούσιας εμπειρικής πληροφορίας απαιτεί χρόνο για
εμβύθιση σε αυτή. Πρέπει να δημιουργηθεί χώρος ώστε να επιτευχθεί αυτή η
εμβύθιση του ερευνητή και η επώαση της πληροφορίας.
Όσον αφορά την επικοινωνία, ο ίδιος τρόπος ευαισθητοποίησης των
συμμετεχόντων μπορεί να εφαρμοστεί για να ενισχύσει τον τρόπο σκέψης
του αποδέκτη. Ο αποδέκτης πρέπει να έχει γνώση είτε της εμπειρίας που
αυτός έζησε, είτε της εμπειρίας του χρήστη, είτε της εμπειρίας που ερευνά.
Η ευαισθητοποίηση αυτή πραγματοποιείται μέρες ή και εβδομάδες πριν την
παρουσίαση.
4)
Ενεργοποίηση των μελών της σχεδιαστικής ομάδας για να εκφράσουν
τις δικές τους εμπειρίες
Όταν τα μέλη μιας σχεδιαστικής ομάδας ενεργοποιούνται ώστε να έχουν γνώση
που αφορά τις δικές τους εμπειρίες, γίνονται πιο ανοιχτοί να δεχτούν και να
κατανοήσουν τις εμπειρίες των άλλων.
5)

Συμμετοχική επικοινωνία

Η πλούσια πληροφορία που αφορά την εμπειρία του χρήστη είναι ατομικού
χαρακτήρα, κατακερματισμένη σε επιμέρους τμήματα, εφήμερη και πολύεπίπεδη. Η πληροφορία αυτή γίνεται κατανοητή καλύτερα όταν ο ερευνητής
είναι ενεργητικός και εμπλέκεται άμεσα με στη διαδικασία ερμηνείας της και
μετατροπής της σε γνώση. Καθώς όμως δεν έχουν όλοι οι σχεδιαστές ιδιαίτερες
ικανότητες στην έρευνα (van Veggel, 2005; Bruseberg και McDonagh- Philip,
2002) θα πρέπει η διαδικασία αυτή να υποστηρίζεται και από συγκεκριμένα
εργαλεία τα οποία θα τους καθοδηγούν και θα τους στηρίζουν. Τα εργαλεία
τα οποία επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να συμμετέχουν και να ερμηνεύουν
τν πληροφορία χρησιμεύουν για τη βαθειά κατανόηση των τελικών χρηστών
(Sleeswijk Visser, 2007).
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3.1.6.

Δημιουργία Σεναρίων (Conceptualization)

Το τελευταίο στάδιο της συνεδρίας που
πραγματοποιείται στα πλαίσια της μεθόδου Contextmapping στοχεύει στην υποστήριξη της
δημιουργίας σεναρίων τα οποία σχεδιάζονται με
βάση τον τελικό χρήστη. Αυτό απαιτεί κυρίως
δημιουργικότητα. Η πλούσια πληροφορία που
αποκτήθηκε μέσα από τη συνεδρία πρέπει να
τροφοδοτήσει με έμπνευση τη διαδικασία της
σχεδίασης των σεναρίων.

Ατομική δημιουργικότητα
Η δημιουργία ιδεών σε ατομικό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα
της δημιουργικής διαδικασίας. Η δημιουργία νέων ιδεών είναι μια χρονοβόρα
διαδικασία. Σε ατομικό επίπεδο οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν
ακριβώς αυτό που σκέφτονται (Diehl και Stroebe, 1987). Η ατομική
δημιουργικότητα επηρεάζεται και αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση
παραγόντων και παραγόντων του περιβάλλοντος (Ambile, 1996). Οι προσωπικές
ικανότητες είναι ουσιαστικά οι ικανότητες για δημιουργία σε συνδυασμό με τα
κίνητρα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Η ψυχολογία
μπορεί να παίξει ανασταλτικό ρόλο.
Ομαδική δημιουργικότητα
Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και η διαδικασία δημιουργίας ιδεών πρέπει
να γίνεται σε ομάδες καθώς απαιτούν μια πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία
αφορά τις διαφορετικές ειδικότητες των μελών που παίρνουν μέρος. Έρευνα
που αφορά την αποδοτικότητα της διαδικασίας δημιουργίας ιδεών σε ομάδες
δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητα καλύτερη σε σχέση με την ατομική διαδικασία
δημιουργίας ιδεών (Mullen, Johnson και Salas, 1991). Οι ομάδες ξοδεύουν
αρκετό χρόνο στην αξιολόγηση και κριτική των ιδεών και πολύ λιγότερο στη
δημιουργία τους. Οι αλληλεπιδράσεις σε μια ομάδα εμποδίζουν κάποια άτομα να
εκφράσουν τις ιδέες τους. Όταν όμως εκπαιδευμένοι επιβλέποντες επιτηρούν
τις διαδικασίες αυτές δημιουργούνται περισσότερες ιδέες (Offner, Winter και
Kramer, 1996). Για το λόγο αυτό οι ομάδες θα πρέπει να έχουν επιβλέποντες
οι οποίοι να οργανώνουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και να
εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες καταιγισμού ιδεών (brainstorming) ώστε
να αποφεύγεται η διακοπή της επικοινωνίας και η πρόωρη αξιολόγηση (Osborn,
1975). Υπάρχουν τέσσερις βασικοί κανόνες που αφορούν την επιτυχημένη
δημιουργία ιδεών από ομάδες και αυτές είναι:
Α) Η κριτική απαγορεύεται αυστηρώς
Β) Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ελεύθερη σκέψη και οι «τρελές» ιδέες
Γ) Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος αριθμός ιδεών
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Δ) Είναι χρήσιμος ο συνδυασμός ιδεών άλλων μεταξύ τους και η περαιτέρω
ανάπτυξή τους από άλλα μέλη.
Έρευνα σε εικονικό καταιγισμό ιδεών προτείνει ότι η φόρμες καταιγισμού
ιδεών που είναι βασισμένες και γίνονται διαμέσου του υπολογιστή είναι πιο
αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές μεθόδους καταιγισμού ιδεών όσον
αφορά τη δημιουργικότητα της ομάδας (Dennis και Valacich, 1993). Η χρήση
της κατάλληλης τεχνολογίας υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών ελαχιστοποιεί τα προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και την
αξιολόγηση. Στον εικονικό καταιγισμό ιδεών οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να
επανεξετάσουν τις ιδέες των άλλων και να αναπτύξουν και να τροποποιήσουν
τις δικές τους ιδέες στον ελεύθερό του χρόνο.
Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών
Ο Sleeswijk Visser (2009) δίνει έμφαση στη σημασία της διαδικασίας ερμηνείας
της πληροφορίας σε συνδυασμό με τη δημιουργία ιδεών. Η δόμηση της
πληροφορίας, η αναγνώριση των τρόπων δημιουργίας και η ίδια η δημιουργία
ιδεών που αφορούν προϊόντα είναι όλες δημιουργικές δραστηριότητες στις
οποίες δοκιμάζονται νέοι συνδυασμοί. Η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μελών
στις διαδικασίες ερμηνείας της πληροφορίας επιτρέπει στα μέλη αυτά να δίνουν
διαισθητικές ερμηνείες και να δημιουργούν δομές που είναι χρήσιμες για την
παραγωγή ιδεών. Ένα χρήσιμο εργαλείο και η αίσθηση της ελευθερίας που
το εργαλείο αυτό φέρνει είναι σημαντική προϋπόθεση για να εμπνευστούν
τα ενδιαφερόμενα μέλη (Sleeswijk Visser, Stappers και van der Lugt, 2007)
και να γίνουν πιο δημιουργικά. Επιπροσθέτως, οι σχεδιαστές θα πρέπει να
συμπληρώνουν τα κενά που ενδεχομένως να υπάρχουν στα δεδομένα και να
δημιουργούν συνδυασμούς ώστε να ενισχύεται η δημιουργική διαδικασία.
Επώαση
Το στάδιο της επώασης είναι σημαντικό τόσο σε περίπτωση ατομικής όσο και
σε περίπτωση ομαδικής δημιουργικότητας. Κοιτώντας ξανά την περιγραφή
της δημιουργικής διαδικασίας από τον Wallas (1926), τα τέσσερα στάδια που
ακολουθούν εφαρμόζονται και εδώ:
Α) Προετοιμασία
Β) Επώαση
Γ) Ανάλυση (illumination)
Δ) Επαλήθευση
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο στάδιο ευαισθητοποίησης των
συμμετεχόντων πριν τη δημιουργική συνεδρία χρειάζεται μια περίοδος κατά
την οποία η πληροφορία επωάζεται.
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Μια αντίστοιχη περίοδος κατά την οποία θα επωαστεί η πληροφορία χρειάζεται
πριν τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας παρακολουθήσουν μια Συνάντηση
Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας Τομέων Ενδιαφέροντος (Inshight Generation Workshop).
Σύγκλιση
Μετά το στάδιο δημιουργίας ιδεών οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν
οργανωσιακές τεχνικές οι οποίες να μειώνουν τον αριθμό των εναλλακτικών
επιλογών που στη συνέχεια θα αξιολογηθούν (Levi, 2007). Ένας τρόπος ώστε
να μειωθεί ο αριθμός των εναλλακτικών είναι η πολλαπλή ψηφοφορία (Scholtes, 1994). Η ομάδα επανεξετάζει τις εναλλακτικές που δημιουργήθηκαν
μετά τον καταιγισμό ιδεών και πραγματοποιεί συγχωνεύσεις των στοιχείων
που έχουν μεγάλες ομοιότητες. Στη συνέχεια κάθε μέλος διαλέγει από δύο
έως πέντε εναλλακτικές τις οποίες θα ήθελε να υποστηρίξει. Μετά το πέρας
τις επιλογής αυτής από τη μεριά των μελών γίνεται αντιστοιχία των ψήφων.
Οι εναλλακτικές που συγκεντρώνουν καμία ή μία ψήφο απομακρύνονται.
Ακολουθεί η συζήτηση των επιλεγμένων εναλλακτικών και αν χρειαστεί
επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία.

Εικόνα 14: στις συναντήσεις εργασίας είναι απαραίτητη η δημιουργικότητα ώστε νέες ιδέες να γίνουν
πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία παρουσιάζεται δείγμα από μια συνάντηση εργασίας στο
πλαίσιο του οργανισμού.
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4.

Απαιτήσεις

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, θα γίνει αναθεώρηση στη μέθοδο Contextmapping ώστε να ταιριάξει με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον
οργανισμό. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις απαιτήσεις για την αναθεώρηση
αυτή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό και
στα υπόλοιπα τμήματα που εμπλέκονται αλλά και τον πρωταρχικό ρόλο και τα
χαρακτηριστικά της μεθόδου και άλλων σχετικών ερευνών.
Το αποτέλεσμα είναι οι ακόλουθες απαιτήσεις:
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1.

Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping θα πρέπει να επιτύχει
παρόμοια ποικιλία και πλούτο γνώσης με τη συμβατική μέθοδο Con
textmapping.
Α) Πρέπει να διατηρηθεί η δυναμικότητα συλλογής δεδομένων κατά τα
αντίστοιχα στάδια στα οποία γίνεται αυτή η συλλογή.

2.

Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping πρέπει να υποστηρίζει την
εμπλοκή των χρηστών, τη συναισθησία και την έμπνευση μεταξύ
των μελών της ομάδας οι οποίες σχετίζονται με τον τελικό χρήστη
ώστε να αποκτηθεί γνώση η οποία να μπορεί να προωθείται μέσα στη
διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.
Α) Τα μέλη-τμήματα της σχεδιαστικής ομάδας πρέπει να εμπλέκονται
ενεργά στη διαδικασία ερμηνείας της πληροφορίας που προκύπτει από
τον τελικό χρήστη.
Β) Τα μέλη-τμήματα της σχεδιαστικής ομάδας πρέπει να
ενθαρρύνονται ώστε να εκφράσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με το
θέμα που ερευνάται
Γ) Θα πρέπει να είναι εφικτό να φυλάσσεται η αποκτηθείσα και
αναλυθείσα πληροφορία
Δ) Η σχεδιαστική ομάδα πρέπει να μπορεί να μοιράζεται την
αποκτηθείσα γνώση που αφορά τον τελικό χρήστη

3.

Η αναθεωρημένη μέθοδος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
αποδοτική όσον αφορά το χρόνο και το κόστος που απαιτείται ώστε να
διασφαλιστεί η καλή προσαρμογή στα πρώιμα στάδια δημιουργίας
αξιών του οργανισμού
Α) Τα βήματα της μεθόδου Contextmapping θα πρέπει να συγκλίνουν
όσο το δυνατόν περισσότερο με τα στάδια της υπάρχουσας διαδικασίας
που ακολουθείται
Β) Η συμμετοχή των μελών-τμημάτων της σχεδιαστικής ομάδας δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τις 20 ώρες (αυτός είναι ο χρόνος που
αφιερώνεται σήμερα κατά το πρώιμο στάδιο δημιουργίας αξιών).

4.

Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ξεκάθαρη επικοινωνία για να
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή της μεθόδου
Α) Η μέθοδος θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά στους
ενδιαφερομένους. Για παράδειγμα μέσα από την ανάπτυξη μιας
ξεκάθαρης εικόνας του πλαισίου μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται
όλα τα βήματα της μεθόδου συνοδευόμενα από μια επεξήγηση.
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Β) Θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα το οποίο θα είναι υπεύθυνο
για την εκτέλεση της μεθόδου. Αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι ένα
από τα τμήματα που εμπλέκονται στα πρώιμα στάδια δημιουργίας
αξιών στη σημερινή κατάσταση.
Γ) Η μέθοδος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο υλικό
(π.χ. Βιβλίο εργασιών, κατευθυντήριες γραμμές, συγκεκριμένα
πρότυπα σχεδιαγραμμάτων)
Δ) Η αναθεωρημένη μέθοδος θα πρέπει να ταιριάζει στη τωρινή
προσέγγιση που χρησιμοποιείται στον οργανισμό για την απόκτηση,
ανάλυση και διανομή της γνώσης αλλά και στη δημιουργία νέων
ιδεών.

4.1

Προδιαγραφές Εγχειριδίου

Τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας που εμπλέκονται στην έρευνα θα πρέπει να
καθοδηγούνται από έναν οδηγό σε μορφή εγχειριδίου. Το βιβλίο που θα πρέπει
να σχεδιαστεί θα υποστηρίζει την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της
μεθόδου του Contextmapping από το τμήμα ARC της εταιρίας. Θα πρέπει να
υποστηρίζει τα εξής τρία στάδια της μεθόδου: τη Δημιουργική Συνεδρία, την
Ανάλυση και την Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight generation workshop).
Α) Δημιουργική συνεδρία
Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει την εκτέλεση του σταδίου της
συνεδρίας με το να προσφέρει μια λίστα διαδικασιών που πρέπει να διεξαχθούν
ώστε να προετοιμαστεί η συνεδρία. Να καθορίζει το στήσιμο της συνεδρίας
και τΙς εγκαταστάσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Να παρέχει στο
χρήστη του και παράδειγμα από επιτυχημένους τρόπους στησίματος συνεδριών
(αναλυτικά).
Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει την επίβλεψη της συνεδρίας με
την παροχή συμβουλών στον επιβλέποντα αλλά και κείμενο το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιεί ο επιβλέπων. Αυτό το κείμενο μπορεί να είναι στα πλαίσια
ενός παραδείγματος.
Β) Ανάλυση
Το εγχειρίδιο θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάλυση με κατευθυντήριες γραμμές
(guideline) για τη χρήση ενός online τρόπου επικοινωνίας (ιστοσελίδα) των
χρηστών της μεθόδου. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως τον
administrator της ιστοσελίδας ο οποίος θα την προετοιμάσει.
Γ) Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας
Ενδιαφέροντος (Insight generation workshop)

και

Δημιουργίας

Τομέων

Το βιβλίο θα υποστηρίζει τη συνεδρία αυτή με παροχή υλικού που περιγράφει
τις απαραίτητες προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν και αφορούν τη συνεδρία
αυτή. Επίσης θα πρέπει να παρέχει και ένα πιο γενικό στήσιμο της συνεδρίας
αυτής και επίσης και μια λίστα από «έξυπνες συμβουλές» για την επίβλεψη της
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5.

Γενικές έννοιες

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται κάποιες γενικές έννοιες απαραίτητες για
τη διεξαγωγή των δημιουργικών συνεδριών με χρήστες. Κατά τη διάρκεια
των συνεδριών αυτών εφαρμόστηκε και η μέθοδος Contextmapping. Οι
έννοιες που περιγράφονται σχετίζονται με την κινηματογραφική εμπειρία του
καταναλωτή είτε πραγματοποιείται στα πλαίσια του σπιτιού του είτε στα πλαίσια
του κινηματογράφου. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται ο όρος
«εμπειρία του χρήστη» και η «ατμοσφαιρική εμπειρία».

5.1

Ατμόσφαιρα (Ambience)

Η έννοια ατμόσφαιρα αναφέρεται στα συναισθήματα και τη διάθεση που
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μέρος, άτομο ή πράγμα (Oxford Dictionaries).
Η έννοια της ατμοσφαιρικής εμπειρίας αντικατοπτρίζει την ανάγκη να ληφθεί
ολόκληρο το περιβάλλον υπόψη κατά τη σχεδίαση σεναρίων που εστιάζουν
στην εμπειρία αυτή. Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές
του περιβάλλοντος που δημιουργούν την ατμοσφαιρική εμπειρία σε αυτό.

5.2

Εμπειρία

Εμπειρία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ένα γεγονός
και ερμηνεύουν την εντύπωση που τους άφησε. Η εμπειρία σχετίζεται επίσης
με τα συναισθήματα και τις αισθήσεις μας.

5.3

Ατμοσφαιρική εμπειρία (Ambient Experience)

Η ατμοσφαιρική εμπειρία είναι ουσιαστικά το συναίσθημα μιας ατμόσφαιρας
η οποία μας περιβάλλει και μέσα σε αυτήν βιώνουμε καταστάσεις. Αυτού του
είδους η εμπειρία βρίσκεται παντού γύρω μας, από την καφετέρια της γειτονίας,
το εστιατόριο και την κινηματογραφική αίθουσα μέχρι την κουζίνα και το
γκαράζ του σπιτιού μας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εξετάζουμε την
ατμοσφαιρική εμπειρία που βιώνει ένας άνθρωπος που επισκέπτεται την όπερα
για να παρακολουθήσει μια συναυλία. Στην περίπτωση αυτή η ατμοσφαιρική
εμπειρία θα συμπεριλάμβανε από την αίσθηση του βηματισμού του ανθρώπου
αυτού στο μαλακό χαλί της εισόδου και τη μεταλλική φωνή του καλλιτέχνη
που ακούγεται από την κεντρική σκηνή να διαχέεται στους διαδρόμους και
τις σκάλες του κτιρίου, μέχρι την αίσθηση που προκαλούν οι παλιές βαριές
κουρτίνες στα παράθυρα. Το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο σε μια τέτοιου
είδους εμπειρία. Οι αισθήσεις μας είναι ο μόνος τρόπος να αντιληφθούμε την
πληροφορία γύρω μας και να κατανοήσουμε το περιβάλλον.
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Ως περιβάλλον ορίζονται όλες εκείνες οι πτυχές που μπορούν να επηρεάσουν
την εμπειρία ενός ατόμου όταν αυτό αλληλεπιδρά με ένα προϊόν (P.J. Stappers, R. van der Lugt, P.P.M. Hekkert, F Sleeswijk Visser, 2005).

5.4

Εμπειρία του Χρήστη (User Experience)

Ο όρος «εμπειρία του χρήστη» ουσιαστικά αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο οι χρήστες έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν με ένα προϊόν ή
ένα σύστημα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες με βάση τις
οποίες μπορεί να αναλυθεί η εμπειρία του χρήστη. Σύμφωνα με τον Haasenzahl and Tractinsky (Haasenzahl, Tractinsky, 2006) η εμπειρία του χρήστη
μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: η αντικειμενική (Instrumental), η πέραν της αντικειμενικής (Beyond Instrumental), το συναίσθημα
και η επιρροή του (Emotion and Affect) και τέλος η εμπειρική (Experiental). Η
πρώτη κατηγορία, η αντικειμενική, προϋποθέτει ότι το τελικό αποτέλεσμα της
εμπειρίας του χρήστη θα είναι κάτι υλικό (Frans Van der Sluis, 2008). Αυτή η
κατηγορία δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί περεταίρω για την απόκτηση γνώσης
για τον τελικό-χρήστη αλλά ούτε και για τον καθορισμό των βασικών τομέων
ενδιαφέροντος διότι το ζητούμενο αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα κάτι το
υλικό.
Η δεύτερη κατηγορία, πέραν της αντικειμενικής, επικεντρώνεται στις ηδονικές
εμπειρίες και στις αισθητικές αξίες που είναι και οι δύο σημαντικές για μια
ατμοσφαιρική εμπειρία στο σπίτι. Ως ηδονικές αξίες ορίζονται αξίες όπως
η διέγερση, η ταυτοποίηση και ο υπαινιγμός. Αισθητικές αξίες θεωρούνται
αξίες όπως η ομορφιά. Η αξία της ομορφιάς μπορεί να γίνει αντιληπτή από
διαφορετικές οπτικές ανάλογα με την ανθρώπινη αίσθηση που χρησιμοποιείται.
Μια ατμοσφαιρική εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί όμορφη όχι μόνο λόγω της
αίσθησης της όρασης αλλά και λόγω των υπόλοιπων ανθρώπινων αισθήσεων
που συμμετέχουν.
Για τη δημιουργική συνεδρία με τους χρήστες είναι σημαντικό να ληφθούν
υπόψη οι ηδονικές εμπειρίες και πιο συγκεκριμένα η αξία της διέγερσης. Η
διέγερση σχετίζεται και με την επιρροή του περιβάλλοντος στον χρήστη (Frans
Van der Sluis, 2008). Στην περίπτωση της κινηματογραφικής εμπειρίας το
περιβάλλον αυτό είναι κυρίως οπτικό. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική
η αξία της διέγερσης μέσα από μια οπτική εμπειρία.
Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στο συναίσθημα και την επιρροή του. Αυτού
του τύπου η εμπειρία χρήστη προέρχεται από τον κλάδο των υπολογιστών και
εστιάζεται κυρίως στο πως αισθάνεται, υιοθετεί και εκφράζει τα συναισθήματά
του ο χρήστης.
Η τέταρτη κατηγορία, δηλαδή η εμπειρική, έχει δύο πτυχές, αυτή της
χρονικότητας (Temporality) και την πτυχή του «να είσαι παρόν» (Situatedness). Σύμφωνα με τη δεύτερη, η εμπειρία επηρεάζεται από το περιβάλλον και
αλληλεπιδρά με αυτό και με την εσωτερική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ο χρήστης. Η χρονικότητα αναφέρει ότι κάθε εμπειρία έχει μια αρχή και ένα
τέλος.
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Η εμπειρική προσέγγιση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία επηρεάζει
τη γενικότερη ευημερία του χρήστη. Αυτή η κατηγορία σχετίζεται με την οπτική
εμπειρία και αυτό διότι σε μια τέτοιου τύπου εμπειρία υπάρχει συγκεκριμένη
αρχή και συγκεκριμένο τέλος, υπάρχει σύνδεση με τις επιθυμίες του χρήστη
και με το περιβάλλον γύρω του. Μια όμορφη οπτική εμπειρία στοχεύει επίσης
στην ευημερία του απευθυνόμενου χρήστη.
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6

Αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping. Η αναθεωρημένη αυτή μέθοδος στοχεύει στη διατήρηση των
απαιτούμενων ιδιοτήτων που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6 ως «Απαιτήσεις».
Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πάρθηκαν αποφάσεις που
αφορούσαν τη μέθοδο Contextmapping και τη διαδικασία που χρησιμοποιείται
στον οργανισμό.
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει την αναθεωρημένη μέθοδο βήμα βήμα. Στο
κάθε βήμα περιγράφονται και οι στόχοι αυτού του βήματος. Επιπλέον έχουν
δημιουργηθεί λίστες δράσεων οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
πραγματοποίηση του κάθε βήματος. Περισσότερη πληροφορία για τις δράσεις
αυτές μπορούν να βρεθούν στο κεφάλαιο 5.1. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται
η υπάρχουσα συμβατική μέθοδος Contextmapping με περισσότερη λεπτομέρεια
εμπλουτισμένη από άλλα ερευνητικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το θέμα
που εξετάζεται στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.

6.1

Πλαίσιο

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο
οποίο θα τοποθετηθεί η αναθεωρημένη μέθοδος. Ο σκοπός αυτού του πλαισίου
είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία εμπλέκονται
στην εκτέλεση της μεθόδου κατανοούν τη συνολική δομή της μεθόδου και
τους στόχους του κάθε βήματος. Το πλαίσιο σκιαγραφεί την αναθεωρημένη
μέθοδο περιγράφοντας τα διαφορετικά στάδια από τα οποία αποτελείται.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τα
εξής στάδια (εικόνα 15):

Εικόνα 15: τα πέντε βήματα της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping

1)

Το πρώτο στάδιο περιέχει όλες τις προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν
για τη διεξαγωγή της μελέτες.

2)

Το στάδιο ευαισθητοποίησης που στοχεύει στην προετοιμασία τω
συμμετεχόντων στη συνεδρία μέσα από την εκτέλεση συγκεκριμένων
βημάτων.
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3)

Η συνεδρία αυτή καθαυτή κατά την οποία αποκτάται η πλούσια
πληροφορία από τον τελικό χρήστη.

4)

Το στάδιο της ανάλυσης κατά το οποίο γίνεται η ανάλυση των
δεδομένων. Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης μεθόδου δεν
συμπεριλαμβάνεται η διανομή της πληροφορίας ως ξεχωριστό στάδιο.
Αυτό γίνεται διότι στην αναθεωρημένη μέθοδο τα μέλη της ομάδας
του έργου εμπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία οπότε δε θα
απαιτείται διανομή της γνώσης ως ξεχωριστό στάδιο. Αυτή είναι και η
βασική διαφορά σε σύγκριση με το πλαίσιο της συμβατικής μεθόδου
Contextmapping η οποία αναπτύχθηκε από τον Sleeswijk Visser
(2005).

5)

Το στάδιο της δημιουργίας σεναρίων ακολουθεί μετά την ανάλυση
των δεδομένων. Για να πραγματοποιηθεί το στάδιο αυτό θα πρέπει τα
μέλη της ομάδας του σχεδιαστικού έργου να συζητήσουν τις
πληροφορίες που βρήκαν ο καθένας ξεχωριστά ώστε να
ευθυγραμμιστεί το επίπεδο γνώσης του καθενός με τους υπολοίπους.
Αυτή η «ευθυγράμμιση» θα ενσωματωθεί στο στάδιο δημιουργίας
σεναρίων κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κατά την οποία τα μέλη
θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο.

Η μελέτη της μεθόδου Contextmapping εκτελέστηκε στην αρχή του πρώιμου
σταδίου δημιουργίας αξιών της διαδικασίας Ανάπτυξης Προϊόντων. Μια
μελέτη της μεθόδου Contextmapping μπορεί επίσης να υπηρετήσει και
άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα ως πηγή έμπνευσης γα την αισθητική
μιας καινούργιας γραμμής προϊόντων. Σε αυτή όμως την εργασία η μέθοδος
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του πρώιμου σταδίου δημιουργίας αξιών.
Για να υποστηριχθεί το πρώιμο στάδιο δημιουργίας αξιών των σχεδιαστικών
έργων του οργανισμού, η γνώση που αποκτάται κατά την εφαρμογή της
μεθόδου πρέπει να παρέχει τροφή στη Συνάντηση για την Αξιολόγηση
της Πληροφορίας και για τη Δημιουργία Τομέων Ενδιαφέροντος (Inshight Generation Workshop). Στην παρούσα κατάσταση του οργανισμού
αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο δημιουργούνται «αξίες» ή με άλλα
λόγια δημιουργούνται σενάρια νέων προϊόντων. Ο σκοπός αυτής της
συνάντησης είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο σκοπό του σταδίου εκείνου
της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping το οποίο σχετίζεται με τη
δημιουργία νέων σεναρίων (στάδια 5 – Δημιουργία Σεναρίων). Αυτά τα δύο
στάδια συμπίπτουν. Το αποτέλεσμα αυτής της σύμπτωσης είναι η ένταξη της
αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping στην παρούσα διαδικασία που
ακολουθείται (εικόνα 16).
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Εικόνα 13: στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθεί η αναθεωρημένη μέθοδος
στην υπάρχουσα πρώιμη φάση δημιουργίας αξιών του οργανισμού.

6.1.1 Προετοιμασία
Ο στόχος του σταδίου της προετοιμασίας είναι
ο καθορισμός του στόχου της έρευνας και της
ομάδας-στόχου (targetgroup), η δημιουργία
ενός εφικτού πλάνου και η προσέγγιση των
διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών. Το τμήμα
ARC (Application Research Center) θα είναι αυτό
που θα εκτελεί τα βήματα σε συνεργασία με
τον υπεύθυνο του τμήματος Consumer Marketing Management (CMM) και με έναν εκπρόσωπο
του τμήματος Consumer and Market Intelligence

Προσέγγιση των Ενδιαφερόμενων Μερών
Είναι σημαντικό να εμπλέκονται πολλά διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη
κατά τη διεξαγωγή της μελέτης με βάση την αναθεωρημένη μέθοδο υπό την
επίβλεψη του τμήματος ARC. Αυτό πρέπει να γίνεται κατά το πρώτο στάδιο
της διαδικασίας διότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δέσμευση των μελών
αυτών κατά την εξέλιξη της έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται
τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο σκοπός της εμπλοκής τους.
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Ομάδα του έργου
Όταν το τμήμα ARC ορίζει ότι είναι αναγκαίο να γίνει μελέτη με βάση την
αναθεωρημένη μέθοδο Contextmapping προσεγγίζει πρώτα τον υπεύθυνο
του τμήματος Consumer Marketing Manager (CMM) της ομάδας . Το τμήμα
CMM παίζει το ρόλο του επιστάτη στον οργανισμό και είναι υπεύθυνο για
την γενικότερη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων συμπεριλαμβανομένης και
του πρώιμου σταδίου δημιουργίας αξιών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η
κατάλληλη προσέγγιση στον υπεύθυνο του CMM διότι είναι αυτός που καθορίζει
το μέγεθος της οικονομικής υποστήριξης της έρευνας και ανάπτυξης σε όλη τη
διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να του γίνεται ενημέρωση που αφορά
την προστιθέμενη αξία της έρευνας και της σημασίας της. Εφόσον αποφασιστεί
ότι η μελέτη θα εκτελεστεί, τότε είναι που θα πρέπει να εμπλακεί το τμήμα
Consumer and Market Intelligence (CMI). Ο ρόλος του τμήματος αυτού είναι
να υποστηρίζει τον υπεύθυνο του τμήματος CMM με επαρκή γνώση που αφορά
τη σχετική αγορά, την ομάδα-στόχο και τους ανταγωνιστές. Αυτού του είδους
η πληροφορία είναι κυρίως αποτέλεσμα ποσοτικής έρευνας μεγάλης κλίμακας
στην οποία εμπλέκεται το τμήμα CMI καθώς το προσωπικό του είναι έμπειρο
στον καθορισμό του στόχου της έρευνας και την ανάθεσή της.
Η έρευνα αυτή θα πρέπει να γίνεται συλλογικά συμπεριλαμβανομένου και του
τμήματος CMM το οποίο αναλαμβάνει τη γενικότερη επίβλεψη της γνώσης
που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες έρευνας και μπορεί να αναγνωρίζει τα
κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Μετά τον καθορισμό του στόχου, αυτά τα
τμήματα-μέλη αποφασίζουν μαζί και για τον καθορισμό της ομάδας-στόχου.
Στη συνέχεια ενημερώνονται τα υπόλοιπα τμήματα μέλη. Αυτό θα διασφαλίσει
την αφοσίωσή τους στη διαδικασία της έρευνας και την ενημέρωσή τους
σχετικά με αυτή. Για την ενημέρωση αυτών των μελών θα πρέπει να τους
παρέχεται πληροφορία που αφορά το όραμα της μελέτης, τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει πραγματικότητα και το λόγο της εμπλοκής τους στην ανάλυση
των δεδομένων.
Υποστήριξη
Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γα τον καθορισμό της
δυνατότητας εκτέλεσης των παραπάνω είναι:
Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στην έρευνα και ο διαθέσιμος
χρόνος που υπάρχει για την προετοιμασία της.
Το επίπεδο της εμπειρίας που έχουν τα άτομα αυτά με τέτοιου είδους έρευνα.
Οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές των ατόμων αυτών.
Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή τις έρευνας και κυρίως οι
διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό (σε περίπτωση που γίνεται στο
εξωτερικό).
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Σε περίπτωση που δεν είναι αποδοτική η ρύθμιση των παραπάνω παραγόντων
με χρήση μόνο του δυναμικού του οργανισμού, τότε γίνεται πρόσληψη
άλλης εταιρίας στο ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη για τα διεξαγωγή της
παραγωγικής έρευνας (generative research) και της συν-δημιουργίας (co-creating research). Τα τμήματα CMI και ARC θα μπορούν να επικοινωνήσουν με
ένα πρακτορείο ως εξωτερικό συνεργάτη παρέχοντάς του το στόχο, το σκοπό
και το σχεδιασμό του πλάνου της έρευνας ώστε στη συνέχεια να τη διεξάγει.
Όταν τα δύο αυτά μέρη έρθουν σε συμφωνία για το τι θα πρέπει να δοθεί ως
πληροφορία, το τμήμα ARC ολοκληρώνει τον ορισμό του στόχου της έρευνας
και της ομάδας-στόχου και σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσει το σχεδιασμό
του πλάνου με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα, τότε το πλάνο αυτό
ολοκληρώνεται με τη βοήθεια του πρακτορείου.
Οι συμμετέχοντες
Η πρόσληψη συμμετεχόντων για τη δημιουργική συνεδρία πραγματοποιείται στο
στάδιο αυτό. Συνήθως γίνεται πρόσκληση σε 4 με 6 χρήστες να συμμετάσχουν
σε μια συνεδρία. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος για τη δημιουργία της
αίσθησης της ομάδας ώστε να πραγματοποιηθούν συζητήσεις και αρκετά μικρός
ώστε να δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
Για κάθε μελέτη με χρήση της μεθόδου Contextmapping πραγματοποιούνται
τουλάχιστον τρεις συνεδρίες (μια πιλοτική και δύο κανονικές). Οι συμμετέχοντες
επιλέγονται μέσα από μια βάση δεδομένων και ανήκουν στην ομάδα-στόχος που
έχει οριστεί. Όπως είναι λογικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας αλλά να έχουν διαθέσιμη και
μια ώρα μια βδομάδα πριν τη συνεδρία.
Ο στόχος και η ομάδα-στόχος
Είναι απαραίτητος ο καθορισμός του στόχου και της ομάδας στόχου διότι η
μέθοδος Contextmapping εξαρτάται από το γεγονός ότι πρέπει να γίνονται
οι σωστές ερωτήσεις και να δημιουργούνται τα κατάλληλα καθήκοντα για τα
σωστά άτομα. Αυτό οδηγεί στην απόκτηση της σωστής πληροφορίας.
Σε μια μελέτη με βάση τη μέθοδο Contextmapping η τελική ομάδα-στόχος
εξαρτάται από το στόχο της έρευνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ομάδαστόχος που επιλέγεται για μια τέτοια μελέτη είναι παρόμοια με την ομάδα-στόχο
που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό μελλοντικών προϊόντων. Τέτοιες ομάδες
στόχοι συνήθως ορίζονται από το την κάθε ομάδα καινοτομίας (Innovation
Team). Παρόλα αυτά κάποιες φορές είναι ενδιαφέρον να συμπεριλαμβάνονται
και άτομα τα οποία δεν ανήκουν στη απαιτούμενη ομάδα στόχο και αυτό μπορεί
να παρουσιάσει διαφορετικά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Σχεδιασμός του πλάνου της έρευνας
Είναι σημαντικό να δημιουργείται ένα ρεαλιστικό πλάνο διεξαγωγής της έρευνας
διότι ο χρόνος είναι ζωτικό στοιχείο της έρευνας με χρήση της μεθόδου Contextmapping. Αυτός ο χρόνος αφορά την επώαση της πληροφορίας και την
διαδικασία έμπνευσης. Για το λόγο αυτό τα ενδιαφερόμενα μέρη ARC, CMM και
CMI καθορίζουν το πλάνο αυτό προκαταβολικά.
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6.1.2 Ευαισθητοποίηση
Στόχος του σταδίου της ευαισθητοποίησης είναι
η προετοιμασία των συμμετεχόντων-χρηστών
στη δημιουργική συνεδρία. Αυτή η προετοιμασία
είναι σημαντική γιατί ενισχύει τη μελλοντική
ποιοτική και ποσοτική τους συνεισφορά κατά τη
συνεδρία (Sanders and William, 2001). Για την
πραγματοποίηση της ευαισθητοποίησης αυτής οι
συμμετέχοντες πρέπει να εκτελέσουν καθήκοντα
που τους κάνουν πιο εκφραστικούς και τους
παρακινούν να σκεφτούν σχετικά με το θέμα.

Αυτά τα καθήκοντα προηγούνται της συνεδρίας (μέρες πριν τη συνεδρία) και
αποτελούν τα πακέτα ευαισθητοποίησης. Τα πακέτα αυτά πραγματοποιούνται
με τη βοήθεια πολλών εργαλείων (όπως κάμερες με οδηγίες χρήσης,
ημερολόγια, λίστες με εικόνες και λέξεις, γνωστικούς χάρτες κλπ).
Το τμήμα ARC είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αυτών των πακέτων
ευαισθητοποίησης. Παρέχονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη
σχεδίασή τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το πακέτο θα σχεδιαστεί
σε πολύ λιγότερο χρόνο.
Βιβλίο ευαισθητοποίησης
Ένα βιβλίο ευαισθητοποίησης αποτελείται από καθήκοντα που στοχεύουν
στην αφύπνιση του χρήστη και στην ενεργοποίηση της εκφραστικότητάς του
σχετικά με το θέμα που ερευνάται. Τα καθήκοντα αυτά καθορίζονται με βάση
τον στόχο της έρευνας.
Το θέμα των καθηκόντων αυτών πρέπει να είναι πιο ευρύ από τα καθήκοντα
που θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά τη συνεδρία. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες όταν πάνε στη συνεδρία θα έχουν απλά
προετοιμαστεί αλλά δε θα έχουν μια ολοκληρωμένη ιστορία στο μυαλό
τους. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να «κοιτάξουν μέσα» στις δικές τους
εμπειρίες.
Τα εισαγωγικά καθήκοντα του βιβλίου είναι σχετικά πιο εύκολα και στη
συνέχεια δυσκολεύουν. Με αυτό τον τρόπο δεν αποθαρρύνονται οι
συμμετέχοντες. Ένας συμμετέχων μπορεί να ολοκληρώσει ένα καθήκον με
χρήση κειμένου, ζωγραφιών, εικόνων, λέξεων κλειδιών, κολλάζ, γνωστικών
χαρτών κλπ. Υποστηρικτικό υλικό για την ολοκλήρωση των καθηκόντων
βρίσκεται στο βιβλίο εργασιών το οποίο βοηθάει τους συμμετέχοντες να
εκφραστούν.
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Οι συμμετέχοντες καλούνται να ολοκληρώνουν ένα καθήκον τη μέρα σε
διάρκεια της εβδομάδας πριν τη συνεδρία (εικόνα 14). Κάθε καθήκον απαιτεί
10 λεπτά για την ολοκλήρωσή του.

Εικόνα 14: παραδείγματα βιβλίων εργασίας που συμπληρώθηκαν κατά την προετοιμασία τους

Ανάπτυξη από τη μεριά του ARC
Η μορφή του βιβλίου εργασίας καθορίζεται από το τμήμα ARC ώστε στη
συνέχεια να προστεθεί κείμενο. Όταν επιλεγεί μια μορφή παρουσίασης
του περιεχομένου τότε το τμήμα ARC θα προσθέσει το περιεχόμενο,
δηλαδή τα καθήκοντα, τις εικόνες και τις λέξεις κλειδιά. Τα καθήκοντα
συνοδεύονται από μια εισαγωγή, οδηγίες χρήσης, μια περιοχή για
επιπλέον σχόλια και ένα ευχαριστήριο μήνυμα συνοδευόμενο από μια
υπενθύμιση τα ημερομηνίας και της ώρας της συνεδρίας.
Πρέπει να γίνει πιλοτικό τεστ για να εντοπιστούν λάθη στο τεστ και να
διορθωθούν. Αυτό το τεστ είναι σημαντικό διότι ο τρόπος με τον οποίο
διατυπώνονται τα καθήκοντα μπορεί να επηρεάσει τους χρήστες στις
απαντήσεις τους. Στη συνέχεια τα βιβλία εργασία θα σταλούν στους
συμμετέχοντες μια βδομάδα πριν τη συνεδρία ώστε να συμπληρωθούν.
Οι συμμετέχοντες με τη σειρά τους θα πρέπει να τα φέρουν μαζί τους
στη συνεδρία.
Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σχεδίασης του βιβλίου
εργασίας ώστε η σχεδίαση να γίνεται αυτόματα και το τμήμα ARC απλά
να προσθέτει την αντίστοιχη πληροφορία κάθε φορά.
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6.1.3 Συνεδρία
Το στόχος της συνεδρίας είναι να βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση και
να εκφράσουν την εμπειρία τους σχετικά με την
εκτέλεση συγκεκριμένων τελετουργικών ή απλά
με την αλληλεπίδρασή τους με ένα προϊόν. Αυτό
πραγματοποιείται μέσα από τη δημιουργική συνεδρία
όπου παίρνουν μέρος τέσσερα με έξι άτομα. Σε
πρώτη φάση οι συμμετέχοντες καλούν να φτιάξουν
τεχνουργήματα μέσα από τα οποία θα πρέπει να
εκφράζουν πληροφορία σχετική με την εμπειρία.

Τέτοια τεχνουργήματα είναι τα κολλάζ και οι τρισδιάστατες μακέτες. Αυτή η
δημιουργική διαδικασία θα τους προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο να φτάσουν
σε βαθύτερα στάδια κατανόησης και να αποκτήσουν περισσότερη επίγνωση
σε σχέση με την εμπειρίας τους. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να
εξηγήσουν τα τεχνουργήματα που έφτιαξαν και να συζητήσουν τις εμπειρίες
τους συλλογικά. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να αποκτηθεί πλούσια
γνώση σχετικά με τον τελικό χρήστη.
Στήσιμο της συνεδρίας
Όσο καλύτερα προετοιμαστεί η συνεδρία τόσο περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον τελικό-χρήστη θα αποκτηθούν. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο για
τη συνεδρία καθώς κάθε φορά εξαρτάται από το στόχο της μελέτης. Σε γενικές
γραμμές μια συνεδρία αποτελείται από τρία ή τέσσερα καθήκοντα. Για την
πραγματοποίηση των καθηκόντων αυτών ο χρήστης προετοιμάζεται μέσα από
μια εισαγωγή και μια άσκηση για «ζέσταμα». Αυτά τα καθήκοντα καθοδηγούν
τους συμμετέχοντες από πιο επιφανειακά επίπεδα εμπειρικής γνώσης σε πιο
βαθειά. Το τελικό καθήκον είναι το μόνο στο οποίο οι χρήστες καλούνται να
εκφράσουν τις ανάγκες και τα όνειρά τους για το μέλλον.
Το τμήμα ARC είναι υπεύθυνο για το στήσιμο της συνεδρίας. Μπορούν να
ζητήσουν τη βοήθεια του τμήματος CMI και μαζί εξετάζουν το στόχο της μελέτης
ώστε να στήσουν τη συνεδρία. Με βάση το στόχο της μελέτης καθορίζουν και
τις ασκήσεις που θα δώσουν στους συμμετέχοντες αλλά και τις εγκαταστάσεις
στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία. Όταν καθοριστούν τελικώς και οι
ασκήσεις αυτές, πραγματοποιείται ένα πιλοτικό τεστ ώστε να αξιολογηθεί κατά
πόσο το στήσιμο της συνεδρίας θα οδηγήσει στον τελικό στόχο. Σε περίπτωση
που πρέπει να γίνουν αλλαγές, γίνονται.
Τέλος πραγματοποιούνται δύο με τρεις συνεδρίες για κάθε μελέτη. Αυτό είναι
σημαντικό καθώς σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος τότε υπάρχει και δεύτερη
ευκαιρία. Αυτό δίνει τα δυνατότητα επιπλέον αλλαγών.
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Εικόνα 15: παράδειγμα συνεδρίας στην οποία οι συμμετέχοντες δημιουργούν τεχνουργήματα.

Επίβλεψη
Η κάθε συνεδρία έχει έναν επιβλέποντα. Ο επιβλέπων καθοδηγεί τους
συμμετέχοντες στην εκτέλεση των καθηκόντων, υποστηρίζει την ύπαρξη μιας
ανοιχτής και δημιουργικής ατμόσφαιρας και προκαλεί συζητήσεις μεταξύ των
συμμετεχόντων, όταν εκείνοι εξηγούν τα τεχνουργήματά τους. Προτιμώνται
επαγγελματίες επιβλέποντες. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιβλέπων θα
πρέπει να είναι ένα άτομο έμπειρο στην επίβλεψη παραγωγικών συνεδριών
ποιοτικής έρευνας. Αν κάποια από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θέλουν
να παρακολουθήσουν τη συνεδρία έχουν τη δυνατότητα αυτή αλλά μέσα
από ένα δωμάτιο παρατήρησης. Δεν είναι αποτελεσματικό να βρίσκονται
στο ίδιο δωμάτιο με τους συμμετέχοντες διότι θα τους αποσυντονίσουν
και ενδεχομένως να τους φοβίσουν με αποτέλεσμα να μην εκφραστούν. Η
συνεδρία καταγράφεται με εικόνα και ήχο για περαιτέρω εξέταση.

6.1.4 Ανάλυση
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η ανάλυση των δεδομένων
που προέκυψαν από τα προηγούμενα δύο στάδια.
Ο στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να αποκτηθεί
πλούσια γνώση που αφορά την εμπειρία ώστε να
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τη δημιουργία νέων
σχεδιαστικών σεναρίων. Τα δεδομένα αυτά είναι, τα
συμπληρωμένα βιβλία εργασιών, τα τεχνουργήματα
που δημιουργήθηκαν κατά τη συνεδρία και οι
καταγραφές ήχου και εικόνας (video) από αυτήν.
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου Contextmapping στα πρώιμα στάδια
δημιουργίας αξιών, τα μέλη της ομάδας του σχεδιαστικού έργου εμπλέκονται
στην ερμηνεία των αποκτηθέντων δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα
επιτρέψει στην ομάδα του σχεδιαστικού έργου να κατανοήσει τον τελικό χρήστη
(empathy), θα την προετοιμάσει για τη συνάντηση που αφορά την Αξιολόγηση
της Πληροφορίας και τη Δημιουργία Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop) όπου γίνεται η δημιουργία νέων σεναρίων και τέλος θα
διασφαλίσει ότι τα μέλη της ομάδας του σχεδιαστικού έργου παρακινούνται και
δεσμεύονται στο να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία αυτή (Sleeswijk Visser,
2009).
Εργαλείο Ανάλυσης
Ένα εργαλείο ανάλυσης το οποίο θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση θα πρέπει
να υποστηρίζει τα μέλη στην ανάλυση των δεδομένων. Αυτό το εργαλείο θα
καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας του σχεδιαστικού έργου να ερμηνεύουν τα
δεδομένα μέσα από συγκεκριμένα καθήκοντα. Αυτά τα δεδομένα και η σειρά
των καθηκόντων που πρέπει να γίνουν ώστε να ερμηνευτούν θα πρέπει να είναι
ψηφιακά και διαθέσιμα στα μέλη οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. Η χρήση του
διαδικτύου θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική προς αυτή την κατεύθυνση
καθώς δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στα μέλη, διότι η ανάλυση μπορεί να γίνει
τμηματικά οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Το γεγονός αυτό
συμβάλλει σε μια σωστή προετοιμασία των μελών σχετικά με την Αξιολόγηση
της Πληροφορίας και τη Δημιουργία Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop), διότι δίνει χρόνο για την επώαση της αποκτηθείσας γνώσης
μεταξύ των μελών της ομάδας του σχεδιαστικού έργου. Αυτό το εργαλείο θα
πρέπει να παρέχεται διαδικτυακά σε μορφή ιστοσελίδας και έτσι τα δεδομένα
θα είναι αποθηκευμένα και διαθέσιμα για χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

6.1.5 Συνεδρία Αξιολόγηση της Πληροφορίας και Δημιουργία
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop)
Αυτό το στάδιο είναι επηρεασμένο από το στάδιο δημιουργίας σχεδιαστικών
σεναρίων (conceptualization) της μεθόδυ Contextmapping. Σε αυτό το στάδιο
γίνεται ευθυγράμμιση της αποκτηθείσας γνώσης των μελών ώστε όλα τα μέλη
να επικοινωνούν με βάση τα ίδια δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα ενισχύουν τη
διαδικασία δημιουργίας ιδεών (ideation) και είναι το έναυσμα για τη δημιουργία
των Τομέων Ενδιαφέροντος βασισμένων στην πλούσια εμπειρική γνώση για
τον τελικό-χρήστη. Αυτό το στάδιο ονομάζεται και Συνεδρία Αξιολόγησης της
Πληροφορίας και Δημιουργίας Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation
Workshop). Με βάση την υπάρχουσα δομή του οργανισμού, όλα τα μέλη που
εμπλέκονται στο πρώιμο στάδιο της δημιουργίας αξιών, παρακολουθούν αυτή
τη συνάντηση.
Η συνεδρία αυτή έχει έναν επιβλέποντα ο οποίος είναι ένα από τα μέλη της
ομάδας του σχεδιαστικού έργου. Διαρκεί μια ολόκληρη μέρα κατά την οποία το
πρωί αφιερώνεται στην
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«ευθυγράμμιση» όλων με την αποκτηθείσα γνώση και το απόγευμα
αφιερώνεται στη σύγκλιση των μερών και στη δημιουργία τομέων
ενδιαφέροντος.
Η διαδικασία θα υποστηρίζεται από την προετοιμασία ατομικού υλικού
σε μορφή Προσωπικής Σελίδας από τη μεριά των μελών της ομάδας. Θα
ακολουθεί επιλογή των πιο ενδιαφερόντων στοιχείων του υλικού αυτού. Οι
επιλογές αυτές θα αναρτώνται σε μία Κοινή Σελίδα.
Προσωπική σελίδα
Στην προσωπική του σελίδα το κάθε μέλος θα παρουσιάζει την αποκτηθείσα
γνώση από τη δική του μεριά η οποία προέρχεται από το στάδιο της
ανάλυσης. Κατά το πρώτο κομμάτι της συνεδρίας, το κάθε μέλος θα
αναρτήσει τη δική του σελίδα στον τοίχο για να μπορούν να τη βλέπουν οι
υπόλοιποι.
Κοινή σελίδα
Μετά την ανάρτηση των προσωπικών σελίδων των μελών θα γίνεται μια
επιλογή με τη μορφή ψήφου των στοιχείων εκείνων που παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Η συνεδρία εξελίσσεται ως εξής:
Α) Ευθυγράμμιση
Κάθε μέλος της ομάδας του σχεδιαστικού έργου παρουσιάζει την προσωπική
του σελίδα και πρέπει να περιγράψει στα υπόλοιπα μέλη τη γνώση που
απέκτησε κατά το στάδιο της ανάλυσης. Ο επιβλέπων κάνει ερωτήσεις
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις παρουσιάσεις κάνοντας παράλληλα
συσχετισμούς και ομαδοποιήσεις στοιχείων που παρουσιάζουν ομοιότητες.
Μετά ακολουθεί συζήτηση. Η συζήτηση θα δώσει τη δυνατότητα να
δημιουργηθεί ένας κοινός παρανομαστής. Οι ιστορίες που ακούγονται
κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και των εισηγήσεων δίνουν τροφή για
περισσότερη σκέψη και περισσότερες ιδέες μέσα από συνδυασμούς ιστοριών.
Οι επιπλέον αυτές ιδέες θα πρέπει να γράφονται (σε post-its) ώστε να
προστεθούν αργότερα στην κοινή σελίδα.
Β) Συνδυασμοί
Κατά το βήμα αυτό γίνονται συνδυασμοί στοιχείων που έχουν επιλεγεί. Αυτοί
οι συνδυασμοί λειτουργούν και ως παραγωγοί τομέων ενδιαφέροντος. Όλα
τα επιλεγμένα στοιχεία θα συζητηθούν για τη δημιουργία συνδυασμών. Κατά
το διαχωρισμό αυτό ενδεχομένως να προκύψουν και επιπλέον ιδέες οι οποίες
μπορούν να προστεθούν στη συνέχεια. Τέλος η ομάδα συζητά για το αν
χρειάζεται να δοθεί τίτλος στον κάθε συνδυασμό και, αν ναι, ποιός τίτλος ή
εικόνα θα μπορούσε να τον αντιπροσωπεύσει.
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Γ) Δημιουργία Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation)
Στη συνέχεια η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι συνδυασμοί είναι οι πιο
ενδιαφέροντες ώστε περαιτέρω εξέταση. Ο επιβλέπων πρέπει να καθοδηγήσει
και αυτή τη διαδικασία έχοντας υπόψη του ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν
όλοι οι ενδιαφέροντες συνδυασμοί. Αυτοί οι συνδυασμοί εξετάζονται περαιτέρω.
Για την εξέτασή τους παρουσιάζεται αναλυτικά το πλαίσιο συγκεκριμένων
στοιχείων κατά τη χρήση ενός προϊόντος. Μέσα από αυτή την παρουσίαση
μπορούν να προκύψουν οι τομείς ενδιαφέροντος (insights) και να εξελιχθούν.
Αυτό θα γίνεται σε ζευγάρια όπως γίνεται σήμερα. Το κάθε ζευγάρι θα πρέπει
να έχει τουλάχιστον ένα έμπειρο μέλος. Παράλληλα ο επιβλέπων περνάει από
ομάδα σε ομάδα για να βοηθήσει σε περίπτωση που αυτή συναντήσει κάποιο
πρόβλημα.
Στα ζευγάρια παρέχεται αρκετός χρόνος ώστε να περιεργαστούν τους
συνδυασμούς (π.χ. μπορούν να εμπλουτίσουν τους συνδυασμούς με εικόνες
που βρίσκουν στο διαδίκτυο και λέξεις ή μεταφορές). Αυτή η ελευθερία ενισχύει
τη δημιουργία ιδεών.
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7

Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping και
των αναθεωρημένων διαδικασιών του οργανισμού πραγματοποιήθηκαν
συνεντεύξεις και μια μελέτη πεδίου. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε αυτή
η αξιολόγηση περιγράφεται στο ακόλουθο κεφάλαιο με το όνομα «Οργάνωση
Αξιολόγησης».

7.1

Οργάνωση Αξιολόγησης

Η μέθοδος αξιολογήθηκε κυρίως μέσω μιας μελέτης πεδίου. Τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης πεδίου ελέγχτηκαν μέσω χρηστών που ενεπλάκησαν στη
μελέτη ή ατόμων που θα εμπλακούν στο μέλλον με το αποτέλεσμα. Αυτή
η πληροφορία από τους χρήστες αποκτήθηκε μέσα από ερωτηματολόγια και
συνεντεύξεις.

7.1.1 Μελέτη Πεδίου
Η μελέτη πεδίου στοχεύει στη διερεύνηση ενός φαινομένου το οποίο λαμβάνει
τόπο σε πραγματικό περιβάλλον. Σε αυτή την μελέτη πεδίου αξιολογείται η
αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping για το συγκεκριμένο οργανισμό.
Μέσα από τη μελέτη αυτή ενισχύεται και ο ρόλος του ARC (σε συνεργασία με
τα τμήματα CMI και CMM). Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής το ρόλο του
τμήματος ARC τον αντικατέστησε ο φοιτητής που διεξήγαγε τη διπλωματική
αυτή εργασία.
Τα πρώτα τρία βήματα της προτεινόμενης μεθόδου για την απόκτηση
πληροφορίας για τον τελικό χρήστη είναι η προετοιμασία, η ευαισθητοποίηση
και η συνεδρία. Κατά την εκτέλεση των βημάτων αυτών ακολουθήθηκαν οι
ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Για τα δύο βήματα που αφορούν την
ευαισθητοποίηση και τη συνεδρία έγινε ένα πιλοτικό τεστ πριν την οργάνωση
της μελέτης. Τα αποτελέσματα κατεγράφησαν σε μορφή βίντεο.
Για τα τελευταία δύο βήματα (δηλαδή την ανάλυση των δεδομένων και
τη μετατροπή τους σε σενάρια) πραγματοποιήθηκε μια συνεδρία. Αυτή η
συνεδρία έγινε υπό την επίβλεψη του φοιτητή που διεξήγαγε την έρευνα
της διπλωματικής αυτής εργασίας και στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι
από διαφορετικά τμήματα του οργανισμού. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρία
εκτέλεσαν την ανάλυση και στη συνέχεια τη δημιουργία σεναρίων με αναλογικό
τρόπο (όπως προτείνεται από τη μέθοδο). Ο τρόπος οργάνωσης αυτής της
συνεδρίας αναλύεται παρακάτω.
Οι εργασίες εκτυπώθηκαν και μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες στη
αρχή της συνεδρίας. οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους φορητούς
υπολογιστές τους οποίους τους χρησιμοποίησαν μόνο για την προβολή των
καταγεγραμμένων ταινιών από τις δημιουργικές συνεδρίες που προηγήθηκαν
με τελικούς χρήστες.
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Τους παρασχέθηκε υλικό όπως περιοδικά, post-its, αυτοκόλλητα, ψαλίδια,
κολλητική ταινία και στυλό και μαρκαδόροι διαφορετικών χρωμάτων και
μεγεθών.
Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση έγινε
ανάλυση των δεδομένων από κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Είναι γεγονός
ότι έπρεπε να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι. Ο
επιβλέπων ήταν παρόν για να κηρύξει την έναρξη της συνεδρίας. Ο επιβλέπων
παρέμεινε στο δωμάτιο κατά την ανάλυση για να βοηθήσει τους συμμετέχοντας.
Σημείωση: Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνονται
παραπάνω, η ατομική ανάλυση έπρεπε να γίνει πριν τις συνεδρίες. Το βήμα
όμως αυτό για λόγους πρακτικούς προσαρμόστηκε επιλεκτικά στη διαδικασία.
Το στάδιο αυτό διήρκησε δύο ώρες. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα
ακολούθησε ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες ώστε
να ενεργοποιηθούν ξανά στη συνέχεια.
Κατά τη δεύτερη φάση της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε η δημιουργία
σεναρίων. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των μελών
της ομάδας. Για το λόγο αυτό ο επιβλέπων πρέπει να καθοδηγεί τα μέλη.

7.1.2 Συνεντεύξεις/ Ερωτηματολόγια
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικό τα ευρήματα που αποκτήθηκαν
κατά την παρατήρηση. Η μελέτη πεδίου που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε
στην απόκτηση γνώσης μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Οι
συμμετέχοντες στην εκτέλεση της μελέτης κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο σχετικό με την εμπλοκή τους στη μελέτη. Τα ερωτηματολόγια
αυτά περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Επίσης ερωτήθηκαν και άτομα που θα εμπλακούν στο μέλλον με τη
συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται με την αναθεωρημένη μέθοδο. Αυτές
οι συνεντεύξεις δεν πραγματοποιήθηκαν με επίσημο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει
ότι μόνο συγκεκριμένα θέματα και ερωτήσεις κλειδιά είχαν προκαθοριστεί.
Τελικοί χρήστες της μεθόδου (ως συμμετέχοντες)
Υπήρξαν συμμετέχοντες από το τμήμα ARC οι οποίοι πήραν μέρος στο
στάδιο της ευαισθητοποίησης και στο στάδιο της δημιουργικής συνεδρίας.
Η αποδοτικότητα της δημιουργικής συνεδρίας της μεθόδου εστιάστηκε στη
συμπεριφορά των συμμετεχόντων απέναντι στα καθήκοντα που τους δόθηκαν,
απέναντι στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, απέναντι στον επιβλέποντα και
το περιβάλλον τους. Στη συνέχεια τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
είχε σαν στόχο την απόκτηση πληροφορίας σχετικής με την εμπειρία που είχαν
κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων.
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7.1.3 Ανάλυση δεδομένων
Η γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αυτής της μελέτης
σχετίζεται με:
Α) Τις σημειώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις συνεντεύξεις με τα
ενδιαφερόμενα μέρη
Β) Τα βίντεο που κατεγράφησαν και τα τεχνουργήματα που δημιουργήθηκαν
κατά τη μελέτη
Γ) Συμπληρωμένες φόρμες από άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη

7.2

Παρατηρήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι παρατηρήσεις της μελέτης αξιολόγησης.
Αυτές οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα από την εκτέλεση της μελέτης
πεδίου, τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια.
Αρχικά παρουσιάζονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια οι
παρατηρήσεις ομαδοποιούνται με βάση τα στάδια της αναθεωρημένης μεθόδου
Contextmapping. Οι βασικές παρατηρήσεις παρουσιάζονται σε μορφή τίτλου
και υποστηρίζονται από σχετική επεξήγηση.

7.2.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Από τις συνεντεύξεις έγινε ξεκάθαρο ότι υπεύθυνοι του τμήματος Consumer
Marketing Management (CMM) αναγνωρίζουν τη σημασία της έρευνας αυτής
ώστε να υποστηριχθεί η τροφοδότηση του πρώιμου σταδίου δημιουργίας
αξιών με γνώση που αφορά τον τελικό-χρήστη. Επιπλέον, έγινε ξεκάθαρο
ότι οι υπεύθυνοι του τμήματος Consumer Marketing Management περιμένουν
το τμήμα ARC να είναι το τμήμα εκείνο στο οποίο θα βασίζεται ουσιαστικά η
διαδικασία και θα δέχεται υποστήριξη από το τμήμα Consumer and Market
Intelligence.
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τέσσερις υπευθύνους από το τμήμα Consumer Marketing Management. Ήταν κοινή παραδοχή ότι υπάρχει έλλειψη
γνώσης για τη υποστήριξη του πρώιμου σταδίου της διαδικασίας ανάπτυξης
προϊόντων. Τους παρουσιάστηκε η μέθοδος Contextmapping με χρήση
παραδειγμάτων. Η άποψή τους για τη μέθοδο ήταν θετική καθώς θα μπορούσε
κατά τη γνώμη τους να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση της γνώσης αυτής.
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Βασικός όμως ρόλος, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να δοθεί στο τμήμα ARC
το οποίο θα πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη σε τέτοιου είδους έρευνα.
Επιπλέον, έκαναν αναφορές σε υπάρχοντα προγράμματα που αφορούν
στρατηγικές έρευνας και τα οποία αφορούν την ενίσχυση τα εμπλοκής του
τμήματος ARC στο πρώιμο στάδιο δημιουργίας αξιών. Δύο από τους υπευθύνους
αναρωτήθηκαν για το ρόλο του τμήματος CMI στην έρευνα και υποστήριξαν
ότι θα πρέπει να ενισχύει την εκτέλεση της μελέτης. Όλοι όμως συμφώνησαν
στο γεγονός ότι πρέπει να υποστηριχθεί μια τέτοια έρευνα στην αρχή ενός
σχεδιαστικού έργου.
Το τμήμα CMI αντιμετώπισε με ενθουσιασμό αυτή τη μέθοδο έρευνας
και έδειξε ότι είναι πρόθυμο να την υποστηρίξει.
Η πρόταση που ειπώθηκε από έναν υπεύθυνο του τμήματος CMI δείχνει τη
γενική αντιμετώπιση του τμήματος προς τη μέθοδο. Η πρόταση αυτή είναι η
εξής: «Φυσικά το να πηγαίνεις ο ίδιος στα σπίτια και να πραγματοποιείς την
έρευνα είναι πολύ χρήσιμο, αλλά αυτός ο τρόπος (η χρήση της μεθόδου) είναι
πιο αποτελεσματικός. Αν δε μπορείς να επισκεφτείς τα σπίτια των χρηστών
αυτοπροσώπως ή δεν έχεις χρόνο να παρακολουθήσεις όλες τις συνεδρίες,
τότε αυτή είναι μια καλή εναλλακτική. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς
και εμπλέκεσαι στη διαδικασία, με αποτέλεσμα μια καλύτερη αλληλεπίδραση
με τον καταναλωτή. Συνήθως απλά ακούμε κάποιον να παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της έρευνας σε καταναλωτές, τώρα μπορούμε να συμμετέχουμε
στη διαδικασία».
Τόσο το τμήμα CMM όσο και το τμήμα CMI θεώρησαν ότι η εφαρμογή
της μεθόδου Contextmapping δεν πρέπει να γίνεται για κάθε ένα
σχεδιαστικό έργο ξεχωριστά αλλά για ένα συνδυασμό σχεδιαστικών
έργων.
Τα τμήματα αυτά θεώρησαν ότι μια τέτοια μελέτη πρέπει να φορά περισσότερα
από ένα σχεδιαστικά έργα στα πλαίσια μιας Ομάδας Καινοτομίας. Οι αμφιβολίες
που εξέφρασαν αφορούσαν κυρίως το κόστος διεξαγωγής της μεθόδου σε
σχέση με τα αποτελέσματα που αποκτούνται. Με βάση τις αμφιβολίες αυτές
πρότειναν την εφαρμογή της μεθόδου στα πλαίσια μιας Ομάδας Καινοτομίας η
οποία ασχολείται με μια σειρά σχεδιαστικών έργων. Η εφαρμογή της μεθόδου
σύμφωνα με αυτούς θα πρέπει να γίνεται «μια και καλή» για τα σχεδιαστικά
αυτά έργα. Είναι χαρακτηριστική η συγκεκριμένη αναφορά που ακολουθεί:
«αυτή η μελέτη θα μπορούσε να παρέχει καινούργια πληροφορία για αρκετά
σχεδιαστικά έργα ταυτοχρόνως κάνοντας και τη διαδικασία αντάξια του
κόστους της… διαφορετικά το αποτέλεσμα δε θα είναι αντίστοιχο του κόστους
που αφορά την ποιοτική αυτή έρευνα».
Όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός από έναν, τελείωσαν την ανάλυση
σε διάστημα δύο ωρών. Το διάστημα δύο ωρών που δόθηκε στους
συμμετέχοντες για τη δημιουργία σεναρίων δεν ήταν αρκετό.
Ο χρόνος που δόθηκε στους συμμετέχοντες για την εκτέλεση των καθηκόντων
στα πλαίσια της ανάλυσης των δεδομένων ήταν αρκετός (δύο ώρες). Όλοι οι
συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα καθήκοντά τους εκτός από έναν.
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Ο λόγος για τον οποίο αυτό το άτομο δεν ολοκλήρωσε τα καθήκοντά του
ήταν διότι παρουσιάστηκε με καθυστέρηση (15 λεπτών) και διασπάστηκε η
προσοχή του αρκετές φορές. Όσον αφορά το στάδιο δημιουργίας σεναρίων ο
χρόνος που δόθηκε ήταν πάλι δύο ώρες. Αποδείχθηκε ότι ο χρόνος αυτός ήταν
περιορισμένος. Για να κερδίσει χρόνο ο επιβλέπον περιόρισε τη διάρκεια των
επιμέρους καθηκόντων-βημάτων που έπρεπε να ακολουθηθούν και άρχισε
τη διαδικασία νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Παρόλα αυτά ο χρόνος δεν
ήταν επαρκής για τη δημιουργία σεναρίων. Ολοκληρώθηκε μόνο η δημιουργία
πλατφορμών επικοινωνίας της πληροφορίας με βάση τις οποίες ακολούθησε η
δημιουργία σεναρίων.

7.2.2 Προετοιμασία
Κατά τη μελέτη πεδίου ορίστηκε και ο στόχος ενός σχεδιαστικού έργου
στο οποίο στηρίχτηκε και η μελέτη.
Η διεξαγωγή της μεθοδολογικής αυτής έρευνας παραλληλίστηκε με την
έρευνα σε χρήστες για ένα συγκεκριμένο σχεδιαστικό έργο που αφορούσε την
κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Εφόσον δεν υπήρξε σχετική πληροφορία
για την εμπειρία αυτή πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, δεν είχαν δημιουργηθεί
οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που αφορούν το συγκεκριμένο
έργο. Αυτή η περίπτωση ήταν ιδανική καθώς η μέθοδος συσχετίστηκε με ένα
πραγματικό σχεδιαστικό έργο. Παράλληλα όμως η εφαρμογή της μεθόδου
στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου είχε
σαν αποτέλεσμα την απόκτηση γνώσης (σχετικής με τα μέθοδο) η οποία δεν
περιοριζόταν μόνο στα πλαίσια του έργου αυτού αλλά υποστήριξε τον τρόπο
λειτουργίας της ομάδας καινοτομίας.
Υπάλληλοι από διάφορα τμήματα του οργανισμού που εμπλέκονται στα
πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν
στη μελέτη της μεθόδου Contextmapping. Παρόλα αυτά ήταν δύσκολη
η συλλογή των ατόμων αυτών.
Πολύ από τους εργαζόμενους δεν ήταν διαθέσιμοι για να συμμετέχουν κυρίως
λόγω των δικών τους υποχρεώσεων απέναντι στον οργανισμό. Οι προθεσμίες
τω ατομικών εργασιών του κάθε εργαζόμενου ήταν περιοριστικές όσον αφορά
το χρόνο που θα μπορούσαν να διαθέσουν για τη μελέτη. Ο συσχετισμός
όμως της μελέτης αυτής με ένα συγκεκριμένο σχεδιαστικό έργο θεωρήθηκε
μεγάλο πλεονέκτημα καθώς αντιστοιχούσε σε μια πραγματική διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων. Το γεγονός αυτό λειτούργησε και ως κίνητρο προς τους
εργαζομένους να συμμετάσχουν. Τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη σχετιζόμενα
με το σχεδιαστικό έργο διαμόρφωσαν το ατομικό τους πρόγραμμα με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν.
Το τμήμα ARC έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη συμμετοχή σε μια
τέτοιου είδους μελέτη.
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Ο συμμετέχοντες στις δημιουργικές συνεδρίες που αφορούσαν την
κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα
της ομάδας στόχου του συγκεκριμένου προϊόντος.
Καθώς η μελέτη της μεθόδου παραλληλίστηκε με ένα συγκεκριμένο
σχεδιαστικό έργο, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν ρεαλιστικές
συμπεριλαμβανομένων και των συμμετεχόντων στις δημιουργικές συνεδρίες.
Τα άτομα που συμμετείχαν στις συνεδρίες αυτές ανήκαν σε συγκεκριμένη
ομάδα στόχο (target group), με συγκεκριμένες ανάγκες με βάση τις οποίες θα
πραγματοποιούνταν η απόκτηση γνώσης για τον τελικό-χρήστη.

7.2.3 Ευαισθητοποίηση
Οι συμμετέχοντες από το Τμήμα ARC αποδείχτηκαν ικανοί να σχεδιάσουν
τα δικά τους βιβλία εργασιών.
Οι συμμετέχοντες σχεδίασαν τα δικά τους βιβλία εργασιών με καθοδήγηση
από το φοιτητή που διεξήγαγε αυτή τη διπλωματική εργασία. Τα βιβλία αυτά
χρησιμοποιήθηκαν σε δημιουργικές συνεδρίες που αφορούσαν την αναγνώριση
αναγκών σχετικών με την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Θεωρήθηκε
αναγκαία η σχεδίαση ενός εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές που να
καθοδηγούν το χρήστη του ώστε να σχεδιάσει άρτια βιβλία εργασιών.
Οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι με το βιβλίο εργασιών.
Οι συμμετέχοντες είχαν μεγάλη επιθυμία να μοιραστούν το αποτέλεσμα των
βιβλίων εργασιών με άλλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες
όντας περήφανοι για το περιεχόμενο του βιβλίου εργασιών τους το
έδειχναν στους συναδέλφους τους αλλά ακόμα και στους γείτονές τους.
Επιπλέον οι συμμετέχοντες ήθελαν τα βιβλία αυτά να αντικατοπτρίζουν την
προσωπικότητά τους, οπότε προσπάθησαν να προσθέσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα πρωτότυπα στοιχεία. Τέτοια στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν είτε
οι φωτογραφίες οι οποίες τράβηξαν μόνοι τους και τις οποίες τις επικόλλησαν
στα βιβλία είτε τα σκίτσα που έκαναν.
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Εικόνα 16: άποψη από τα συμπληρωθέντα βιβλία εργασιών

7.2.4 Συνεδρία
Οι εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των
συνεδριών ήταν πλήρως εξοπλισμένες.
Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των συνεδριών
παρείχαν άνεση στους συμμετέχοντες και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε
ήταν ευχάριστη. Υπήρχε αρκετός χώρος ώστε να πραγματοποιηθούν και να
ολοκληρωθούν τα καθήκοντα τα οποία κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να φέρουν
εις πέρας. Η όλη συνεδρία καταγράφηκε ώστε να δοθεί ως υλικό για την
ανάλυση η οποία ακολούθησε.
Ο επιβλέπων κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες
τους προκάλεσε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ώστε να αποκτηθεί
ουσιαστική γνώση. Η εκτέλεση πιλοτικών τεστ βοήθησε τον επιβλέποντα
να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτούσε την γνώση αυτή.
Αρχικά ο επιβλέπων δεν είχε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να φέρει εις πέρας
τις συνεδρίες χωρίς παραλήψεις. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε δύο
πιλοτικά τεστ τα οποία και επέβλεψε. Κατά τα πιλοτικά αυτά τεστ δομήθηκε
ο τρόπος εξήγησης των καθηκόντων ώστε να είναι κατανοητός από τους
συμμετέχοντες. Η προσπάθεια εύρεσης των κατάλληλων ερωτήσεων με
την κατάλληλη διατύπωση βοήθησε στην εξοικείωση του επιβλέποντα με τη
διαδικασία.
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7.2.5 Ανάλυση
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της ανάλυσης δεν ακολούθησαν
επακριβώς τις κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν στην
πραγματοποίηση της ανάλυσης.
Οι συμμετέχοντες δε διάβασαν τα βήματα που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση της ανάλυσης πριν αρχίσουν τη διεξαγωγή της. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα να επιστρέφουν στην ανάγνωση των κατευθυντήριων
γραμμών όποτε συναντούσαν προβλήματα τα οποία δε ήταν εύκολο να
ξεπεραστούν. Κανένας δεν ολοκλήρωσε την ανάγνωση των προτεινόμενων
κατευθυντήριων γραμμών. Για αυτό ευθύνεται κυρίως το γεγονός ότι οι
περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν εξοικειωμένοι με παρόμοιες διαδικασίες,
έχοντας προηγούμενη εμπειρία. Το αποτέλεσμα ήταν να προσαρμόζουν την
ανάλυση στις υπάρχουσες πεπατημένες διαδικασίες.
Οι αφίσες που δημιουργήθηκαν κατά την ανάλυση διέφεραν μεταξύ
τους όσον αφορά το γενικό αισθητικό πλαίσιο αλλά και τον τύπο και
το είδος του περιεχομένου.
Οι δύο αφίσες (εικόνα 17) δημιουργήθηκαν από άτομα διαφορετικού
γνωστικού υποβάθρου και αυτό απεικονίζεται και στην οργάνωση της
πληροφορίας του απεικονίζεται. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά για να
υποστηρίξουν τις ερμηνείες που δόθηκαν στα δεδομένα αλλά και εικόνες από
περιοδικά (εικόνα 18).

Εικόνα 17: Σύγκριση τω δύο αφισών που δημιουργήθηκαν κατά την ανάλυση.
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Εικόνα 18: στη εικόνα αυτή φαίνονται 2 αφίσες. Η αφίσα στα αριστερά δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό
υλικό για την αφίσα στα δεξιά.

7.2.6 Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop)
Υπήρξε δυσκολία στην ευθυγράμμιση του γνωστικού υποβάθρου των
συμμετεχόντων κατά την παρουσίαση των αφισών.
Κατά τη φάση ευθυγράμμισης του γνωστικού υποβάθρου οι συμμετέχοντες
εξηγούν ο ένας στον άλλο τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων
που πραγματοποίησαν. Τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται στις αφίσες που
σχεδιάστηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση σχεδιάστηκαν δύο αφίσες οι οποίες
έπρεπε να επεξηγηθούν. Οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν στην παρουσίαση
των αφισών που σχεδίασαν και αυτό οφείλεται στο δισταγμό που επέδειξαν
λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης πείρας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως
οι δύο αφίσες διέφεραν μεταξύ τους. Ο επιβλέπων, προκειμένου να υπάρξει
συζήτηση ορισμένη σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, αναφέρθηκε στη
διαφορά που παρουσίαζαν οι δυο αυτές αφίσες και στο γεγονός ότι δεν τίθεται
θέμα ανταγωνισμού για την εύρεση της καλύτερης. Αυτό ώθησε τη συζήτηση
αν και οι συμμετέχοντες δίστασαν να απευθύνουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλο
μετά την παρουσίαση της κάθε αφίσας.
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Οι περισσότερες ερωτήσεις που ακούστηκαν σχετίστηκαν με το γεγονός ότι
ακολουθήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία της κάθε αφίσας.
Με αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θέλησαν να εξαλείψουν κάθε
πιθανότητα ανταγωνισμού μεταξύ τους. οι δύο παρουσιάσεις διήρκεσαν δύο
λεπτά η κάθε μία.
Το γεγονός ότι ο κάθε συμμετέχων μοιράστηκε με τους υπόλοιπους
προσωπικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας οδήγησε στη
δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας που τη χαρακτηρίζει μια σχετική
εμπιστοσύνη.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες σχετικά
με το θέμα που συζητήθηκε. Η εκτέλεση των εργασιών και η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων οδήγησε στη δημιουργία μιας πιο δεκτικής ατμόσφαιρας στην
οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εκφραστούν σχετικά πιο ελεύθερα.
Σύμφωνα με τον Sleeswijk Visser (2009) αυτή η διαδικασία βοηθάει τους
συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να συσχετίσουν τις
εμπειρίες τους.
Κατά τη συζήτηση για την ομαδοποίηση της πληροφορίας οι
συμμετέχοντες δεν επανέλαβαν στοιχεία που προέκυψαν από την
ανάλυση.
Οι συμμετέχοντες δεν συζήτησαν καθόλου για την πληροφορία που
ομαδοποιήθηκε κατά τη δημιουργία των αφισών. Άρχισαν την ομαδοποίηση
της πληροφορίας από την αρχή δημιουργώντας όλοι μαζί εντελώς καινούργιες
ομάδες πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οκτώ νέες ομάδες
πληροφορίας.
Η ομάδα των συμμετεχόντων παρέκαμψε τη φάση επεξεργασίας της
ομαδοποιημένης πληροφορίας και πέρασε στο στάδιο δημιουργία
ιδεών (product ideas) οι οποίες βασίζονταν ουσιαστικά μόνο σε μια
ομάδα πληροφορίας.
Μετά την ομαδοποίηση της πληροφορίας οι συμμετέχοντες έπρεπε να
επεξεργαστούν της ομάδες πληροφορίας που προέκυψαν. Λόγω έλλειψης
χρόνου ο επιβλέπων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες αποφάσισε να
επιταχύνει τη διαδικασία. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν, με ψήφο,
τρεις ομάδες πληροφορίας. Ο κάθε συμμετέχων είχε τρεις ψήφους. Οι ομάδες
πληροφορίας που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους επιλέχθηκαν
για περαιτέρω επεξεργασία. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια κλήθηκαν να
παράγουν ιδέες σχετικές με τις τρείς αυτές ομάδες πληροφορίας και να τις
εμπλουτίσουν. Οι συμμετέχοντες άρχισαν τη διαδικασία ιδεασμού (ideation)
και ο επιβλέπων προσπάθησε να τους επαναφέρει στη διαδικασία εμπλουτισμού
των ομάδων πληροφορίας. Παρόλο που έδειχναν να αντιλαμβάνονται τα
βήματα της διαδικασίας συνέχισαν να παράγουν ιδέες οπτικοποιώντας τες
χωρίς να εμπλουτίσουν πρώτα τις ομάδες πληροφορίας. Δημιούργησαν τρεις
ιδέες για κάθε ομάδα πληροφορίας. Για μια από της ομάδες πληροφορίας
δημιουργήθηκαν τέσσερις επιπλέον ιδέες. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε ιδιαίτερη
σημασία σε μια συγκριμένη ομάδα πληροφορίας. Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκαν
για ποιο λόγο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε μια ομάδα πληροφορίας, απάντησαν
ότι την θεώρησαν ιδιαιτέρως πολύτιμη.
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8

Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν τα συμπεράσματα τα οποία βασίζονται
στις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη μελέτη πεδίου και μέσα από τις
συνεντεύξεις.

8.1

Αναθεωρημένη Μέθοδος Contextmapping

Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping είναι μια κατάλληλη μέθοδος για
να παράγονται σενάρια κατά τα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών, στα πλαίσια
του οργανισμού, τα οποία είναι εστιασμένα στις ανάγκες του χρήστη. Για να
μπορέσει να ενσωματωθεί η αναθεωρημένη αυτή μέθοδος στη διαδικασία
ανάπτυξης προϊόντων του συγκεκριμένου οργανισμού πραγματοποιήθηκαν
συγκεκριμένες προσαρμογές.
Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping υποστηρίζει ενεργά την εμπλοκή
της σχεδιαστικής ομάδας στη διαδικασία απόκτησης γνώσης σχετικής με τον
τελικό-χρήστη. Το αποτέλεσμα είναι η εκτεταμένη εμπλοκή και η συναισθησία
των μελών της ομάδας απέναντι στον τελικό-χρήστη και το σχεδιαστικό έργο.
Το τμήμα Consumer Marketing Manager (CMM) αναγνώρισε την επιρροή
τέτοιου είδους έρευνας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της σημασίας τους
τελικού-χρήστη κατά τα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών.
Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping διατήρησε ένα αντίστοιχο επίπεδο
αποκτηθείσας γνώσης με εκείνο της συμβατικής μεθόδου Contextmapping.
Αυτό κυρίως διότι η δυνατότητα επεξεργασίας κατά τα στάδια συλλογής της
πληροφορίας (που οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης) παρέμεινε ισοδύναμη
με εκείνη της συμβατικής μεθόδου.
Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την διεξαγωγή μιας μελέτης με χρήση της
αναθεωρημένης μεθόδου είναι αποδεκτός στα πλαίσια του οργανισμού. Αυτό
ισχύει κυρίως διότι το στάδιο σύλληψης ιδεών (conceptualization phase)
συγχωνεύθηκε με τη συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργία
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop). Πέρα από την εμπλοκή
των μελών της σχεδιαστικής ομάδας, η διαδικασία δεν ξεπερνάει τις 10 ώρες
(σήμερα στον οργανισμό για τέτοιου είδους έρευνα είναι αποδεκτό το όριο των
20 ωρών).
Σε περίπτωση που
η έρευνα πραγματοποιηθεί μέσα στον οργανισμό ή σε εγκαταστάσεις που
ανήκουν σε αυτόν τότε το κόστος είναι αρκετά χαμηλό και δεν ξεπερνάει τα
1000 ευρώ ανά σχεδιαστικό έργο (εξαιρουμένου του κόστους εργασίας των
υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν). Σήμερα ξοδεύονται 2000 ευρώ στην
έρευνα στα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών ανά σχεδιαστικό έργο, λόγω των
επισκέψεων σε σπίτια (HomeVisits).
Ο ρόλος του επιβλέποντα ουσιαστικά επηρεάζει ιδιαιτέρως το αποτέλεσμα των
συνεδριών.
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Το τμήμα ARC είναι το κατάλληλο τμήμα για την εκτέλεση της μεθόδου Contextmapping:
1.

Το τμήμα ARC είναι υπεύθυνο για την εκπροσώπηση των αναγκών του
τελικού χρήστη στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

2.

Το τμήμα ΑRC παρέχει καλές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της
έρευνας

3.

Το τμήμα Consumer Marketing Management (CMM) θεωρεί ότι το ARC
είναι το τμήμα εκείνο που παίζει το ρόλο της κινητήριας δύναμης για
την απαρχή ενός σχεδιαστικού έργου.

Το τμήμα Consumer Marketing Intelligence (CMI) μπορεί να υποστηρίξει το
ARC στην εκτέλεση της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping.
1.

Το CMI διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και
οργανισμών και ειδικεύεται στον καθορισμό του στόχου μιας έρευνας

2.

Από συνεντεύξεις με άτομα του τμήματος αυτού έγινε κατανοητό ότι
υπάρχει διάθεση να υποστηρίξουν το τμήμα ARC

3.

Μέλη του τμήματος Consumer Marketing Management (CMM)
υποστηρίζουν ότι αναμένουν να εμπλέκεται το τμήμα CMI στην
έρευνα.

Τα τμήματα CMI και CMM προτιμούν η μελέτη με βάση τη μέθοδο Contextmapping να εφαρμόζεται σε ένα συνδυασμό σχεδιαστικών έργων και όχι σε
κάθε έργο ξεχωριστά.
Το τμήμα ARC προσλαμβάνει άτομα ως συμμετέχοντες στην εκάστοτε έρευνα
του οργανισμού και πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργική συνεδρία στο
πλαίσιο της μεθόδου Contextmapping. Το συγκεκριμένο τμήμα χρησιμοποιεί
δικές του πηγές για να προσλάβει τους συμμετέχοντες. Από τις πηγές όμως
αυτές δεν διασφαλίζεται ότι θα παραβρεθούν τα άτομα αυτά στις συνεδρίες.
Οι συμμετέχοντες πολλές φορές δεν εμφανίζονται σε κάποια συνεδρία ή δεν
ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο που εξετάζεται. Είναι απαραίτητο το
τμήμα αυτό να ενισχύεται από άλλα τμήματα, όπως λόγου χάριν το CMI.

78

Ιούλιος 2011
Διπλωματική Εργασία / Ματθαίος Πετρόπουλος
511/2004040

9

Συστάσεις

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συστάσεις αναφορικά με το τμήμα Application Research Center (ARC) του οργανισμού στα πλαίσια του οποίου
διεξήχθη η έρευνα. Οι συστάσεις αυτές αφορούν κυρίως τη διατήρηση και
την εφαρμογή της αναθεωρημένης μεθόδου Contextmapping αλλά και το
μελλοντικό εγχειρίδιο καθοδήγησης των ερευνητών.

9.1

Ο οργανισμός

9.1.1 Διατήρηση της μεθόδου
Ο οργανισμός θα πρέπει να εκτελεί μελέτες με βάση την αναθεωρημένη μέθοδο
Contextmapping για την υποστήριξη της αντιπροσώπευσης του τελικούχρήστη στα πρώτα στάδια δημιουργίας αξιών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντων. Η αναθεωρημένη μέθοδος Contextmapping είναι μια μέθοδος
που υποστηρίζει τη Συνεδρία Αξιολόγησης της Πληροφορίας και Δημιουργίας
Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop) με παροχή πλούσιας
πληροφορίας σχετικής με τον τελικό-χρήστη.
Η μελέτη πεδίου που διεξήχθη απέδειξε ότι όταν η μέθοδος Contextmapping προηγείται της συνεδρίας αξιολόγησης της πληροφορίας και δημιουργίας
τομέων ενδιαφέροντος, οι τομείς ενδιαφέροντος είναι καλύτερα εστιασμένοι
στον τελικό χρήστη.

9.1.2 Εφαρμογή της μεθόδου
Το τμήμα ARC θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η μέθοδος Contextmapping θα
εκτελείται στην αρχή κάθε διαδικασίας ανάπτυξης σχεδιαστικού έργου. Το
γεγονός αυτό θα διασφαλίσει ότι τα μέλη του σχεδιαστικού έργου θα μπορούν
να εμπλέκονται ενεργά στο στάδιο της ανάλυσης και στη συνεδρία αξιολόγησης
της πληροφορίας και δημιουργίας τομέων ενδιαφέροντος. Το αποτέλεσμα
θα είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των μελών στο σχεδιαστικό έργο και της
συναισθησίας τους απέναντι στον τελικό-χρήστη. Επιπλέον, με τον τρόπο
αυτό ενισχύεται και η μελλοντική επέκταση της μεθόδου Contextmapping στη
διαδικασία της συν-δημιουργίας κατά την εξέλιξη ολόκληρης της διαδικασίας
ανάπτυξης προϊόντων.
Το τμήμα ARC θα πρέπει να επεκτείνει την έρευνα που διεξήχθη σε αυτή τη
διπλωματική εργασία ώστε να διερευνηθούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές
μιας τέτοιας επέκτασης. Το τμήμα ARC θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πλάνο με
βάση το οποίο θα παρουσιάζει την αναγκαιότητα των προοπτικών αυτών στα
υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.
Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να δημιουργηθεί η πεποίθηση στα υπόλοιπα
τμήματα ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται μελέτη με βάση την αναθεωρημένη
μέθοδο Contextmapping για κάθε σχεδιαστικό έργο ξεχωριστά.
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Ορισμένα τμήματα έχουν ακόμα αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της
μελέτης με βάση τη μέθοδο για κάθε σχεδιαστικό έργο. Αυτές οι αμφιβολίες
βασίζονται κυρίως στο κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση μιας τέτοιας
έρευνας σε σύγκριση με τα αποτελέσματά της. Για το λόγο αυτό πρότειναν
η εφαρμογή μιας τέτοιας μελέτης να γίνεται στα πλαίσια των εργασιών ενός
ολόκληρου τμήματος και κατ’ επέκταση σε περισσότερα από ένα σχεδιαστικά
έργα μονομιάς.
Είναι καθήκον του τμήματος ARC να εξαλείψει τις αμφιβολίες των άλλων
τμημάτων (όπως του τμήματος CMM και του CMI) σχετικά με τη εξεταζόμενη
μέθοδο. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την εκτέλεση μιας μελέτης με
χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα
πραγματικό σχεδιαστικό έργο, κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος στην πράξη.
Τα αποτελέσματα μιας επιτυχημένης Συνεδρίας Αξιολόγησης της Πληροφορίας
και Δημιουργίας Τομέων Ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop) θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα καλύτερης πρακτικής (best practice). Με τον τρόπο αυτό θα παρουσιαστεί η σημασία της μεθόδου και η πιθανή
σχέση της με τα τμήματα αυτά.
Σε ορισμένες σχεδιαστικές διαδικασίες είναι πιθανή η εφαρμογή μιας μελέτης σε
περισσότερα από ένα σχεδιαστικά έργα, όταν τα έργα αυτά δημιουργούνται το
ένα ως συνέχεια του άλλου (για παράδειγμα τα προϊόντα «Δεύτερης Γενιάς»).
Αυτό είναι πιθανό μόνο όταν τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας (του προϊόντος
«Δεύτερης Γενιάς») έχουν συμμετάσχει στη μελέτη ή έχουν προσληφθεί κατά
την περίοδο διεξαγωγής της και έχουν έρθει σε επαφή με το αντικείμενο
μελέτης. Αυτή η σχεδιαστική ομάδα θα πρέπει να εμπλέκεται στην ανάλυση
και στη συνεδρία δημιουργίας τομέων ενδιαφέροντος που εκτελέστηκε για την
«Πρώτη Γενιά» του προϊόντος. Αν σε αυτά τα στάδια δεν έχει δημιουργηθεί
αυτή η σχεδιαστική ομάδα, τότε τα μέλη της δε θα μπορούν να συμμετέχουν
απολύτως ενεργά στα στάδια της ανάλυσης και της δημιουργίας σεναρίων.
Καταλήγοντας, τα σχεδιαστικά αυτά έργα θα πρέπει να βασίζονται σε ξεχωριστές
μελέτες με βάση τη μέθοδο αυτή.

9.1.3 Εμπλοκή στη μέθοδο
Το τμήμα ARC θα πρέπει να παίζει το ρόλο του επιστάτη κατά την εκτέλεση της
αναθεωρημένης μεθόδου στα πρώιμα στάδια δημιουργίας αξιών και αυτό γιατί
ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τις ανάγκες του τελικού χρήστη στη διαδικασία
αυτή. Επίσης πρέπει να διατηρεί στενή συνεργασία με το τμήμα CMI. Με
τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί εκείνο το στάδιο της μεθόδου που αφορά την
προετοιμασία των χρηστών, θα μειωθεί ο φόρτος εργασίας για το τμήμα ARC
και θα γίνει πιο αποδεκτή η πρόταση του ARC στα πλαίσια του οργανισμού
(εφόσον θα συμμετέχει και άλλο τμήμα).
Τα υπόλοιπα μέλη-τμήματα της σχεδιαστικής ομάδας θα πρέπει να προσεγγιστούν
κατά το στάδια της προετοιμασίας και να εμπλακούν κατά το στάδιο της
ανάλυσης και της δημιουργίας σεναρίων. Κατά τη μελέτη πεδίου αποδείχθηκε
ότι η εμπλοκή και άλλων μελών-τμημάτων της ομάδας του σχεδιαστικού
έργου οδηγεί στη δημιουργία συναίσθησης για τον τελικό χρήστη και στην
ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών της σχεδιαστικής ομάδας.
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Τέλος, το τμήμα ARC θα πρέπει να ερευνήσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της εμπλοκής των διαφορετικών τμημάτων κατά το στάδιο της ανάλυσης.
Η μελέτη πεδίου που πραγματοποιήθηκε αξιολόγησε μόνο τα αποτελέσματα
της συμμετοχής των τμημάτων αυτών κατά τη συνεδρία αξιολόγησης της
πληροφορίας και δημιουργίας τομέων ενδιαφέροντος.
Δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στους τομείς ενδιαφέροντος και η συναισθησία
των μελών-τμημάτων στα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης
προϊόντων. Το τμήμα ARC θα πρέπει να διεξάγει περαιτέρω έρευνα ώστε να
διερευνηθούν ποια είναι τα αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση.

9.1.4 Δημιουργία Ιστοσελίδας
Θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθεί το κατά πόσο μια διαδικτυακή εφαρμογή θα
μπορούσε να συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας διεξαγωγής μιας
μελέτης με βάση την αναθεωρημένη μέθοδο Contextmapping.
Θα πρέπει να ερευνηθεί αν μια διαδικτυακή εφαρμογή θα μπορούσε να
εκμηδενίσει τις αποστάσεις μεταξύ των μελών της σχεδιαστικής ομάδας
διασφαλίζοντας παράλληλα τα ίδια ή ενδεχομένως και καλύτερα αποτελέσματα
από αυτά της αναθεωρημένης μεθόδου που παρουσιάζεται σε αυτή τη
διπλωματική εργασία. Επίσης θα πρέπει να μελετηθεί το κατά πόσο μια τέτοια
διαδικτυακή εφαρμογή θα μπορούσε να δομήσει την αποκτηθείσα πληροφορία
που αφορά τον τελικό χρήστη συμβάλλοντας έτσι στην επικοινωνία μεταξύ
των μελών-τμημάτων της σχεδιαστικής ομάδας.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικτυακή αποθήκευση των αποτελεσμάτων
της ατομικής ανάλυσης των αναγκών του τελικού χρήστη (όπως περιγράφεται
στην αναθεωρημένη μέθοδο). Τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας θα μπορούν
να μοιράζονται τα δεδομένα διαδικτυακά.
Πέρα όμως από το στάδιο της ανάλυσης, μια διαδικτυακή εφαρμογή θα
μπορούσε να συμβάλει και στη βελτίωση της διεξαγωγής της συνεδρίας
αξιολόγησης της πληροφορίας και δημιουργίας τομέων ενδιαφέροντος (Insight Generation Workshop).
Η συνεδρία αυτή υποστηρίζεται από υλικό που είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης
που προηγείται. Θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθεί η χρησιμότητα της δημιουργίας
«προσωπικής σελίδας» και «κοινής σελίδας» (όπως παρουσιάζονται στην
αναθεωρημένη μέθοδο Contextmapping) διαδικτυακά ώστε να μπορούν να
μοιράζονται τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας την πληροφορία και να ακολουθεί
η ομαδοποίηση των τομέων ενδιαφέροντος διαδικτυακά. Τέλος είναι σημαντικό
να καθοριστεί και ο ρόλος του επιβλέποντα σε περίπτωση χρήσης μιας τέτοιας
εφαρμογής.
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9.1.5 Δημιουργία Βιβλίου-εργαλείου καθοδήγησης για τη χρήση
της μεθόδου
Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός εργαλείου καθοδήγησης του χρήστη της
μεθόδου ώστε να μπορεί να απευθύνεται σε αυτό για την κατανόηση των
σταδίων της αναθεωρημένης μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
υποστηρίζει την αποτελεσματική εκτέλεση της μεθόδου Contextmapping από
το τμήμα ARC.
Το τμήμα ARC θα πρέπει να επιλέξει έναν αριθμό μελών του τα οποία θα
εντρυφήσουν πάνω στην αναθεωρημένη μέθοδο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί
μέσω εκπαίδευσης, άσκησης και εκτέλεσης της μεθόδου στην πράξη. Το
τμήμα ARC θα πρέπει να κατανοήσει ότι το εγχειρίδιο αυτό θα παρέχει μόνο
κατευθυντήριες γραμμές και όχι τις ζητούμενες από τον χρήστη ικανότητες
αλλά ούτε και εμπειρία. Αυτά θα κατακτηθούν από τον ίδιο το χρήστη με την
πάροδο του χρόνου.
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι προδιαγραφές με βάση τις
οποίες θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα τέτοιο εγχειρίδιο.
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