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Περίληψη 

 

Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να εξετάσει τη χρήση ενός ιδιαίτερου τύπου διαδικασίας 
απόκτησης γνώσης (Έρευνα Μάρκετινγκ) μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον 
(Τουριστικοί Προορισμοί), αναγνωρίζοντας τη γνώση ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία 
ή την αποτυχία των επιχειρήσεων (Avlonitis & Gounaris 1997). Συγκεκριμένα, επιχειρεί να 
διερευνήσει τον βαθμό κατανόησης από τον φορέα της εμπειρίας του πελάτη και 
συγκεκριμένα την απόσταση μεταξύ της αξιολογηθείσας τουριστικής εμπειρίας των τουριστών 
και της εκτίμησης των φορέων τουριστικών υπηρεσιών ως προς την αξιολόγηση αυτή.  

Η κατευθυντήρια αρχή της διατριβής είναι πως η κατοχή σφαιρικής γνώσης εκ μέρους των 
φορέων της εμπειρίας των επισκεπτών είναι απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη, την 
επιτυχή λειτουργία και τη βιωσιμότητα ενός τουριστικού προορισμού. Η επισκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας κατέδειξε πως υπάρχει σημαντική έλλειψη 
μελετών της υπό διερεύνηση απόστασης τόσο στην διεθνή δημοσιευμένη Τουριστική Έρευνα 
όσο και στο επιστημονικό πεδίο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών γενικότερα.  

Επιχειρώντας να εφαρμοστεί έναν εννοιολογικό πλαίσιο μεθοδολογικής κατεύθυνσης, 
αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό πλαίσιο μελέτης. Το εννοιολογικό πλαίσιο 
χαρτογραφεί το κενό της εκτίμησης των φορέων για την εμπειρία των πελατών, 
τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα κενά που απεικονίζονται στο πρότυπο των χασμάτων 
των Parasuraman et al. (GAPS Model, 1985). Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού (Gap 1) 
που διερευνά τις πεποιθήσεις της διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών (management 
perceptions of customer expectations), προτάθηκε πως ωφέλιμο είναι να διερευνώνται και οι 
πεποιθήσεις της διοίκησης για τις αντιλήψεις  των πελατών (management perceptions of 
customer perceptions). Το υπόδειγμα αυτό επεκτείνει τα προηγούμενα σχετικά υποδείγματα 
τόσο ως προς την επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση που υιοθετεί, δηλαδή την 
συνδυαστική (mixed approach, βλ. Κεφ.4, Ενότ. 4.3), αλλά και ως προς την προσθήκη μιας 
ροής στο υπάρχον μοντέλο που δεν έχει διερευνηθεί (βλ. Κεφ.3, Ενότ. 3.6).  

Πεδίο έρευνας αποτέλεσε ένας διεθνής τουριστικός προορισμός κληρονομιάς που βρίσκεται 
στο στάδιο της ωρίμανσης, η Αρχαία Ολυμπία. Για τον σκοπό της έρευνας, αναπτύχθηκε μια 
πρότυπη μεθοδολογία και ένα ενιαίο όργανο μέτρησης για τον μεθοδολογικά έγκυρο 
υπολογισμό της υπό μελέτης απόστασης, που να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τα 
μειονεκτήματα των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης τουριστικής εμπειρίας. Η ανάλυση 
των συλλεγέντων στοιχείων και ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0.  

Η διατριβή ολοκληρώνεται με συζήτηση επί των ευρημάτων και τη διατύπωση διοικητικών 
προτάσεων για τους υπεύθυνους Μάρκετινγκ σε επίπεδο προορισμού αλλά και επιχειρήσεων. 
Από τα ευρήματα πιστοποιείται πως η μελέτη της εν λόγω απόστασης χρίζει προσοχής από 
τους υπευθύνους για την βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών 
Μάρκετινγκ όσο και  τη λήψη αποφάσεων με προσανατολισμό στον πελάτη και το 
Μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μια Μήτρα Χασμάτων Τουριστικής Εμπειρίας σε 
έναν Προορισμό για την συγκριτική ανάλυση των ασυνεπειών στην εκτίμηση της τουριστικής 
εμπειρίας των επισκεπτών ενός προορισμού. 
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Πρόλογος 

 

Το κεντρικό θέμα1 του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ το 2008 

(EMAC 2008) αφορούσε στην ανάπτυξη μιας προβληματικής καθώς το Μάρκετινγκ ως 

επιστήμη περνά στη φάση της ωρίμανσης. Στη βάση αυτή, τα λόγια του Peter Drucker (1980) 

ακούγονται ιδιαίτερα επίκαιρα:  

«Ο μέγιστος κίνδυνος σε περιόδους της αναταραχής δεν είναι η αναταραχή η ίδια, αλλά 

το να συνεχίσει κανείς να ενεργεί με τη λογική του χθες»,  

σε συνδυασμό με την κατωτέρω δήλωση των Fournier and Yao (1997, σελ. 455): 

«Η εξάρτηση από μόνο μια μεθοδολογική προσέγγιση για οποιαδήποτε φαινόμενο 

Μάρκετινγκ μπορεί να επισύρει σοβαρούς περιορισμούς». 

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο της ενηλικίωσης του Μάρκετινγκ, εντάσσεται και το ζήτημα 

της μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών που έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής από τους 

ερευνητές του χώρου. Ο Grönroos (2001, σελ. 150) προσπαθώντας να δώσει νέες 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις, σημειώνει: 

«Αφού ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει ποια είναι η ποιότητα, τότε η ποιότητα 

που πρέπει να μετράται είναι η αντιληπτή από τον πελάτη ποιότητα». 

                                                 

1 Στην σχετική ιστοσελίδα της Ακαδημίας (www.emac2008.org) επισημαίνονται σχετικά:  

«Το Μάρκετινγκ έχει υποβληθεί κατά την τελευταία δεκαετία αυξανόμενη εξονυχιστική έρευνα από ακαδημαϊκούς, 
πρακτικούς, κυβερνήσεις και ομάδες πίεσης. Κορυφαίοι μελετητές στον τομέα έχουν οργανώσει ειδικά φόρα (forums) 
προκειμένου να συζητηθεί τι θεωρείται ως πτώση της θεώρησης του Μάρκετινγκ ως επιστημονική αρχή… Τα ερωτήματα 
που τίθενται στη διάσκεψη του 2008 είναι:  Έχουμε πάει πάρα πολύ μακριά;  Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο καθολικό παράδειγμα ή 
πολλαπλά; … Πώς απαντά το Μάρκετινγκ στις κριτικές;  
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Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην εξέταση αυτών των ζητημάτων και των ερευνητικών 

ερωτημάτων που προκύπτουν από αυτές. Εντούτοις, η κατευθυντήρια αρχή για αυτή τη 

διατριβής αποτέλεσε η πελατοκεντρική φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (Marketing philosophy) 

που θα πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις. Ο Γούναρης δηλώνει χαρακτηριστικά (2003, σελ. 

30): 

«Αν η επιχείρηση δεν καταφέρει να αντιληφθεί την αξία των εμπειριών που δημιουργεί 

στους πελάτες της υποσκάπτει μόνη της την ίδια την ύπαρξή της».   

Ακριβώς αυτή η αναγνώριση από την επιχείρηση της αξίας των εμπειριών που δημιουργεί 

στους πελάτες της μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον (τουριστικοί προορισμοί) αποτελεί τον 

βασικό ερευνητικό στόχο της παρούσας διατριβής. 
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Ορισμοί Εννοιών Διατριβής 

 

Τουρισμός 
Tourism 

 Ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που 
ταξιδεύουν και διαμένουν σε προορισμούς και περιοχές άλλες εκτός 
από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον τους και για 
χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν χρόνο, με σκοπό την 
αναψυχή, την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους αναγκών κ.ά. 
 
(World Tourism Organisation: http://www.world-tourism.org/, 2008)  

   
Τουρίστας 
Tourist 

 Eννοούνται οι προσωρινοί επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον 
24 ώρες στον τόπο υποδοχής για το οποίο ο κύριος σκοπός του 
ταξιδιού δεν είναι η άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης από το 
εσωτερικό του τόπου επίσκεψης. 
 
(United Nations Conference on International Travel and Tourism, Rome 1963).

   
Τουριστική Ζήτηση 
Tourism Demand 

 The demand of tourism can be determined either by the number of 
tourists coming from their countries to a destination country or by 
their expenditures in the destination country. 
 
(O’Hagan, J.W. and Harrison, M.J., 1984. Market shares of US tourist expenditure 
in Europe: An econometric analysis. Applied Economics 16, pp. 919) 

   
Τουριστική Προσφορά 
Tourism supply 

 The supply of all assets, services and goods to be enjoyed or bought 
by visitors and occasioned by the journeys of visitors. 
(EUROSTAT, Concepts and Definitions Database, 2008, 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/gl007180.htm) 
 
Relates to all that is put on offer to tourists within a destination be it 
facilities or services. 
(European Commission: DG Enterprise, Tourism Unit, 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/policy-areas/, access 
18/02/2008)

   
Τουριστικός 
Προορισμός 
Tourism 
 Destination 

 A local tourism destination is a physical space in which a visitor 
spends at least overnight. It includes tourism products such as support 
services and attractions, and tourism resources within one day's return 
travel time.  
 
(UN-WTO. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A 

guidebook. Madrid, 2004, σελ. 8).  
   
Τουριστική Εμπειρία 
Tourism Experience 

 A multifunctional leisure activity, involving either entertainment or learning, 
or both, for an individual ( Ryan 1997) 
 
The result of the tourist ability to tolerate behaviour of others, context and 
pattern of activities, motivation, expectation, perception, level of use and 
social situations (Hall and Page 1999) 
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ΠΠΡΡΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής παρέχεται το εισαγωγικό πλαίσιο για αυτή τη 

µελέτη και οριοθετούνται οι βασικές παράµετροι που συνέθεσαν το ερευνητικό 

πρόβληµα και την εξέταση αυτού. Συγκεκριµένα, το κεφάλαιο ξεκινά µε µια 

εισαγωγή στο υπόβαθρο της έρευνας και τη γενική προβληµατική για την παρούσα 

µελέτη. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισµός του ερευνητικού προβλήµατος ενώ 

παρουσιάζονται και τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι υποθέσεις που διερευνώνται 

διεξοδικά στα επόµενα κεφάλαια.  

Ακολουθεί η διατύπωση των στόχων της διατριβής και ο καθορισµός του θεωρητικού 

και ερευνητικού πλαισίου που χρησιµοποιούνται για την επίτευξή τους. Κατόπιν 

παρουσιάζεται η βασική µεθοδολογία της πρωτογενούς έρευνας και η συµβολή 

αυτής. Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της δοµής της 

διατριβής.  
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11..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ    

 

 

Αυτή η διατριβή φιλοδοξεί να εξετάσει τη χρήση ενός ιδιαίτερου τύπου διαδικασίας 

ανάπτυξης και απόκτησης γνώσης (Έρευνα Μάρκετινγκ) µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικό περιβάλλον (Τουριστικοί Προορισµοί), αναγνωρίζοντας τη γνώση ως 

βασικό παράγοντα στην επιτυχία ή την αποτυχία των επιχειρήσεων (Fritz 1996, Li & 

Calantone 1998, Atuahene-Gima 1996, Avlonitis & Gounaris 1997). 

Η βασική υπόθεση της µελέτης είναι πως η κατοχή από τους συµµέτοχους ενός 

τουριστικού προορισµού σφαιρικής γνώσης των απόψεων των επισκεπτών (“market 

knowledge”) είναι απαραίτητος παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη, την επιτυχή 

λειτουργία και τη µακροπρόθεσµη ικανότητα βιωσιµότητας του προορισµού. 

Πλείστες, εξάλλου, µελέτες  στο χώρο του Μάρκετινγκ (Narver & Slater 1990, 

Jaworski & Kohli 1993, Day 1994, Atuahene-Gima et al. 2005, Avlonitis, 

Kouremenos & Gounaris 1992, Avlonitis & Gounaris 1999, 2001) υπογραµµίζουν τη 

σηµασία της ορθής γνώσης της αγοράς εισάγοντας την έννοια του προσανατολισµού 

στον πελάτη (“customer orientation”) και του σχετικού προσανατολισµού στο 

µάρκετινγκ (“marketing orientation”).  

Στα πλαίσια αυτά, η κατευθυντήρια αρχή της διατριβής είναι πως η 

ανταγωνιστικότητα ενός προορισµού µπορεί να βελτιωθεί από την ακριβή 

αντιστοίχηση των αξιολογήσεων µεταξύ των άµεσα εµπλεκόµενων µερών ενός 

προορισµού, δηλαδή τόσο των τουριστών, που εκπροσωπούν την τουριστική ζήτηση, 

όσο και των φορέων τουριστικών υπηρεσιών, που εκπροσωπούν την τουριστική 

προσφορά (Inskeep 1991, McIntosh et al .1995). Η διαπίστωση αυτή πηγάζει από την 

παραδοχή πως «η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δύο συστατικών (προσφορά και 

ζήτηση) είναι αυτή που τελικά καθορίζει την ελκυστικότητα µιας περιοχής ή ενός 

προορισµού» (Formica & Uysal 2006, σελ. 418). 

Από την προοπτική του Μάρκετινγκ, ο φορέας της υπηρεσίας/ προµηθευτής (service 

provider) σχεδιάζει, αναπτύσσει και παραδίδει την υπηρεσία που προσφέρει βάσει 
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των αντιλήψεών του για τις προσδοκίες πελατών (Parasuraman et al. 1985, Prahalad 

& Ramaswamy 2000). Αναλόγως, οι τροποποιήσεις στην προσφορά υπηρεσιών και οι 

συνεπακόλουθες ενέργειες Μάρκετινγκ επηρεάζονται από τις αντιλήψεις του φορέα 

της υπηρεσίας για την εµπειρία των πελατών (Brady & Cronin 2001). ∆ηλαδή, οι 

εκτιµήσεις του φορέα έχουν άµεσες επιπτώσεις στο σχεδιασµό και την παράδοση των 

υπηρεσιών που προσφέρει. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτηµα αν ο παραγωγός 

αντιλαµβάνεται ορθά την βιωθείσα και αξιολογηθείσα εµπειρία από τους πελάτες. 

Εάν οι επαγγελµατίες γνωρίζουν ποιοι είναι οι επισκέπτες του προορισµού που 

δραστηριοποιούνται, ποιες οι αντιλήψεις τους για τις παρεχόµενες από τον προορισµό 

υπηρεσίες καθώς και ποιος ο βαθµός ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες του 

προορισµού, θα αναπτύξουν ανάλογες στρατηγικές και πολιτικές προσέγγισης και 

εξυπηρέτησής τους, ενισχύοντας την πιθανότητα η εµπειρία αυτή να εξελιχθεί σε 

ικανοποίηση και επανεπίσκεψη. Συνεπακόλουθα, οι επαγγελµατίες και η κοινότητα 

θα λάβουν  κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη από την ενισχυµένη ανταγωνιστικότητα 

του προορισµού ενώ οι τουρίστες και οι επισκέπτες θα λάβουν επίσης περισσότερα 

οφέλη από την εµπειρία τους στον προορισµό. 

Παρόλο που το ζήτηµα της διερεύνησης της προοπτικής του πελάτη (“customer’s 

perspective”) έχει λάβει ευρεία αναγνώριση και συγκεκριµένα,  η επιτυχία των 

επιχειρήσεων έχει συνδεθεί µε προσανατολισµό στους πελάτες (Deshpandé et al.  

1993, Athanassopoulos 2000) και αρκετός λόγος γίνεται πλέον για την ανάγκη 

εκτίµησης από τον φορέα/ προµηθευτή της προοπτικής του πελάτη (Wikstrom 1996, 

Prahalad & Ramaswamy 2004), εντούτοις ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες έχουν 

ανταποκριθεί στην εµπειρική διερεύνηση αυτή τόσο γενικά στο χώρο του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών όσο και στον Τουρισµό ειδικότερα (Κεφ.3, Ενότ. 3.1 & 3.5).   

Συγκεκριµένα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών προσπαθειών που 

γνωρίζουµε µέχρι σήµερα που υιοθετούν την δυαδική ή ταυτόχρονη προσέγγιση 

(“dyadic or synchronic measurement”) στην µέτρηση της εµπειρίας ή της ποιότητας 

υπηρεσιών, εξετάζουν τις αξιολογήσεις από των πελατών και των προµηθευτών για 

την αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσία από την κάθε πλευρά που ερευνάται (για 

ανάλυση βλ. Κεφ.3, Ενότ. 3.3). Εδώ όµως προκύπτει ένα πρόβληµα, που αποτελεί και 

το βασικό ερευνητικό πρόβληµα της παρούσας µελέτης:  
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Τα συναλλασσόµενα µέρη που καλούνται να αξιολογήσουν την παρεχόµενη 

υπηρεσία σίγουρα αξιολογούν το ίδιο πράγµα; Μήπως µιλάµε για δύο 

ποιότητες, για δύο χωριστά γνωστικά πεδία µελέτης (domains); 

Η παρούσα διατριβή κρίνει πως η σύγκριση µεταξύ των αντιλήψεων δύο οµάδων ως 

προς την ποιότητα ουσιαστικά πρόκειται για σύγκριση ανάµεσα σε δύο διαφορετικά 

γνωστικά πεδία µελέτης (domains of research): το ένα είναι η αντιληπτή ποιότητα για 

τον χρήστη της υπηρεσίας και το άλλο γνωστικό πεδίο είναι το πώς αντιλαµβάνεται 

την υπηρεσία ο παραγωγός της, δηλαδή η αντιληπτή ποιότητα του παραγωγού για την 

υπηρεσία (για πλήρη ανάλυση και επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 3, Ενότ. 3.2 & 

Ενότ. 3.3). Έτσι, αυτό που σε µια σύνθετη/ ταυτόχρονη µέτρηση της ποιότητας, αυτό 

που αξιολογούν οι πελάτες είναι η από αυτούς αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας 

(perceived service quality), ενώ αυτό που αξιολογούν οι παραγωγοί της υπηρεσίας 

είναι µια µορφή αξιολόγησης της ικανότητάς τους ως παραγωγοί και φορείς της 

υπηρεσίας. Αποτελεί ουσιαστικά η αντίληψη των παραγωγών για την ποιότητα της 

υπηρεσίας µια µορφή αυτό-αξιολόγησης (self assessment – Trope 1980).  

Επειδή η εµπειρία είναι διαφορετική, ως εκ τούτου ουσιαστικά µιλάµε για δύο 

ποιότητες, άρα η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο της µεροληψίας της µέτρησης 

(measurement bias) και µάλιστα ζήτηµα εγκυρότητας περιεχοµένου1 (content validity).  

Ουσιαστικά η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε την πλειοψηφία των ερευνητών στο 

χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στις µέρες µας (Iacobucci et al. 1995, Robinson 

1999, Prahalad & Ramaswamy 2000, 2004, Grönroos 2001, 2006, 2007, Gummesson 

2001, Edvardsson et al. 2005, Lusch & Vargo 2004, 2006, Gounaris 2005, Ballantyne 

& Varey 2006), οι οποίοι προκαλούν την παραδοσιακή θετικιστική προσέγγιση 

µέτρησης της αντιληπτής ποιότητας µεταξύ συναλλασσόµενων µερών ως προς 

ικανότητα αυτής να µετρά το βαθµό εκτίµησης από τον φορέα/ προµηθευτή της 

προοπτικής του πελάτη2. Στα πλαίσια αυτά η διατριβή επιδιώκει να παρέχει ένα 

έγκυρο όργανο µέτρησης της  εν λόγω απόστασης ή κενού (gap)  σε έναν προορισµό, 

που θα είναι χρήσιµο για τον προγραµµατισµό, την τουριστική ανάπτυξη και 

διαχείριση των τουριστικών προορισµών. 

                                                 
1 “the systematic examination of the test content to determine whether it covers a representative sample 
of the behaviour domain to be measured” (Anastasi & Urbina 1997, σελ. 114) 
2 Για ανάλυση και επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 3, Ενότ.3.1 & Ενότ. 3.2. 
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11..22  ΥΥΠΠΟΟΒΒΑΑΘΘΡΡΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ      

 

 

Η λογική υποστήριξη και δικαιολόγηση της διερεύνησης αυτού του κενού έγκειται 

στην φιλοσοφία του επιστηµονικού Μάρκετινγκ και ειδικότερα, στην θεµελιώδη αρχή 

του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ότι η προοπτική του πελάτη είναι αυτή που καθορίζει την 

ποιότητα. Ο Feigenbaum (1951) παρέχει την πρώιµη αναγνώριση της διαπίστωσης 

αυτής,  όπως κάνει εξάλλου και ο Juran (1962).  

Η κατανόηση ότι ο πελάτης καθορίζει την ποιότητα είναι επίσης εµφανής µέσα στην 

ακαδηµαϊκή διεθνή βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών (Grönroos 1984,2005, 

Parasuraman et al. 1988, 1985, Buzzell & Gale 1987). Συγκεκριµένα, παρά την 

σηµαντική απόκλιση αναφορικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό που δίνουν οι 

ερευνητές ως προς την έννοια ποιότητα, οι περισσότεροι προβάλλουν -πλέον- 

εντόνως την άποψη πως «..αφού ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει ποια είναι η 

ποιότητα, αυτή που πρέπει να µετράται είναι η αντιληπτή από τον πελάτη ποιότητα» 

(Grönroos 2001, σελ. 150). Για πλήρη ανάλυση βλέπε Κεφ. 3, Ενότ. 3.1. 

Η δηµοσιευµένη ερευνητική προσπάθεια σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών σε έναν τουριστικό προορισµό (Pizam et al. 1978, MacKay & 

Crompton 1988, Crompton et al. 1991, Hamilton et al. 1991, Fick & Ritchie 1991, 

Taylor et al. 1994, Saleh & Ryan 1991, Ross 1993, Bojanic & Rosen 1994, Crompton 

& Love 1995, Ryan & Cliff 1997, Baker & Crompton 2000, Kozak & Rimmington 

2000, Kozak 2001) έχει να παρουσιάσει περιορισµένη αλλά σηµαντική παρουσία 

στην διερεύνηση των ταυτόχρονων αντιλήψεων για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει ο κάθε προορισµός, αλλά σχεδόν αγνοεί τις εκτιµήσεις των φορέων παροχής 

υπηρεσιών τουρισµού για αντιληπτή από τους τουρίστες προσφερόµενη εµπειρία σε 

έναν τουριστικό προορισµό (βλ. Κεφ.2.Γ, Ενότ. Γ.2.2.3 & Γ.2.4.1) αλλά και 

γενικότερα σε περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών (βλ. Κεφ.2.Γ, Ενότ. Γ.2.2.2 & Κεφ. 

3, Ενότ. 3.5). 

Εντούτοις, στον τουρισµό κάθε επισκέπτης θεωρείται φιλοξενούµενος και κάθε 

φορέας παροχής τουριστικής υπηρεσίας οικοδεσπότης. Προκειµένου να παραδώσει 
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εξατοµικευµένες υπηρεσίες, ο οικοδεσπότης πρέπει συνεχώς να εστιάζει στις 

ανάγκες και την ικανοποίηση του τουρίστα. Γνωστοί καταξιωµένοι ερευνητές του 

χώρου κάνουν λόγο για την ανάγκη εκτίµησης του φορέα της υπηρεσίας/ 

προµηθευτή της αξιολόγησης των πελατών, µε πρώτους τους Peters & Waterman 

(1982) στο εµπνευσµένο βιβλίο τους “In Search of Excellence” που παραµένει ως 

ένα από πολυαναγνωσµένα επιχειρησιακά βιβλία µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Οι 

δύο αυτοί συγγραφείς προτείνουν πως αντί ο  προµηθευτής να αναρωτιέται “τι 

πιστεύω πως χρειάζεται ο πελάτης” ή “πιστεύω πως ο πελάτης είναι ικανοποιηµένος 

από το προϊόν ή την υπηρεσία», θα πρέπει να προσπαθήσει να τεθεί στη θέση του 

πελάτη και έπειτα να απαντήσει τις ίδιες ερωτήσεις. Αντίστοιχα, στο κοινωνικό 

περιβάλλον του τουρισµού πως αντί ο  οικοδεσπότης να αναρωτιέται “τι πιστεύω 

πως χρειάζεται ο τουρίστας” ή “πιστεύω πως ο τουρίστας είναι ικανοποιηµένος από 

την επίσκεψή του στον προορισµό», θα πρέπει να προσπαθήσει να τεθεί στη θέση 

του τουρίστα και έπειτα να απαντήσει τις ίδιες ερωτήσεις. Αυτές οι προοπτικές (δηλ. 

η αξιολόγηση του πελάτη και η εκτίµηση του φορέα/ προµηθευτή για την 

αξιολόγησης των πελατών) µπορεί να είναι παρόµοιες ή διαφορετικές ανάλογα µε το 

βαθµό στον οποίο ο φορέας παροχής υπηρεσιών µε ακρίβεια κατανοεί τη φύση των 

αναγκών και των επιθυµιών των ενδιαφερόµενων (Vogt & Fesenmaier 1995). 

Μόλις δύο ερευνητικές προσπάθειες έχουν ασχοληθεί µε την διερεύνηση του κενού 

αυτού στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Πρόκειται για τους Brown and Swartz (1989) που 

εισήγαγαν το κενό αυτό µελετώντας τις ιατρικές υπηρεσίες, και τους Vogt and 

Fesenmaier (1995) που το διερεύνησαν σε επίπεδο τουριστικής εµπορικής περιοχής 

(shopping area). Οι έρευνες αυτές αναλύονται διεξοδικά στα πλαίσια της διατριβής 

(Κεφ.3, Ενότ. 3.5), εδώ όµως αξίζει να σηµειωθεί πως παρά την έλλειψη ερευνών για 

το κενό αυτό η ύπαρξή του έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή αναγνωρισµένη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία στον τοµέα των υπηρεσιών (βλέπε Bitner et al. 1990, 

Li et al. 2002, Boulding, Kalra, Staelin & Zeithaml 1993, de Ruyter et al. 1998, 

Clement & Selvam 2001). 

Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που παρουσιάζεται στα 

Κεφάλαια 2.Α, 2.Β και 2.Γ, κατέδειξε πως υπάρχει σηµαντική έλλειψη µελετών της 
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υπό διερεύνηση απόστασης -δεδοµένης της σηµασίας αυτής3- τόσο στην διεθνή 

δηµοσιευµένη τουριστική έρευνα όσο και στην βιβλιογραφία και αρθρογραφία του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών γενικότερα. Συγκεκριµένα,  

καµιά ερευνητική προσπάθεια έως τώρα δεν έχει διερευνήσει την απόσταση της 

εκτίµησης του φορέα της προοπτικής του πελάτη στα πλαίσια ενσωµατωµένης 

εµπειρίας, δηλαδή ταυτόχρονα σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε έναν 

προορισµό (τουριστικό κύκλωµα που συνθέτει την τουριστική εµπειρία). 

Η συγκεκριµένη διατριβή φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση ακριβώς αυτού 

του ερευνητικού κενού µε την ανάπτυξη ενός µεθοδολογικά έγκυρου οργάνου για τη 

µέτρηση της υπό εν λόγω απόστασης. 

 

                                                 
3 Για επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 3, Ενότ. 3.1 για εννοιολογικό προσδιορισµό & Κεφ. 9, Ενότ. 9.4 
για εµπειρική υποστήριξη. 
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11..33  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

 

Στην λογική που αναπτύχθηκε στις προηγούµενες παραγράφους και αναλύεται 

εκτενώς στα κεφάλαια της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης (Κεφ. 2.1, 2.2 και 2.3) και 

του Εννοιολογικού Πλαισίου (Κεφ.3) στηρίζεται και ο ορισµός του ερευνητικού 

προβλήµατος ή προβληµατισµού που θα αποτελέσει το ερευνητικό υπόβαθρο της 

παρούσης διατριβής.  

Έτσι, το κεντρικό ζήτηµα της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικά έγκυρου 

οργάνου µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας  από την προοπτική του πελάτη, που να 

ενσωµατώνει τη δυναµική φύση των υπηρεσιών (αλληλεπίδραση προσφοράς και 

ζήτησης).  

Αναλυτικότερα, ο σχηµατισµός του ερευνητικού προβληµατισµού έχει ως εξής: 

 «Σε έναν τουριστικό προορισµό οι εκτιµήσεις των φορέων των τουριστικών 

υπηρεσιών (επαγγελµατιών) για την τουριστική εµπειρία των τουριστών 

διαφέρουν από τις πραγµατική / δηλωθείσα τουριστική εµπειρία, όπως αυτή 

ορίζεται από τους ίδιους τους τουρίστες; Αν ναι, ποιες οι κύριες 

διαφοροποιήσεις;» 

Ο ερευνητικός προβληµατισµός οδηγεί στον σχηµατισµό της βασικής απόστασης ή 

κενού (Gap) που καλείται να διερευνηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης: 

Απόσταση ή κενό (Gap) µεταξύ της εκτίµησης του φορέα και της 

αξιολογηθείσας εµπειρίας  του πελάτη  
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11..44  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

 

 

Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο του τουριστικού 

Μάρκετινγκ, και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία ερευνών που εξετάζουν την 

ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη διεξαγωγή ερευνών Μάρκετινγκ σε τουριστικούς 

προορισµούς.  

Εστιάζει δε την ανάλυσή της στα δύο πιο σηµαντικά συστατικά του τουριστικού 

συστήµατος σε έναν προορισµό, στην τουριστική ζήτηση- δηλαδή τους τουρίστες- 

και στην τουριστική προσφορά- δηλαδή τους επαγγελµατίες που παρέχουν 

τουριστικές υπηρεσίες σε έναν προορισµό, υιοθετώντας µια ολιστική προσέγγιση της 

τουριστικής εµπειρίας που βιώνεται από τους πρώτους στον προορισµό.  

Αντλώντας στοιχεία κυρίως από τρεις ερευνητικούς χώρους, δηλαδή της Έρευνας 

Τουριστικού Μάρκετινγκ (βιβλιογρ. Επισκόπηση στο Κεφ.2.1), του Μάρκετινγκ 

Προορισµών (βιβλιογρ. Επισκόπηση στο Κεφ.2.2) και της Μέτρησης της 

Τουριστικής Εµπειρίας (βιβλιογρ. Επισκόπηση στο Κεφ.2.3), η διατριβή 

επικεντρώνεται στην αναγνώριση της σχέσης µεταξύ των δύο σηµαντικότερων 

«παιχτών» (players – Kotler et al. 1993) σε έναν τουριστικό προορισµό (τουρίστες 

και φορείς τουριστικών υπηρεσιών), και την εξέταση τυχών διαφοροποιήσεων µεταξύ 

αυτών όσον αφορά στην τουριστική εµπειρία που βιώνεται από τους τουρίστες σε 

έναν προορισµό.  

 

Ουσιαστικά, ο βασικός ερευνητικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η: 

 

∆ιερεύνηση της Απόστασης (Gap) µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των 

τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή. 
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Για την επίτευξη του σκοπού αυτού καθορίστηκαν τέσσερις επιµέρους στόχοι: 

1. Μελέτη διεθνών προσεγγίσεων και βιβλιογραφίας ως προς τον ορισµό και τη 

µέτρηση των εµπειριών σε συγκεκριµένο τουριστικό περιβάλλον (προορισµοί). Μια 

τέτοια καταγραφή θα επιτρέψει τον προσδιορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων 

θεωρητικών υποδειγµάτων και µοντέλων αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών και 

ικανοποίησης στον τουρισµό και τους προορισµούς. Ο στόχος αυτός ερευνάται και 

επιτυγχάνεται µε κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση στα Κεφ.2.Β, Κεφ. 2.Γ. 

2. Καταγραφή διεθνούς δηµοσιευµένης ερευνητικής προσπάθειας ως προς την 

έννοια της Έρευνας Μάρκετινγκ στον Τουρισµό. Ο στόχος αυτός ερευνάται και 

επιτυγχάνεται µε κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση στο Κεφ.2.Α. 

3. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου εργαλείου µέτρησης των αξιολογήσεων και των 

εκτιµήσεων για τον µεθοδολογικά έγκυρο υπολογισµό της υπό µελέτη απόστασης. Ο 

στόχος αυτός ερευνάται και επιτυγχάνεται θεωρητικά στο κεφάλαιο του 

Εννοιολογικού πλαισίου (Κεφ.3), λειτουργικά  στο κεφάλαιο του Ερευνητικού 

πλαισίου (Κεφ. 4) και µεθοδολογικά στο κεφάλαιο (Κεφ. 5). 

4. ∆ιατύπωση προτάσεων και στρατηγικών Μάρκετινγκ για τη βελτίωση της 

τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό µέσω της ανάπτυξης µιας Μήτρας 

Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας σε έναν Προορισµό, που µπορεί να υιοθετήσει 

ένας προορισµός ανάλογα το εύρος των διαφορών/ χασµάτων κατά τη µέτρηση της 

ερευνώµενης απόστασης. Ο στόχος αυτός ερευνάται και επιτυγχάνεται µε βάση τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας του Κεφ.6, ενώ οι προτάσεις 

παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο της µελέτης, το κεφάλαιο της συζήτησης 

των αποτελεσµάτων (Κεφ. 9). 
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11..55  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ    

 

 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή αναδροµή στην 

βιβλιογραφία που διενεργείται στα πλαίσια της διατριβής (Κεφ. 2.Α, 2.Β και 2.Γ), 

αναπτύχθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο µε στόχο την διερεύνηση του θεωρητικού 

προβληµατισµού, όπως αυτό παρουσιάστηκε ανωτέρω, και αναλύεται διεξοδικά στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο της διατριβής (Κεφ.3). Το εννοιολογικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε, καθοδήγησε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής 

προσπάθειας (το ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζεται στο Κεφ. 4).  

Το πλαίσιο αυτό χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των φορέων/ προµηθευτών της 

υπηρεσίας για την αξιολόγηση των πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα 

κενά που απεικονίζονται στο πρότυπο των χασµάτων (GAPS Model) των 

Parasuraman et al. (1985). 

Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού (Gap1) των Parasuraman et al. που διερευνά 

τις πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ των πελατών 

(Management Perceptions of Customer Expectations) 

 έτσι προτείνεται να διερευνώνται και  

οι πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  των πελατών 

(Management Perceptions of Customer Perceptions).  

 

Το υπόδειγµα αυτό επεκτείνει τα προηγούµενα σχετικά υποδείγµατα τόσο ως προς 

την προσέγγιση που υιοθετεί, δηλαδή την συνδυαστική (mixed approach, για 

επιχειρηµατολογία και ανάλυση βλέπε Κεφ.3, Ενότ. 3.2 & Ενότ. 3.3), αλλά και ως 

προς την προσθήκη µιας ροής στο υπάρχον µοντέλο Χασµάτων (GAPS Model, 1985) 

που δεν έχει διερευνηθεί.  

Αν και ουσιαστικά η συγκεκριµένη µελέτη είναι η τρίτη ερευνητική προσπάθεια 

διεθνώς που µελετά την εκτίµηση των φορέων της υπηρεσίας για τις αντιλήψεις των 
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πελατών, εντούτοις και οι δύο προηγούµενες προσπάθειες µελέτησαν αυτή την 

απόσταση ως συµπληρωµατική µέθοδο για τη µέτρηση της Ποιότητας. Συγκεκριµένα, 

το κενό αυτό διερευνούνταν µεταξύ πολλών κενών που εξετάζονταν, χωρίς 

θεωρητική και εννοιολογική υποστήριξη (για ανάλυση των δύο ερευνών βλέπε Κεφ. 

3, Ενοτ. 3.5).  

Έτσι, η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που ουσιαστικά αναγνωρίζει τη σηµασία της 

απόστασης αυτής για το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, τοποθετώντας το αντίστοιχο κενό 

(gap) στο µοντέλο των πέντε χασµάτων των Parasuraman et al. (GAPS Model, 1985). 

Το Κεφάλαιο του Εννοιολογικού Πλαισίου αφιερώνεται όλο στην θεωρητική και 

εννοιολογική δικαιολόγηση της εν λόγω διερεύνησης (Κεφ. 3), ενώ τα υπόλοιπα 

κεφάλαια αφορούν στην µεθοδολογική και εµπειρική διερεύνηση αυτού. 

Στην σελίδα που ακολουθεί απεικονίζεται διαγραµµατικά το προτεινόµενο πλαίσιο 

και µάλιστα σε συνάρτηση µε µοντέλο των πέντε χασµάτων των Parasuraman et al. 

(1985), και κυρίως του 1ου κενού που διερευνά τις πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις 

προσδοκίες των πελατών.  

  



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 

15 

 
 

∆ιάγραµµα 1.1Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας (Conceptual Framework) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A. 
(1988), Communication and Control Processes in 
the Delivery of Service Quality, Journal of 
Marketing, 52, p. 36  



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 16 

 

  

11..66  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ    

 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή αναδροµή στην 

βιβλιογραφία, αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό πλαίσιο το οποίο καθοδήγησε το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Το υπόδειγµα 

ενσωµατώνει διάφορα πρότυπα και θεωρίες που ερευνώνται διεξοδικά στο σχετικό 

κεφάλαιο της διατριβής (Κεφ. 4).  

Συνοπτικά, το ερευνητικό πλαίσιο αποτελείται από δέκα δοµικές µεταβλητές, οι 

οποίες αντιστοιχούν στις διαστάσεις που καθορίστηκαν µε βάση την βιβλιογραφική 

επισκόπηση που και τους στόχους της παρούσης διατριβής. Η τουριστική εµπειρία, 

ως η ύπατη ερευνώµενη δοµική µεταβλητή (construct), προσεγγίζεται ως ένα 

φαινόµενο που ενσωµατώνει τις αξιολογήσεις αναφορικά µε το σύνολο των 

παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε έναν προορισµό.  

Ταυτόχρονα, ερευνώνται και τα κενά µεταξύ συµπεριφορών (tourist behaviour) των 

τουριστών (µεταβλητές µέτρησης γενικών ταξιδιωτικών συµπεριφορών, 

συµπεριφορών στον προορισµό και συµπεριφορικών προθέσεων), ικανοποίησης 

(tourist satisfaction) και στάσεων αναφορικά µε τον προορισµό (tourist attitude). 

Τέλος διατυπώνεται µια υπόθεση όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

τουριστών, µε στόχο τόσο την εξέταση της απόστασης µεταξύ των δύο οµάδων όσο 

και την χρήση αυτών ως µεταβλητών ελέγχου4.  

Όλες οι υπό µελέτη µεταβλητές υποβλήθηκαν σε εννοιολογικό καθορισµό (Κεφ.4, 

Ενοτ. 4.6) και λειτουργική παραµετροποίηση (Κεφ.5., Ενοτ. 5.8). Ο έλεγχος του 

προτεινόµενου υποδείγµατος έγινε µε την µελέτη ενός τουριστικού προορισµού 

κληρονοµιάς, την Αρχαία Ολυµπία, ενός διεθνώς αναγνωρίσιµου  προορισµού που 

βρίσκεται στο στάδιο της ωρίµανσης µε βάση τα Στάδια Ζωής Προορισµών 

(Destination Life Cycle - Butler 1980). Για τον σκοπό της έρευνας συντάχθηκε 

δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο διευκόλυνε τη συλλογή στοιχείων και την 

περαιτέρω ποσοτική και στατιστική τους ανάλυση.  
                                                 
4 Για εκτενή δικαιολόγηση της µέτρησης της εν λόγω απόστασης ή κενού ως προς το προφίλ των 
τουριστών βλέπε Κεφ. 4, Ενότ. 4.6 & Κεφ. 5, Ενότ. 5.8.7 & Κεφ. 9, Ενότ. 9.2.5. 
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11..77  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

 

Οι τουριστικές έρευνες Μάρκετινγκ διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα είδη ερευνών 

από το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή ανάγκη προσαρµογής αλλά 

και χαµηλό βαθµό τυποποίησης (Κουρεµένος
5 2003) λόγω της πολυπλοκότητας και 

του πολυεπίπεδου του σύνθετου τουριστικού προϊόντος ή εµπειρίας.  

Για την διεξαγωγή της παρούσας Έρευνας Τουριστικού Μάρκετινγκ υιοθετήθηκαν τα 

βήµατα της ερευνητικής διαδικασίας για τουριστικές έρευνες που  προτείνει ο Pizam 

(1994 , βλέπε Κεφ.5,Ενοτ. 5.1): 

1. ∆ιατύπωση του ερευνητικού προβλήµατος 

2. Επισκόπηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας 

3. Αναγνώριση του ερευνητικού σκοπού, των στόχων και των 

ερευνητικών ερωτήσεων 

4. Επιλογή ερευνητικού σχεδίου 

5. Επιλογή των τεχνικών συλλογής στοιχείων 

6. Επιλογή υποκειµένων µελέτης 

7. Σχεδιασµός επεξεργασίας δεδοµένων και ανάλυση  

Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής ουσιαστικά πρόκειται για δύο 

χωριστές πρωτογενείς έρευνες (µία στους τουρίστες και µία στους επαγγελµατίες) µε ένα 

ενιαίο όργανο µέτρησης (ερωτηµατολόγιο), κατάλληλα προσαρµοσµένο. Στην αρχή του 

κεφαλαίου της Μεθοδολογίας απεικονίζονται σε µορφή πίνακα τα βασικότερα σηµεία 

της µεθοδολογίας και ο τρόπος που αυτά αντιµετωπιστήκαν στα πλαίσια της 

διατριβής (Κεφ.5), και εδώ (στην επόµενη σελίδα) µια πιο περιεκτική σύνοψη αυτής. 

 

 

                                                 
5 Κουρεµένος Α., Τυποποίηση και Προσαρµογή της Έρευνας Μάρκετινγκ στις ∆ιεθνείς Αγορές: η περίπτωση του 
Τουρισµού, Εισήγηση στο 2ο Συµπόσιο Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, Αθήνα, 17 & 18/04/2003 
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Πίνακας 1.2  Βασικά Σηµεία Μεθοδολογίας Πρωτογενούς Έρευνας 

  Έρευνα σε τουρίστες  Έρευνα σε επαγγελµατίες 

     

Πληθυσµός  Αλλοδαποί και ηµεδαποί τουρίστες 

άνω των 15 ετών που επισκέπτονται 

στην Αρχαία Ολυµπία 

 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα που 

έχουν την έδρα τους στον 

προορισµό (εξαίρεση τα 

τουρ.γραφεία). 

∆είγµα  Τουρίστες από όλες τις εθνικότητες 

που επισκέπτονται την Ολυµπία 

 Απογραφή 

Μέγεθος  268 άτοµα  112 άτοµα 

Μέθοδος 

συλλογής 

στοιχείων 

 Προσωπική συνέντευξη µε τη µορφή 

αυτοσυµπληρούµενων 

ερωτηµατολογίων σε 6 γλώσσες 

(µέθοδοw διπλής µετάφρασης) 

 Προσωπική συνέντευξη µε τη 

µορφή αυτοσυµπληρούµενων 

ερωτηµατολογίων 

∆ειγµατοληψία  Τυχαία πολλών σταδίων  Απογραφική µέθοδος λόγω του 

µικρού αριθµού του πληθυσµού 

Σχεδιασµός 

ερωτηµατολογίου 

 Εκτενής επισκόπηση βιβλιογραφίας, 

Καθηγητής, προ-δοκιµή µε 

προσωπικές συνεντεύξεις και 

πειραµατικές ερευνες (double loop-

template process). Σχεδιάστηκε µε 

βάση τις οδηγίες της προσέγγισης 

Απόδοσης- µόνο (performance- 

only). 

 Οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου της 

Τουριστικής Προσφοράς 

προέκυψαν κατόπιν  προσεκτικής 

προσαρµογής των ερωτήσεων 

του ερωτηµατολογίου της 

Έρευνας της Τουριστική 

Ζήτησης (βιβλιογραφία, 

Καθηγητής, γνώµες 

εµπειρογνωµόνων, προ-δοκιµή). 

Προέλεγχος   Πιλοτική έρευνα σε δείγµα 30 τουριστών (12% του τελικού δείγµατος) 
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11..88  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

 

Η πιθανή συνεισφορά αυτής της µελέτης µπορεί να αναζητηθεί τόσο σε  θεωρητικό 

όσο και  σε πρακτικό επίπεδο:  

 

1. Στην έρευνα της µέτρησης Ποιότητας Εµπειρίας ή Υπηρεσιών  

Ανάπτυξη Εννοιολογικού Πλαισίου Μέτρησης της Κατανόησης από τον Φορέα 

της Υπηρεσίας της Αντιλαµβανόµενης Εµπειρίας του Πελάτη (“Provider 

Estimate of Customer Experience”). 

Η σηµαντικότερη συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι πως προσθέτει στην 

τρέχουσα συζήτηση για την κατανόηση της προοπτικής του πελάτη για την ποιότητα 

της παρεχόµενης υπηρεσίας («Προσανατολισµός προς την Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα 

του Πελάτη» (“Customer Perceived Quality Orientation” - Grönroos 2001), 

προτείνοντας για πρώτη φορά και ελέγχοντας πρακτικά ένα θεωρητικώς θεµελιωµένο 

πλαίσιο για την µέτρηση της απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των 

τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή σε 

συγκεκριµένο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισµού (“Provider Estimate of 

Customer Experience” – Zouni & Kouremenos 2007, βλέπε Κεφ.3).  

Η διατριβή αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τις ανεπάρκειες της παραδοσιακής 

θετικιστικής ερευνητικής µεθοδολογίας στην έρευνα υπηρεσιών (Κεφ. 3, Ενότ. 3.1 & 

Ενότ. 3.2), έκρινε πως µια συνδυαστική προσέγγιση (mixed or multiple approach6, 

βλέπε Κεφ.3, Ενότ. 3.2) στην διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών πλησιάζει 

εγγύτερα τον ερευνητικό στόχο της παρούσας µελέτης, και  επιτρέπει µια πιο στενή 

εκτίµηση της καταναλωτικής προοπτικής. Έτσι, στην συγκεκριµένη περίπτωση της 

ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας, το ερευνητικό αντικείµενο, που είναι η 

ποιότητα της εµπειρίας (αντικείµενο έρευνας), θεωρείται αδιαχώριστο από το 

υποκείµενο της έρευνας (επισκέπτης).  

                                                 
6 Οι Tashakkori and Teddlie (2003, σελ. 11) ορίζουν τις συνδυαστικές προσεγγίσεις ως «έρευνα όπου 
χρησιµοποιούνται άνω της µίας µεθόδου ή της µιας κοσµοθεωρίας (worldview).  
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Έτσι η ελλοχεύουσα υπόθεση είναι πως η ποιότητα δεν είναι ανεξάρτητη από τον 

πελάτη- δέκτη της υπηρεσίας. Ουσιαστικά υποδεικνύει την υποκειµενική φύση της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο η διατριβή κρίνει πως 

αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος της υποκειµενικής κρίσης του πελάτη και της 

θεώρησης πως «η ποιότητα είναι οποιαδήποτε οι πελάτες λένε ότι είναι» (Buzzell & 

Gale 1987, σελ. 111) και πως «η οµορφιά είναι στο µάτι του θεατή» (“beauty is in the 

eye of the beholder”  - Klaus 1985). Η θεωρητική υποστήριξη της υποκειµενικής 

φύσης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών διενεργήθη κατά την 

βιβλιογραφική επισκόπηση της µελέτης (Κεφ.2.Γ, Ενότ.Γ.2.2.3). 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή αναδροµή στην 

βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο 

καθοδήγησε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Το 

πλαίσιο αυτό χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των προµηθευτών για την 

αξιολόγηση των πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα κενά που 

απεικονίζονται στο πρότυπο των χασµάτων των Parasuraman et al. (1985).  

Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού (Gap 1) που διερευνά τις πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών (management perceptions of customer 

expectations), προτείνεται πως ωφέλιµο είναι να διερευνώνται και οι πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις αντιλήψεις  των πελατών (management perceptions of customer 

perceptions). Το χάσµα αυτό στην ουσία αποτελεί ένα χάσµα µε προσανατολισµό στο 

Μάρκετινγκ (Marketing gap) και όχι ένα χάσµα µε προσανατολισµό στην Ποιότητα 

(Quality oriented gap). Το Κεφάλαιο του Εννοιολογικού Πλαισίου αφιερώθηκε στην 

θεωρητική και εννοιολογική δικαιολόγηση της εν λόγω διερεύνησης (Κεφ. 3), ενώ τα 

επόµενα κεφάλαια αφορούν στην µεθοδολογική και εµπειρική διερεύνηση αυτού. 

Συνοπτικά, το πλαίσιο της µέτρησης κρίνεται πως επιτρέπει στους φορείς παροχής 

υπηρεσιών και τους ερευνητές µια προοπτική κατανόησης των πελατών για την 

αξιολόγηση της βιωθείσας εµπειρίας. Αν µια τέτοια προσέγγιση αποδειχθεί 

αποτελεσµατική, τότε πηγαίνουµε ένα βήµα περαιτέρω στο να καταλάβουµε την 

προοπτική του πελάτη ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών (“Customer Perceived 

Quality Orientation” - Grönroos 2001). 
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2. Έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ  

Καταγραφή διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό και τη 

µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας & 

Ανάπτυξη οργάνου µέτρησης και µεθοδολογίας για τον µεθοδολογικά έγκυρο 

υπολογισµό της υπό µελέτης απόστασης στα πλαίσια ενός τουριστικού 

προορισµού 

 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε ένα όργανο µέτρησης και 

µεθοδολογίας για τον µεθοδολογικά έγκυρο υπολογισµό της υπό µελέτης απόστασης 

στα πλαίσια ενός τουριστικού προορισµού, το οποίο καθοδήγησε το σχεδιασµό και 

την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Το όργανο αυτό διαφοροποιείται ως 

προς τη συνδυαστική ερευνητική προσέγγιση που υιοθετεί. Συνοπτικά, υιοθετεί: α) 

τις οντολογικές και αξιολογικές υποθέσεις (ontological & axiological assumptions) 

της φαινοµενολογικής-ερµηνευτικής (phenomenological- interpretative) προσέγγισης, 

και β) την µεθοδολογική προσέγγιση του λογικού θετικιστικού επιστηµονικού 

ρεύµατος (logical-positivist paradigm - για ανάλυση βλέπε Κεφ. 3, Ενοτ. 3.2). 

Από µεθοδολογική άποψη, το προτεινόµενο πλαίσιο υποστηρίζει το δυναµικό ορισµό 

των διαστάσεων και των αντίστοιχων πεδίων και υποπεδίων της τουριστικής 

εµπειρίας, χωρίς αναδιοργάνωση της υποκειµενικής δοµής του. Με άλλα λόγια, ο 

εκάστοτε ερευνητής που πρόκειται να διεξάγει µελλοντική έρευνα µε παρόµοιο 

σκοπό έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να ορίσει τις τουριστικές υπηρεσίες/ 

δραστηριότητες που συνθέτουν την τουριστική εµπειρία και τις διαστάσεις αυτών- 

καθώς και ένα σύνολο ιδιοτήτων που ρυθµίζονται από τους ίδιους τους τουρίστες ad 

hoc- αλλά και να προσθέσει και να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τις µετρούµενες 

µεταβλητές, χωρίς να επιφέρει κάποια µεταβολή στη δοµή του πλαισίου, η οποία 

παραµένει αµετάβλητη. Η δυνατότητα αυτή γίνεται εφικτή λόγω της αντικειµενικής 

φύσης της µεθοδολογίας που προτάθηκε για την ανάπτυξη του οργάνου µέτρησης, η 

οποία επιτρέπει την προσαρµογή των ερευνώµενων µεταβλητών µε τη χρήση πάντα 

αντικειµενικών κριτηρίων (για πλήρη ανάπτυξη βλ. Κεφ. 9, Ενότ. 9.6.2). 
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Η σηµαντικότερη διοικητικής συνεισφορά της διατριβής στο τουριστικό Μάρκετινγκ 

είναι πως αναδεικνύει τη σηµασία της προτεραιότητας του προσανατολισµού στο 

Μάρκετινγκ, και συνεπακόλουθα, της έρευνας Μάρκετινγκ ως πρωταρχική πηγή 

ανάκτησης και διάχυσης της γνώσης (βλ. Κεφ. 9, Ενότ. 9.6.3).  

Η διατριβή επιπρόσθετα τονίζει τη σηµασία της συνειδητοποίησης πως οποιεσδήποτε 

«διορθωτικές» ενέργειες (σε επίπεδο µεµονωµένης επιχείρησης ή τουριστικού 

προορισµού) εάν δεν βασίζονται σε πραγµατικά στοιχεία (όπως αυτά έχουν δηλωθεί 

από τους πελάτες), θα µπορούσαν να αυξήσουν το πρόβληµα και να µεγαλώσουν τις 

διαφορές. Για παράδειγµα, εάν οι προµηθευτές θεωρούν ότι οι τουρίστες είναι 

χαµηλότερου εισοδήµατος από είναι πραγµατικά, οι ενέργειές τους να προσελκύσουν 

ένα διαφορετικό τµήµα θα µπορούσαν να αλλοτριώσουν τους τρέχοντες επισκέπτες 

και ουσιαστικά να οδηγήσουν σε προσέλκυση επισκεπτών χαµηλότερου παρά 

υψηλότερου µέσου εισοδήµατος. 

Η συµβολή της παρούσας µελέτης στην τουριστική Έρευνα Μάρκετινγκ τόσο σε 

θεωρητικό και µεθοδολογικό αλλά και εµπειρικό επίπεδο αναλύεται διεξοδικά στην 

σχετική ενότητα του τελευταίου κεφαλαίου (Κεφ. 9, Ενότ. 9.6). 
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3. Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών  

Ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό  

 

Η συνεισφορά στην εφαρµοσµένη έρευνα µάρκετινγκ στους προορισµούς αποτελεί 

έναν από τους βασικούς στόχους της µελέτης. Η µελέτη προσφέρει ένα απλό και 

αποτελεσµατικό αναλυτικό εργαλείο σε κάθε προορισµό για να εξετάσει, να 

µετρήσει, και να αξιολογήσει την τουριστική εµπειρία που παρέχει, υιοθετώντας τη 

φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (πελατοκεντρική θεώρηση) και λαµβάνοντας υπόψη και 

την άποψη των δύο σηµαντικότερων συν-δηµιουργών αυτής (τουριστών και φορέων 

τουριστικών υπηρεσιών). Αναλυτική παρουσίαση των διοικητικών προτάσεων που 

προκύπτουν γίνεται σε σχετική ενότητα του (Κεφ. 9, Ενοτ. 9.5). 

Μια επιπρόσθετη πρακτική συµβολή της διατριβής, αποτελεί η Μήτρα Χασµάτων 

Τουριστικής Εµπειρίας σε έναν Προορισµό που προτάθηκε στα πλαίσια της 

διερεύνησης των εµπειρικών συµπερασµάτων. Η µήτρα αποτελεί µια σχετικά απλή 

µέθοδο για την συγκριτική ανάλυση της τουριστικής εµπειρίας µε βάση τις 

αντιλήψεις των τουριστών (βλ. Κεφ.9, Ενοτ. 9.4). Η πρακτική χρησιµότητα της 

µήτρας έγκειται στην δυνατότητα που δίνει σε κάθε προορισµό να ορίσει µε ακρίβεια 

την ύπαρξη πιθανόν χασµάτων/ διαφορών ως προς την τουριστική εµπειρία των 

τουριστών προκειµένου να αναπτύσσει το υπόδειγµα στρατηγικού σχεδιασµού του.  

∆ιαγραµµατικά, τα ερευνητικά ερωτήµατα και αποτελέσµατα της παρούσης 

διατριβής, θα µπορούσαν να απεικονισθούν ως εξής στο συνοπτικό ∆ιάγραµµα 

Στρατηγικών Προτάσεων για Προορισµούς ανά Εύρος Χάσµατος, ου ακολουθεί 

(∆ιάγραµµα 1.2). 

Η εν λόγω µήτρα έχει δύο διαστάσεις: 

1. ∆ιάσταση τουριστικής εµπειρίας: όπως προέκυψε από την ενδελεχή επισκόπηση 

της τουριστικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, η τουριστική εµπειρία σε έναν 

προορισµό αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια (σύνθετη µεταβλητή), η µέτρηση 

της οποίας περιλαµβάνει την συµπεριφορά των τουριστών, τη στάση τους και την 

αξιολόγηση του συνόλου των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει ο προορισµός 

και την πίστη σε αυτόν. Επιπρόσθετα, για τη µέτρηση της απόστασης µεταξύ της 
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εκτίµησης των επαγγελµατιών τουρισµού για τις αντιλήψεις των τουριστών για 

την τουριστική εµπειρία προτείνεται η µέτρηση και του δηµογραφικού προφίλ 

των επισκεπτών του προορισµού (πλήρης επιχειρηµατολογία, Κεφ.5, Ενοτ. 5.8). 

2. Χάσµατα/ Κενά: η ύπαρξη διαφοράς µεταξύ της εκτίµησης των επαγγελµατιών 

τουρισµού και των αντιλήψεων των τουριστών για την τουριστική εµπειρία 

δείχνει την σχετική ικανότητα ενός προορισµού για προσανατολισµό προς το 

µάρκετινγκ και τον πελάτη. Τα χάσµατα/ διαφορές χωρίζονται σε τρεις επιµέρους 

κατηγορίες µε βάση το εύρος τους: σηµαντικές ή  πολλές διαφορές/ χάσµατα, 

δευτερεύουσες ή λίγες διαφορές και καθόλου διαφορές. 

 

Επιπρόσθετα, έγιναν προτάσεις προς τους υπεύθυνους Μάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισµών αλλά και των διοικητών των µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων µε 

τη µορφή εναλλακτικών στρατηγικών (βλ. Κεφ. 9, Ενοτ. 9.4), αλλά και γενικών 

διοικητικών προτάσεων (βλ. Κεφ. 9, Ενοτ. 9.4) 
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Ναι  Υπάρχει Χάσµα µεταξύ αντιλήψεων τουριστών και                            Όχι 

εκτιµήσεων επαγγελµατιών για τις αντιλήψεις των τουριστών; 

 

 

 

                                       Εύρος χάσµατος 

 
 
  
       Σηµαντικά χάσµατα     ∆ευτερεύοντα χάσµατα    Κανένα κενό/ χάσµα 
   
 
 
� Μεγάλη επένδυση για την ανάπτυξη 
γνώσης 

� Αλλαγή κουλτούρας και 
προσανατολισµός στον πελάτη και το 
µάρκετινγκ (εξάλειψη Marketing 
myopia) 

� Συνέργειες µεταξύ επαγγελµατιών και 
ενδιάµεσων για διάχυση της ήδη 
υπάρχουσας γνώσης  

� ∆ιαµόρφωση νέων κατευθύνσεων 
� Στόχευση σε µικρό ή συµβατό τµήµα 
αγοράς και ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος σε αυτό 

 

 
 
� Προστασία της ήδη υπάρχουσας 
γνώσης και αναζήτηση νέων 
µεθόδων απόκτησης αυτής 

� Συνεχής επένδυση στη γνώση  

� Προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης 
και προσανατολισµού στον πελάτη 
και το µάρκετινγκ 

� Βελτίωση εµπειρίας για τον πελάτη   
 
 
 
 
 
 

 
 
� ∆ιατήρηση γνώσης 
� Επένδυση σε τεχνολογικές εξελίξεις σε 
πληροφοριακά συστήµατα (στρατηγική 
ορθολογισµού) 

� Χρήση γνώσης για εµπλουτισµό της 
τουριστικής εµπειρίας 

� Καινοτοµικά συστήµατα διανοµής για 
βελτίωση διαθεσιµότητας τουριστικού 
προϊόντος 

� Ενθάρρυνση τόνωσης της ζήτησης 
(εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες) 

 
 
 

∆ιάγραµµα 1.2  
Συνοπτικό 
∆ιάγραµµα 
Στρατηγικών 
Προτάσεων για 
Προορισµούς 
ανά Εύρος 
Χάσµατος 
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11..99  ∆∆ΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

 

 

Η εργασία διαιρείται στα εξής µέρη, που αντιστοιχούν και στα ανάλογα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει στο υπόβαθρο της µελέτης 

και τα ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία είναι βασισµένη η µελέτη. Οι ερευνητικοί 

στόχοι καθορίζονται και σκιαγραφούνται οι σχετικές έννοιες και που εµπλέκονται 

στην διερεύνηση του ερευνητικού προβληµατισµού. Επιπρόσθετα, γίνεται µια 

συνοπτική περιγραφή του τόσο του εννοιολογικού πλαισίου όσο και του ερευνητικού 

υποδείγµατος που εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της µελέτης, ενώ παρουσιάζεται 

συνοπτικά η συµβολή και οι βασικοί περιορισµοί της έρευνας. Τέλος, καθορίζεται η 

λειτουργική ορολογία των σχετικών µε  αυτήν την µελέτη εννοιών.  

Κεφάλαιο 2ο Βιβλιογραφική Επισκόπηση  Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης καλύπτει το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, όπου τίθενται σε κριτική 

θεώρηση τα επιστηµονικά πεδία που άπτονται της διερεύνησης του βασικού 

ερευνητικού σκοπού: Έρευνα τουριστικού Μάρκετινγκ, Τουριστικοί Προορισµοί και 

Μέτρηση τουριστικής εµπειρίας σε προορισµούς. Η προσέγγιση των επιστηµονικών 

αυτών χώρων έγινε µε στόχο: α) αρχικά τη διερεύνηση της φύσης και της έκτασης 

των υπαρχόντων θεωριών και υποδειγµάτων, αλληλεπιδράσεων και ερευνητικών 

κενών στα πεδία αυτά που άπτονται του ερευνητικού σκοπού, και β) κατά δεύτερον 

την παρουσίαση ενός εννοιολογικού πλαισίου και τοποθέτηση της διατριβής µέσα σε 

εκείνο το πλαίσιο.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση δοµείται σε τρία κεφάλαια που αναλύουν τα τρία 

επιστηµονικά πεδία που άπτονται αναφέρθηκαν: 2.Α. «Έρευνα τουριστικού 

Μάρκετινγκ», 2.Β. «Τουριστικοί Προορισµοί», και 2.Γ. «Μέτρηση τουριστικής 

εµπειρίας σε προορισµούς». Στο τέλος κάθε κεφαλαίου αναφέρονται και αναλύονται 

τα ερευνητικά κενά που διαπιστώθηκαν κατά την κριτική επισκόπηση της σχετικής 

διεθνής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.  
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Κεφάλαιο 3ο Εννοιολογικό Πλαίσιο Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Προ της παρουσίασής του συζητάται ο 

ερευνητικός προβληµατισµός ως προς τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας όπως 

γίνεται ως τώρα, αναλύεται η σηµασία της προοπτικής του πελάτη στην αξιολόγηση 

της τουριστικής εµπειρίας και γίνεται επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Το 

δεύτερο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζει και αναλύει  το εννοιολογικό πλαίσιο 

(Ενότ. 3.6).  

Κεφάλαιο 4ο Ερευνητικό Πλαίσιο Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ερευνητικό 

υπόδειγµα (research framework) βάσει του οποίου εκπονήθηκε ο σχεδιασµός της 

πρωτογενούς έρευνας. Αρχικά προσδιορίζονται τα ερευνητικά κενά που 

προσδιορίστηκαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση (Ενότ. 4.1), οι ερευνητικοί 

στόχοι (Ενότ. 4.4) και η συλλογιστική που οδήγησε στη διαµόρφωση του 

υποδείγµατος (Ενότ. 4.2). Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται το 

ερευνητικό µοντέλο (Ενότ. 4.3) και οι ερευνητικές υποθέσεις (Ενότ. 4.5), ενώ 

αναλύονται οι υπό εξέταση µεταβλητές του πλαισίου (Ενότ. 4.6). Να σηµειωθεί εδώ 

πως κατά την θεωρητική υποστήριξη των υπό εξέταση µεταβλητών γίνεται αναφορά 

και στον σχεδιασµό των ερωτήσεων του ερευνητικού οργάνου, µε σκοπό την 

αµεσότερη συσχέτιση µεταξύ θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου. Ο λειτουργικός 

ορισµός των εννοιών γίνεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας (Κεφ.5, 

Ενότ. 5.8). 

Κεφάλαιο 5ο Μεθοδολογία Έρευνας   Το κεφάλαιο αυτό εµπεριέχει το εµπειρικό 

µέρος της παρούσας µελέτης, που περιλαµβάνει τις Έρευνες Μάρκετινγκ που 

διεξήχθησαν στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης. Ουσιαστικά, αναλύει την 

ερευνητική µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η µελέτη προκειµένου να εξεταστούν 

εµπειρικά οι ερευνητικές υποθέσεις. Αρχικά δίνεται ο ορισµός και οι στόχοι της 

έρευνας, ορίζονται οι ερευνητικές υποθέσεις που εξετάζονται και γίνεται λεπτοµερής 

συζήτηση του ερευνητικού σχεδίου και της διαδικασίας δειγµατοληψίας (Ενότ. 5.1 

έως Ενότ. 5.4). Κατόπιν αναλύονται διεξοδικά η ανάπτυξη του ερευνητικού οργάνου 

(και µε λειτουργικούς ορισµούς για όλες τις χρησιµοποιούµενες κλίµακες), η πιλοτική 

έρευνα (Ενότ. 5.6) και τέλος, ζητήµατα εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της 

κλίµακας µέτρησης (Ενότ. 5.9). Το δεύτερο µέρος παράσχει µια συζήτηση της 
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στατιστικής µεθόδου που υιοθετήθηκε σε αυτήν την µελέτη και περιγράφεται το 

ερευνητικό όργανο (Ενότ. 510).  

Κεφάλαιο 6ο Ευρήµατα Έρευνας Το κεφάλαιο αυτό εκθέτει τα αποτελέσµατα των 

εµπειρικών αναλύσεων προτεινόµενης θεωρητικό πρότυπο που εξετάστηκε για τις 

υποθέσεις. Ο βασικός σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να µελετήσει την 

απόσταση µεταξύ του προφίλ και της δηλωθείσας  τουριστικής συµπεριφοράς των 

τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για το προφίλ και τη τουριστική 

συµπεριφορά αυτή. Η τουριστική εµπειρία, ως η ύπατη ερευνώµενη δοµική µεταβλητή 

(construct), προσεγγίζεται ως ένα φαινόµενο που ενσωµατώνει τις αξιολογήσεις 

αναφορικά µε το σύνολο των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται σε έναν προορισµό.  

Αρχικά, η εν λόγω απόσταση όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

τουριστών (Κεφ. 6, Ενότ. 6.4 & 6.5), της συµπεριφοράς των τουριστών (µεταβλητές 

µέτρησης γενικών ταξιδιωτικών συµπεριφορών, συµπεριφορών στον προορισµό και 

συµπεριφορικών προθέσεων, Ενότ. 6.6 & 6.7 & 6.8), την αξιολόγηση της 

τουριστικής εµπειρίας (Κεφ. 7, Ενότ. 7.2 & 7.3 & 7.4), την ικανοποίηση (Κεφ. 7, 

Ενότ. 7.5) και τις στάσεις των τουριστών αναφορικά µε τον προορισµό και τους 

τουρίστες (Ενότ. 7.7). Το τελευταίο µέρος του κεφαλαίου επικεντρώνεται στην 

αναγνώριση των σηµαντικότερων διαφορών µεταξύ της δοµής των απαντήσεων των 

δύο δειγµάτων µε τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) και της 

πρόβλεψης µέσω της απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης (simple & multiple 

regression analysis). 

Κεφάλαιο 7ο Συµπεράσµατα, Προτάσεις και Συµβολή Το τελευταίο κεφάλαιο 

ολοκληρώνει την διδακτορική διατριβή. Αρχικά γίνεται µια συνοπτική περιγραφή σε 

βασικά σηµεία της µε στόχο την ανακεφαλαίωση της µελέτης και των σχετικών µε 

αυτή µεθοδολογικών θεµάτων (Ενότ. 9.1). Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση και 

κριτική συζήτηση των εµπειρικών ευρηµάτων σε σχέση µε την υπάρχουσα σχετική 

διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία (Ενότ. 9.2). Ακολουθεί µια συζήτηση των 

λόγων ύπαρξης των ασυνεπειών µεταξύ των εκτιµήσεων των φορέων των 

τουριστικών υπηρεσιών για τις αντιλήψεις των τουριστών αλλά κα τα βασικά 

ερευνητικά συµπεράσµατα. Μετά την παρουσίαση διοικητικών προτάσεων 
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αναφέρεται η συνεισφορά της διατριβής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (Ενότ. 

9.4), ενώ τέλος, διατυπώνονται οι περιορισµοί αυτής (Ενότ. 9.7) καθώς και 

ορισµένες προτάσεις για µελλοντική κατεύθυνση και έρευνα (Ενότ. 9.8). 

Παράρτηµα Το τελευταίο µέρος της διατριβής αποτελείται από το παράρτηµα, το 

οποίο περιλαµβάνει συµπληρωµατικά στοιχεία που στηρίζουν την 

επιχειρηµατολογία και µεθοδολογία της πραγµατοποιούµενης µελέτης. 

Συγκεκριµένα το παράρτηµα περιλαµβάνει τα δύο ερωτηµατολόγια που αποτέλεσαν 

τα ερευνητικά όργανα στην πρωτογενή έρευνα στα δύο υπό µελέτη δείγµατα, τους 

Τουρίστες και τους Επαγγελµατίες τουρισµού στον προορισµό. 



  

Κεφάλαιο 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κεφάλαιο 2. Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
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ΓΓεεννιικκόό  ΠΠεερρίίγγρρααµµµµαα  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκήήςς  ΕΕππιισσκκόόππηησσηηςς  

 

 

Όπως πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής, τα Επιστηµονικά Πεδία 

τα οποία εµπλέκονται στην διερεύνηση του βασικού ερευνητικού σκοπού της 

διατριβής είναι τρία:  

1. Έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ 

2. Τουριστικοί Προορισµοί  

3. Μέτρηση τουριστικής εµπειρίας  

Το σηµείο που επικαλύπτονται οι επιστηµονικοί χώροι αυτοί αποτελεί και το πεδίο 

έρευνας της παρούσας µελέτης.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση δοµείται σε τρία κεφάλαια (2.Α, 2.Β, 2.Γ) που 

αναλύουν τα τρία επιστηµονικά πεδία που άπτονται της διερεύνησης του βασικού 

ερευνητικού σκοπού της διατριβής. 
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22..ΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
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ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΥΥπποο  --  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

 

 

Το πρώτο υπο-κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης διερευνά το αρχικό από τα 

τρία επιστηµονικά πεδία της παρούσας µελέτης: την Έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

Η επισκόπηση αυτή στοχεύει στην επίτευξη του πρώτου στόχου της παρούσης 

διατριβής που είναι η καταγραφή της διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας Μάρκετινγκ 

στον τουρισµό. 

Η διερεύνηση γίνεται µέσω της ενδελεχούς επισκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και αρθρογραφίας ως προς τις παρακάτω διαστάσεις της υπό µελέτη έννοιας:  

1. Προσδιορισµός του θεωρητικού και εννοιολογικού υποβάθρου της 

τουριστικής έρευνας.  

2. Επισκόπηση της φύσης και της έκτασης της υπαρχόντων θεωριών και 

των τουριστικών υποδειγµάτων, µεθοδολογίες και αναλυτικές προσεγγίσεις 

τουριστικής έρευνας, και  

3. Εντοπισµός και διερεύνηση των εµπειρικών ερευνών τουριστικού 

Μάρκετινγκ σε επίπεδο τουριστικών προορισµών. 
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AA..  22..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΈΈΝΝΝΝΟΟΙΙΕΕΣΣ  

 

Προ της επισκόπησης της έννοιας της τουριστικής έρευνας Μάρκετινγκ κρίνεται 

σκόπιµος ο συνοπτικός εννοιολογικός προσδιορισµός των δοµικών µεταβλητών της 

υπό ανάλυση έννοιας: Τουριστικό Μάρκετινγκ και Έρευνα Μάρκετινγκ. 

 

 

A. 2.1.1 Τουριστικό Μάρκετινγκ 

 

Ο ορισµός του Τουριστικού Μάρκετινγκ όπως διατυπώθηκε από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού (1975) και παρατίθεται από τον Coltman (1989, σελ. 11), έχει 

ως εξής: 

Το Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι µια διοικητική φιλοσοφία χάρη στην οποία -και σε 

σχέση µε την τουριστική ζήτηση- µπορεί µία οργάνωση µέσω της έρευνας, της 

πρόβλεψης και της επιλογής να διαθέσει στην αγορά τα τουριστικά προϊόντα της, 

µεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη που έχει θέσει ως στόχο. 

Ο Middleton (2001) σηµειώνει πως η υιοθέτηση του Μάρκετινγκ στον τουρισµό είναι 

η λογική και συστηµατική αντίδραση µιας επιχείρησης στις συνθήκες που 

διαµορφώνονται στην τουριστική αγορά.   

Σε µια προτυποποίηση  των ορισµών του τουριστικού Μάρκετινγκ, ο Κούτουλας 

(2000) καταλήγει στα  εξής συµπεράσµατα: 

1. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν εφαρµόζεται µόνο από τις επιχειρήσεις. 

Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι το ασκούν υπερ-επιχειρησιακοί φορείς 

(Krippendorf 1971) ή τουριστικοί οργανισµοί (Wahab 1975) σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι συλλογικοί φορείς των 

τουριστικών επιχειρήσεων, κρατικές υπηρεσίες και όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Το Τουριστικό Μαρκετινγκ αποτελεί στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων µια µέθοδο διοίκησης, ενώ στην περίπτωση των τουριστικών 
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οργανισµών µια µέθοδο άσκησης τουριστικής πολιτικής στην αγορά (Krippendorf, 

1971). Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι η µεν τουριστική επιχείρηση προβάλλει µε 

τη βοήθεια του Μάρκετινγκ τα προϊόντα της, ενώ ο υπερ-επιχειρησιακός φορέας τον 

προορισµό (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) µε τα τουριστικά 

προϊόντα και σε πολλές περιπτώσεις και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η προβολή 

του εκάστοτε προορισµού είναι αναγκαία για όλες τις επιχειρήσεις. 

2. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ αντιµετωπίζεται τόσο ως επιχειρηµατική 

φιλοσοφία όσο και ως διοικητική λειτουργία. 

3. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι µια ειδική µορφή του Μάρκετινγκ, η οποία 

σχετίζεται µε τον τουρισµό και την τουριστική αγορά. Αντικείµενό του αποτελούν οι 

ανάγκες των τουριστών. Το τουριστικό Μάρκετινγκ ασχολείται δηλαδή µόνο µε 

εκείνες τις πτυχές της καταναλωτικής συµπεριφοράς, οι οποίες έχουν να κάνουν µε 

την πραγµατοποίηση τουριστικών ταξιδιών.  

4. Βασική επιδίωξη του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι τόσο η ικανοποίηση των 

τουριστικών αναγκών όσο και η επίτευξη των στόχων των τουριστικών επιχειρήσεων 

ή των υπερ-επιχειρησιακών φορέων. 

5. Τα τουριστικά προϊόντα εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε 

επίπεδο προορισµού. Στην αγορά διατίθενται και τα µεµονωµένα τουριστικά 

προϊόντα των επιχειρήσεων καθώς και τα συνολικά τουριστικά προϊόντα ενός 

προορισµού (τα οποία είναι σύνθετα µιας και εµπεριέχουν τα επιµέρους προϊόντα των 

επιχειρήσεων). 

∆ιάφοροι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η συµβολή του Μάρκετινγκ στον 

τουρισµό έχει υποτιµηθεί ή έχει παραποιηθεί, και έχει χρησιµοποιηθεί κατ' άσχηµο 

τρόπο (Calantone & Mazanec 1991, March 1994). Πράγµατι, µια επισκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας τουρισµού δείχνει πως µικρό µόνο µέρος της έρευνας έχει 

εξετάσει  το στρατηγικό Μάρκετινγκ στο ταξίδι και τον τουρισµό (παραδείγµατος 

χάριν, Chon & Olsen 1990, Haywood 1990, Mazanec 1994, March 1994). Επίσης, το 

Τουριστικό Μάρκετινγκ ως διοικητική λειτουργία έχει συχνά χρησιµοποιηθεί κατ' 

άσχηµο τρόπο ή και υποχρησιµοποιηθεί (Faulkner 1993a), εξυπηρετώντας τις 
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ανάγκες των φορέων χάραξης τουριστικής πολιτικής και των επαγγελµατιών 

τουρισµού (March 1994).  

Αυτή η αντίληψη, υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές, πως ευθύνεται που η πλειοψηφία 

των επαγγελµατιών αδυνατεί να εφαρµόσει τα θεωρητικά πρότυπα  και είναι 

δύσπιστοι απέναντι στη χρήση των συµπερασµάτων της ακαδηµαϊκής έρευνας 

(Buhalis 2000, Cooper et al. 1999).  

Τέλος, όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή συζήτηση για την διαφοροποίηση του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ από τις υπόλοιπες µορφές του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, ο 

Middleton (2001)  προτάσσει τρεις λόγους σχετικούς µε όλες τις µορφές που παίρνει 

το Μάρκετινγκ όταν εφαρµόζεται στην τουριστική βιοµηχανία. Αυτοί είναι: 

1. Οι τουριστικές υπηρεσίες σχεδιάζονται, παράγονται και προωθούνται στην 

τουριστική αγορά για να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες τουριστικές ανάγκες ή 

επιθυµίες των ανθρώπων εκείνων που θέλουν αλλά και µπορούν να τις 

ικανοποιήσουν. Αυτό είναι το κοινό σηµείο που έχει το Τουριστικό Μάρκετινγκ µε 

όλες τις µορφές καταναλωτικού Μάρκετινγκ και η βάση όλης της θεωρίας του 

Μάρκετινγκ. 

2. Οι τουριστικές υπηρεσίες έχουν µεταξύ των άλλων τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του φθαρτού και αδιαχώριστου που συνεπάγονται µια διαφορετική 

εφαρµογή των µεταβλητών του µίγµατος Μάρκετινγκ.  

3. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ διαµορφώνεται και καθορίζεται από τη φύση της 

ζήτησης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των βιοµηχανιών που κάνουν την 

προσφορά. Οι µορφές προώθησης και διανοµής που χρησιµοποιούνται για τις 

τουριστικές υπηρεσίες έχουν επίσης τα δικά τους χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την 

χρήση τους συγκριτικά µε άλλες βιοµηχανίες.  

Η συνδυασµένη επίδραση των τριών προτάσεων του είναι -κατά τον Middleton  

(2001) πάντα- αυτή που κάνει το τουριστικό Μάρκετινγκ να διαφέρει από όλες τις 

άλλες µορφές Μάρκετινγκ που εφαρµόζονται. 
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A. 2.1.2 Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών 

 

Η Simone Froembling (1993) ορίζει το Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών ως 

εξής: 

«Η σηµασία του Μάρκετινγκ για τον τουριστικό σχεδιασµό ενός προορισµού είναι 

µεγάλη. Χάρη στο Μάρκετινγκ µπορεί να προσαρµόζεται ο σχεδιασµός στους 

µηχανισµούς της προσφοράς, της ζήτησης και του ανταγωνισµού. Υπό το πρίσµα αυτό, 

το Μάρκετινγκ τουριστικών περιοχών περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση, 

και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων µιας τουριστικής περιοχής που απευθύνονται 

στις εν ενεργεία και εν δυνάµει τουριστικές αγορές-στόχους» (1993, σελ. 5-6). 

Είναι σαφές ότι ο παραπάνω ορισµός δεν αναφέρεται σε µεµονωµένες επιχειρήσεις 

αλλά στους τοπικούς υπερ-επιχειρησιακούς φορείς ενός προορισµού (δηλαδή, τους 

κατά τόπους οργανισµούς τουριστικής ανάπτυξης). Εξάλλου δεν προσδιορίζεται το 

Μάρκετινγκ ως µια γενικότερη φιλοσοφία αλλά ως µια σειρά ενεργειών. Επίσης δεν 

µνηµονεύονται οι προς ικανοποίηση στόχοι (δηλ. η ικανοποίηση των τουριστικών 

αναγκών ή η επίτευξη των στόχων του προορισµού), αλλά ούτε και τα µέσα για την 

επίτευξη τους (δηλ. τα τουριστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες).  

Τέλος, ακόµη ένας ορισµός που προσεγγίζει το Τουριστικό Μάρκετινγκ από την 

πλευρά του τουριστικού προορισµού διατυπώθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Τουρισµού (1975) και είναι ο εξής: «Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι µία άµεση, 

στοχευόµενη δραστηριότητα που εξισορροπεί τους στόχους του τουριστικού προορισµού 

ή του φορέα/ προµηθευτή µέσα σε αυτόν µε τις ανάγκες των τουριστών». 
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A. 2.1.3 Έρευνα Μάρκετινγκ 

 

Ο ορισµός της Αµερικάνικης Ακαδηµίας Μάρκετινγκ για την Έρευνα Μάρκετινγκ 

(από Kotler 1988) έχει ως εξής (απόδοση στα ελληνικά από Σταθακόπουλος 1997): 

«Έρευνα Μάρκετινγκ είναι η λειτουργία που συνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το 

περιβάλλον µε την επιχείρηση µέσω πληροφοριών- πληροφοριών που απαιτούνται για 

να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν ευκαιρίες και προβλήµατα Μάρκετινγκ, έτσι 

ώστε να σχεδιαστούν, να αναθεωρηθούν και να αξιολογηθούν προγράµµατα 

Μάρκετινγκ, για να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών του Μάρκετινγκ 

και για να κατανοήσουµε καλύτερα το Μάρκετινγκ ως διαδικασία λήψης αποφάσεων» 

Χάριν συντοµίας, ο ορισµός των Green et al. (1993), ο όποιος είναι βασισµένος στον 

ορισµό της Αµερικάνικης Ακαδηµίας Μάρκετινγκ (ΑΜΑ), χρησιµοποιήθηκε ως βάση 

για την παρούσα διατριβή: 

«Η έρευνα Μάρκετινγκ είναι η συστηµατική και αντικειµενική αναζήτηση και η 

ανάλυση πληροφοριών σχετικά µε τον προσδιορισµό και τη λύση οποιουδήποτε 

προβλήµατος στον τοµέα του Μάρκετινγκ» (σελ. 2). 

Ένα πρόσθετο ζήτηµα αφορά στην χρήση των όρων «Έρευνα αγοράς» και «Έρευνα 

Μάρκετινγκ», οι οποίοι σε πολλά εγχειρίδια χρησιµοποιούνται συχνά εναλλακτικά, 

µερικές φορές µέσα στο ίδιο έγγραφο. Ο Gerhold (1993, σελ. 7) κρίνει ότι δεν 

υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ των δύο όρων και ότι µπορούν και οι δύο να οριστούν 

ως «οποιαδήποτε επιστηµονική προσπάθεια να γίνουν κατανοητές και να µετρηθούν 

οι αγορές ή να βελτιωθεί η απόδοση Μάρκετινγκ».  Εντούτοις, οι Kinnear et al. 

(1996) διακρίνουν αυτούς τους δύο όρους µε την ένδειξη ότι η «Έρευνα Αγοράς 

υπονοεί ότι η εστίαση της έρευνας είναι η ανάλυση των αγορών» ενώ η «Έρευνα 

Μάρκετινγκ» επεκτείνει το ρόλο και το χαρακτήρα της έρευνας,  «…µε  έµφαση στην 

επαφή µεταξύ των ερευνητών και της διοικητικής διαδικασίας Μάρκετινγκ» (Kinnear 

et al. 1996, σελ. 19). Αυτή η µελέτη υιοθετεί τον όρο «Έρευνα Μάρκετινγκ» 

αποκλειστικά. 
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AA..  22..22  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  

 

 

A. 2.2.1 Εισαγωγή 

 

Η γρήγορη επέκταση του Τουρισµού ως βιοµηχανία και η αναγνώριση του από 

πολλές κυβερνήσεις πως συµβάλλει σηµαντικά στις τοπικές και εθνικές οικονοµίες 

έχουν τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του τουρισµού ως σηµαντικό πεδίο µελέτης (Dale 

& Robinson 2001). Ο τοµέας του Τουρισµού «ανακαλύφθηκε» από τους κοινωνικούς 

επιστήµονες κατά την δεκαετία του 1970 και έχει γίνει έκτοτε µια εύλογη περιοχή για 

συστηµατική έρευνα (Dann et al. 1988). Μάλιστα, η Τουριστική Έρευνα έχει 

παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών 

(Davies 2003). Πρόσφατα σε µια επισκόπησή τους οι Lew et al. (2004) παρατηρούν 

πως υπάρχουν περισσότερα από 80 περιοδικά τουρισµού διεθνώς, κάθε ένα από τα 

οποία παράγει τουλάχιστον 100 σελίδες κειµένου ετησίως.  

Παρά την ανάπτυξη αυτή όµως, µεγάλο µέρος της τουριστικής βιβλιογραφίας συχνά 

αποτυγχάνει ως προς την επιστηµονική προσέγγιση θεωρητικών και µεθοδολογικών 

ζητηµάτων που υιοθετούνται από την Τουριστική Έρευνα (Dann et al. 1988). 

Στο κύριο άρθρο του εναρκτήριου τεύχους του περιοδικού Tourist Studies, οι 

Franklin & Crang (2001) περιγράφουν την Τουριστική Έρευνα ως «κουρασµένη, 

επαναλαµβανόµενη και άψυχη» (σελ. 5). Το πρόβληµα µε τον τουρισµό –σύµφωνα 

µε τους ίδιους συγγραφείς- φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η Έρευνα «έχει 

προσπαθήσει απλά να ακολουθήσει και να καταγράψει αυτήν την ούτως ή άλλως 

επερχόµενη ανάπτυξη του φαινοµένου,  παράγοντας ένα τεράστιο αρχείο περιπτώσεων,  

περιπτωσιολογικών µελετών  και παραλλαγών» (σελ. 5). 

Πλήθος επισκοπήσεων της Τουριστικής Έρευνας αφορούν σε έρευνες για το εύρος 

και την ποικιλία των ερευνών (Burnett et al. 1991, Crawford-Welch & McCleary 

1992, Jafari & Aaser 1988), τη χρήση και προηγµένων µεθόδων και στατιστικών 

αναλύσεων (Crawford-Welch & McCleary 1992, Dann et al 1988, Reid & Andereck 
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1989), την ποιότητα των ακαδηµαϊκών τουριστικών περιοδικών και τα 

χαρακτηριστικά αυτών (Burnett et al.1991, Sheldon 1990, 1991), καθώς και την 

«ωριµότητα» της έρευνας τουρισµού (Van Doren et al. 1994).  

Στις σελίδες που ακολουθούν αναλύονται λεπτοµερώς τα ανωτέρω ζητήµατα της 

τουριστικής έρευνας. 

 

 

A. 2.2.2 Επιστηµονικό υπόβαθρο τουριστικής έρευνας 

 

Η µελέτη του Τουρισµού είναι ένας σχετικά νέος ακαδηµαϊκός τοµέας και πάσχει 

ακόµα από συγχύσεις που προκύπτουν από ένα βασικό επιστηµονικό δίληµµα. Παρά 

το πλήθος µεθοδολογικών συζητήσεων (Jafari 1990, Tribe 1997, Echtner & Jamal 

1997) δεν έχει επιτευχθεί ακόµα συµφωνία για τον τουρισµό, πρώτιστα επειδή 

µελετητές των διαφορετικών πειθαρχικών υποβάθρων επιβάλλουν διαφορετικές 

θεωρήσεις και προσεγγίσεις στην διερεύνηση του τουριστικού φαινοµένου. 

Ουσιαστικά, η επικρατούσα Τουριστική Έρευνα είναι βασισµένη σε φιλοσοφικές και 

µεθοδολογικές προτιµήσεις µερικών αναγνωρισµένων µελετητών, οι οποίοι 

χρησιµοποιούν τον αρχικό ακαδηµαϊκό τοµέα τους ως σηµείο αναφορά για ανάλυση 

του Τουρισµού (Dann et al. 1988). Κατά συνέπεια, «το µεγαλύτερο µέρος της 

πρόσφατα παραγµένης γνώσης είναι είτε περιγραφική είτε βασισµένη σε θεωρίες 

δανεισµένες από τα επιστηµονικά πεδία κυρίως των οικονοµικών, της γεωγραφία ή 

της κοινωνιολογίας, οι οποίες έχουν επεκταθεί για να τους δώσουν µια διάσταση 

τουρισµού»  (Tribe 1997, σελ. 641). 

Επιστηµονολογικά, οι τουριστικές έρευνες θα µπορούσαν να αντιστοιχηθούν µε το 

εκλεκτικό, προ-παραδειγµατικό στάδιο της Θεωρίας της Επιστηµονικής 

Επανάστασης του Kuhn (Kuhn 1970). Αυτό αποδεικνύουν τα συµπτώµατα 

διαφορετικής και αποδιοργανωµένης έρευνας, τυχαίας συλλογής γεγονότων και µιας 

γενικής έλλειψης θεµελιωδών νόµων και θεωρητικών υποθέσεων, που η Τουριστική 

Έρευνα παρουσιάζει. Αντίθετα από τις καθιερωµένες πειθαρχίες, ο Τουρισµός δεν 

κατέχει µια ενιαία, συστηµατική και νόµιµη µέθοδο για το φαινοµενικό κόσµο του. 
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Για να υπερνικηθεί αυτό, προτείνεται, σύµφωνα µε τον Kuhn (1970), πως η πρό-

επιστήµη θα πρέπει να αναπτύξει µια ευδιάκριτη πειθαρχική µήτρα «…αποτελούµενη 

από έναν κοινό πλαίσιο πεποιθήσεων,  αξιών,  µοντέλων, τεχνικών και 

παραδειγµάτων» (Kuhn 1970, σελ.175).  

Εντούτοις, οι µελετητές Τουρισµού καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα των κοινωνικών και 

οικονοµικών φαινοµένων που µπορούν να προσεγγιστούν από διάφορες πειθαρχικούς 

χώρους. Εξ αιτίας των αξεπέραστων παραδειγµατικών διαφορών µεταξύ µερικών από 

αυτών των πειθαρχιών,  η ανάπτυξη ενός οµόφωνου τουρισµο-λογικού παραδείγµατος 

(‘tourismology’ paradigm - Jovicic 1988) κρίνεται ως µη πιθανή. Ακόµα κι αν συµβεί 

µια τέτοια επιστηµονική επανάσταση,  το αποτέλεσµα θα ήταν πιθανότατα µια 

κοµφορµιστική πειθαρχία,  η οποία θα υιοθετεί τις θεωρίες και τη µεθοδολογία µιας ή 

δύο κυρίαρχων περιοχών ίδρυσης (Echtner & Jamal 1997, Tribe 1997). 

 

 

 

A. 2.2.3 Φύση της τουριστικής έρευνας 

 

Η τουριστική βιβλιογραφία αφορά συχνά συζητήσεις για το περιορισµένο εύρος 

εστίασης των τουριστικών µελετών (Jafari & Brent-Richie 1981, Getz 1986, Dann et 

al.1988, Tribe 1997, Echtner & Jamal 1997). Ο Nunez (1977) αποδίδει την ιστορία 

της Έρευνας Τουρισµού µε την στενή έννοια, προσδιορίζοντας πως οι πρώιµες 

µελέτες τουρισµού που βασίσθηκαν στις επιστήµες της ανθρωπολογίας και της 

κοινωνιολογίας ήταν συχνά βοήθηµα κύρια εστίαση της έρευνας. Η ακαδηµαϊκή 

τουριστική βιβλιογραφία απεικονίζει επίσης αυτήν την περιορισµένη εστίαση. Πιο 

συγκεκριµένα, η τουριστική έρευνα εξουσιάζεται από τις κοινωνικές επιστήµες. Ο 

Dann et al. (1988) σε µία επισκόπηση της δηµοσιευµένης αρθρογραφίας στα 

σηµαντικότερα και πιο εξειδικευµένα περιοδικά τουριστικής έρευνας, το Annals of 

Tourism Research και Journal of Leisure Research, µεταξύ των ετών 1974 - 1986, 

διαπίστωσε πως ποσοστό 56% των εγγράφων προήλθε από τα επιστηµονικά πεδία 

των ερευνών αναψυχής (είχαν µια εστίαση στους τουριστικούς πόρους αλλά 
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βασίστηκαν κατά ένα µεγάλο µέρος στις επιστήµες της κοινωνιολογίας, των 

οικονοµικών κ.λ.π.), της Γεωγραφίας, των Οικονοµικών και της Ανθρωπολογίας. 

Προσθέτοντας τις επιστήµες της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας το ποσοστό 

αυτό αυξήθηκε στο 69%.  

Ο Nunez (1977) προσδιορίζει πως οι πρώιµες έρευνες στον Τουρισµό βασίστηκαν 

στις επιστήµες της Ανθρωπολογίας και της Κοινωνιολογίας, αποτελώντας συχνά 

βοήθηµα στην κύρια εστίαση της έρευνας. Στην Ανθρωπολογία και την 

Κοινωνιολογία, οι πρώτες µελέτες του Τουρισµού προήλθαν συνήθως περίπου ως 

υποπροϊόν άλλης έρευνας (σελ. 207). Ενδεικτικό αυτής της διαπίστωσης είναι το 

γεγονός πως το 99% των δηµοσιευµένων ακαδηµαϊκών τουριστικών µελετών τα έτη 

1996 και 1997 είχαν τουλάχιστον έναν συντάκτη από ένα τριτογενές ίδρυµα. Ο 

Sheldon (1990) επιβεβαίωσε την παραπάνω διαπίστωση, αναγνωρίζοντας την 

κυριαρχία στην τουριστική βιβλιογραφία των επιστηµών: Οικονοµική Επιστήµη, 

∆ιοικητική, Μάρκετινγκ, Ψυχολογία,  Ανθρωπολογία και Γεωγραφία. Από όλα τα 

έγγραφα που αναθεωρήθηκαν, υπερίσχυσαν οι κοινωνικές επιστήµες (46%) 

ακολουθούµενες από τη γενική ∆ιοίκηση παροχής τουριστικών υπηρεσιών (37%), 

την ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (25%), την Οικονοµική Επιστήµη (21%), Γεωγραφία 

(15%), Ψυχολογία (6%) και Βιολογία (2%).  

Οι Jafari and Brent-Richie (1981) αναγνώρισαν ως κυριότερα επιστηµονικά πεδία που 

συνθέτουν τις τουριστικές έρευνες τα εξής: Γεωργία, Ανθρωπολογία, ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων, Οικολογία, Οικονοµικά, Εκπαίδευση, Γεωγραφία, ∆ιοίκηση 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Εστίασης, Νοµική, Μάρκετινγκ, 

Πολιτική Επιστήµη, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μεταφορές και Αστικός και 

Περιφερειακός Προγραµµατισµός. Αυτά τα επιστηµονικά πεδία εξουσιάζουν επίσης 

και τις διδακτορικές διατριβές (Jafari & Aaser 1988).  

Τέτοιες διαπιστώσεις δείχνουν πως η τουριστική έρευνα έχει περιορισµένη εστίαση 

και εξουσιάζεται από τις κοινωνικές επιστήµες, µε την πλειοψηφία των µελετών να 

περιορίζονται µέσα σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο. Ενδεικτικό αυτής της διαπίστωσης 

είναι το γεγονός πως το 99% των δηµοσιευµένων ακαδηµαϊκών τουριστικών µελετών 

τα έτη 1996 και 1997 είχαν τουλάχιστον έναν συντάκτη από ένα τριτογενές ίδρυµα 

(Tribe 1997). Η στενή θεώρηση κατά κάποιους µελετητές οφείλεται στην έλλειψη 
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εστίασης σε άλλα – εκτός των τουριστών- σηµαντικά δοµικά συστατικά του 

τουρισµού (κοινότητα υποδοχής,  φορείς παροχής υπηρεσιών,  τουριστικοί πόροι και 

δυναµικές αλληλεπιδράσεις µες στο τουριστικό σύστηµα).  

Πάντως, παρόλο που υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τις χρησιµοποιούµενες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυσης, όλες αυτές οι µελέτες είναι συνεπείς 

µεταξύ τους ως προς την ανησυχία που εκφράζουν για την κατεύθυνση της 

τουριστικής έρευνας. Οι Matthews and Richter (1991) απαιτούν µεγαλύτερη 

ολοκλήρωση της τουριστικής έρευνας και µε άλλες επιστήµες (για ανάλυση βλέπε 

Pearce 1993).  

Τέλος, υπάρχει µια υπονοούµενη και προφανής ανησυχία για την υπεροχή των 

διοικητικών αρχών στον τουρισµό, τις έµφυτες δυσκολίες επικοινωνίας µεταξύ των 

επιστηµονικών πεδίων (βλέπε επίσης, Rogozinski 1985, Morley 1990), καθώς και το 

σχίσµα µεταξύ της τουριστικής έρευνας και της τουριστικής πρακτικής. Ο Tribe 

(1997) υποστηρίζει πως η τουριστική έρευνα είναι κρυσταλλωµένη γύρω από την 

διοικητική διεπιστηµονική προσέγγιση (“managerial interdisciplinary approach” – 

Tribe 1997, σελ. 653), χρησιµοποιώντας ως πηγή το πεδίο αλληλεπίδρασης µεταξύ 

θεωρίας και πρακτικής των ερευνών της διοικητικής επιστήµης. Περαιτέρω, 

υποστηρίζει πως ο λόγος που άλλοι επιστηµονικοί τοµείς δεν ενσωµατώνονται στην 

τουριστική έρευνα αφορά ένα κρίσιµο ζήτηµα για την τουριστική ακαδηµαϊκή 

µελέτη. Αυτό ορίζεται και ως ο βασικός λόγος έλλειψης προόδου στην τουριστικής 

έρευνα και από άλλους ερευνητές του χώρου (Morley 1990).  
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A. 2.2.4 ∆ιακριτή τουριστική θεωρία 

 

Η απουσία διακριτής τουριστικής θεωρίας έχει σηµειωθεί από πολλούς µελετητές 

στον τουρισµό (Cohen 1984, Rogozinski 1985, Przeclawski 1993, Jovicic 1988, Dann 

et al. 1988, Comic 1989, Jafari 1990, Witt & Witt 2000). Ο Getz (1986), σε 

αναθεώρησή πάνω από 150 τουριστικών υποδειγµάτων, δίνει έµφαση στην απουσία 

περιεκτικών και προβλεπτικών πρότυπων στην τουριστική βιβλιογραφία. Θεωρεί ότι 

εξουσιάζονται από τα µαθηµατικά µοντέλα πρόβλεψης και διαγραµµατικά πρότυπα 

προγραµµατισµού ή κάποιας πτυχής του τουρισµού. Ο Jovicic (1988) υποστήριξε την 

ανάγκη για µια ευδιάκριτη πειθαρχία τουρισµού που θα επιτρέψει την ανάπτυξη µιας 

ενσωµατωµένης, περιεκτικής θεωρίας τουρισµού (βλέπε επίσης, Rogozinski 1985 και 

Comic 1989). Οι Dann  et al. (1988) επίσης σηµείωσαν την κυριαρχία επιστηµονικών 

πεδίων µε περιγραφική παράδοση στη τουριστική βιβλιογραφία, όπως και την 

κυριαρχία µεµονωµένων ερευνών και µιας έλλειψης προτύπων. Μάλιστα σηµειώνουν 

πως οι τουριστικές έρευνες «τείνουν να είναι µη σωρευτικές, άρα να αποτυγχάνουν να 

ωφεληθούν από τις προηγούµενες µελέτες» (Dann  et al. 1988, σελ. 6) ενώ «πολλές 

µελέτες απλά λένε πώς είναι ο τουρισµός, παρά το τί είναι ο τουρισµός» (Dann  et al. 

1988, σελ. 10).  

Ο Jafari (1983, σελ. 78) υπονοεί ότι αυτό είναι αναπόφευκτο δεδοµένου ότι «ο 

τουρισµός είναι µια πρόσφατη επιστήµη». Υποστηρίζει µάλιστα πως µόνο µετά από 

µια µεγάλη συστηµατική µελέτη των διαθέσιµων τουριστικών ερευνών θα µπορούσαν 

οι ερευνητές να ελπίσουν σε εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών και στην 

κατασκευή θεωρητικών γενικεύσεων για το φαινόµενο του τουρισµού. 

Ο Pearce (1993) προτείνει ότι η σπανιότητα τουριστικής θεωρίας είναι έµφυτη, παρά 

µιας προσωρινής παρέκκλισης προηγούµενων µελετών. Η άποψη αυτή 

αντικατοπτρίζει την άποψη του Jafari (1982) πως η µοναδική φύση του τουρισµού 

προέρχεται, εν µέρει, από την πολυπλοκότητα των σχετικών τοµέων της βιοµηχανίας. 

Συνοψίζοντας, η απουσία ενός σώµατος της θεωρίας σχετικού µε τον τουρισµό έχει 

ποικιλοτρόπως αποδοθεί σε: 

1. η υπεροχή µερικών επιστηµονικών πεδίων 
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2. την απουσία «ειδικών» ερευνητών στον τουρισµό 

3. στην αφθονία κατά παραγγελίας µεµονωµένων ερευνών (‘one-off’ studies), που 

παρεµποδίζει την ανάπτυξη «συνολικής κριτικής» θεωρίας (‘critical mass’) 

4. µια διεπιστηµονική προσέγγιση στην έρευνα τουρισµού εναντίον µιας ευδιακρίτως 

τουριστικής προσέγγισης, και 

5. η πολύπλοκη φύση του τουρισµού, η οποία αποτρέπει την ανάπτυξη της 

περιεκτικής χρήσιµης θεωρίας. 

Τέλος, οι Dann et al. (1988) θεωρούν πως οι έρευνες τουρισµού εµπίπτουν σε µια από 

τρεις κατηγορίες: 

⇒ Παρέχουν θεωρητικό λόγο χωρίς εµπειρική βάση  

⇒ Αφορούν περιγραφικές µελέτες που συγκεντρώνουν ανέκδοτο υλικό και 

⇒ Αφορούν σε αναλύσεις δεδοµένων χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο. 

Όσον αφορά τις εφαρµογές της στατιστικής στην τουριστική έρευνα αυτές 

εξετάστηκαν από πολλούς ερευνητές (Dann et al. 1988, Reid & Andereck 1989), οι 

οποίοι παρόλο που διαφοροποιούνται ως προς τις χρησιµοποιούµενες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις ανάλυσης του θέµατος, όλοι είναι συνεπείς µεταξύ τους ως προς την 

ανησυχία που εκφράζουν για την κατεύθυνση της τουριστικής έρευνας. Το βασικό 

συµπέρασµα των µελετών αυτών είναι πως, κατά ένα µεγάλο µέρος, οι Τουριστικές 

Έρευνες είναι περιγραφικές ενώ εκείνες που διακατέχονται από θεωρητική προοπτική 

έχουν παραµείνει κατά µεγάλο ποσοστό στάσιµες στην πάροδο των ετών (περίπου 

22% των άρθρων µεταξύ της δεκαετίας 1987 και 1997).  

Οι Dann et al. (1988) εξέτασαν την αλληλεπίδραση µεταξύ της τουριστικής θεωρίας 

και της χρησιµοποιούµενης µεθόδου βασιζόµενοι σε ανάλυση άρθρων που 

εµφανίζονται στα περιοδικά Annals of Tourism Research και Journal of Leisure 

Research. Από την έρευνά τους πιστοποίησαν την έλλειψη µεθοδολογίας των 

τουριστικών άρθρων σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ελεύθερου χρόνου, ενώ άσκησαν 

κριτική για την ποιοτική και ποσοτική ακαµψία που αυτά έχουν. Σε µια δεκαετή 

ανάλυση των άρθρων από τα περιοδικά Annals of Tourism Research, Journal of 

Leisure Research.και Tourism Management, οι Reid and Andereck (1989) κατέληξαν 
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στο συµπέρασµα πως η χρήση ποσοτικών µεθόδων είχε βελτιωθεί, γεγονός που 

αποδεικνύεται από µετακίνηση από τις καθαρά περιγραφικές τεχνικές προς µεθόδους 

ελέγχων υποθέσεων ή προβλέψεων.  

Σε µια πιο πρόσφατη έρευνα, ο Pike (2002) έκανε ανάλυση 142 άρθρων που 

διαπραγµατεύονται την εικόνα προορισµών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1973–

2000. Έτσι προέκυψε µια περίληψη των βασικών χρησιµοποιούµενων µεθόδων 

ανάλυσης τουριστικών ερευνών γενικά:  

⇒ Η Παραγοντική Ανάλυση (factor analysis) είναι η πιο δηµοφιλής στατιστική 

µέθοδος ανάλυσης στις τουριστικές έρευνες, µιας και χρησιµοποιήθηκε σε 41 

άρθρα. Ακολουθήθηκε από τους ελέγχους ανεξαρτησίας δύο δειγµάτων t-tests 

(σε 21 άρθρα), αντιληπτική χαρτογράφηση (perceptual mapping – 21 άρθρα), 

ανάλυση µέσων (analysis of means - 20), ανάλυση οµάδων (cluster analysis - 

14), ανάλυση importance- performance analysis (9), repertory grid (8), 

τεχνικές χαρτογράφησης (mapping techniques - 3), σταθερού αθροίσµατος 

(constant sum - 2) και ανάλυση σύζευξης (conjoint analysis - 1). 

⇒ Πάνω από τα µισά από τα έγγραφα (75) µετρούν τις αντιλήψεις για µόνο έναν 

προορισµό, χωρίς ένα πλαίσιο της αναφοράς σε οποιουσδήποτε άλλους 

ανταγωνιστικούς προορισµούς. 

⇒ Η δηµοφιλέστερη περιοχή για τη µελέτη ήταν Βόρεια Αµερική, η οποία 

περιλήφθηκε σε 58 έγγραφα. Ακολουθήθηκε από το UK/ Ευρώπη (45), την 

Ασία (25), Αυστραλασία (19), την Αφρική (14), την Κεντρική Αµερική/τις 

Καραϊβική (9), Νότιο Ειρηνικό (5) και τη Νότια Αµερική (1). 

⇒ Ο δηµοφιλέστερος τύπος προορισµού ενδιαφέροντος ήταν χώρες, οι οποίες 

αναλύθηκαν σε 56 έγγραφα. Ακολουθήθηκαν από κράτη (27), πόλεις (26), 

θέρετρα (23) και επαρχίες (11). 

⇒ Η πλειοψηφία των εγγράφων (114) χρησιµοποίησε δοµηµένες τεχνικές για τον 

λειτουργικό ορισµό της τουριστικής εικόνας ενός προορισµού. 
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⇒ Λιγότερο από τα µισά από τα έγγραφα (63) εξέθεσαν τη χρήση των ποιοτικών 

µεθόδων, που περιλαµβάνουν τους καταναλωτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

έρευνας. 

⇒ Συνολικά 59 έγγραφα στόχευσαν στους επισκέπτες στους προορισµούς, ενώ 

55 έγγραφα στην κατοικία αυτών.  

⇒ ∆ιάφορα έγγραφα διερεύνησαν τις απόψεις των εµπόρων ταξιδιού/των 

εµπειρογνωµόνων (20), σπουδαστών (15), του προσωπικού των τουριστικών 

οργανώσεων σε επίπεδο τουριστικού προορισµού (Destination Marketing 

Organisations  ή DMO) (3) και των κατοίκων (2). 

Θα πρέπει παρόλα αυτά να τονίσουµε πως την τελευταία δεκαετία η τουριστική 

έρευνα αναπτύσσεται αργά αλλά µε σταθερά βήµατα (Tribe 2003) και πως αυτή την 

στιγµή εκδίδονται 37 σχετικά ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals), τα οποία εκδίδουν 

περισσότερα από 500 ερευνητικά άρθρα κάθε χρόνο. 
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AA..  22..33  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

 

Αν και οι θεωρητικές συζητήσεις περί της φύσης και της εξέλιξης της επιστηµονικής 

γνώσης (Kuhn 1962), του θεωρητικού υποβάθρου (Botterill 2001, Leiper 2000, 

Przeclawski 1993, Tribe 1997) και της προόδου (Dann et al. 1998, Dann 2000, Jafari 

1990, Riley & Love 1999) της Τουριστικής Έρευνας παρέχουν σηµαντικές υποθέσεις 

σχετικά µε την εξέλιξη της τουριστικής γνώσης, εντούτοις η εµπειρική µελέτη του 

περιεχοµένου της δηµοσιευµένης (σε επιστηµονικά περιοδικά) Τουριστικής Έρευνας 

παρέχει επαληθεύσιµα και βάσιµα συµπεράσµατα για την εξέλιξη αυτής.  

Ήδη εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, οι Van Doren and Heit (1973) σηµείωσαν τη 

σηµασία των ακαδηµαϊκών περιοδικών στην αναγνώριση των τάσεων και τη 

συνεισφορά τους στην πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης. Στον τουρισµό, πολλές 

τέτοιες προσπάθειες θα µπορούσαν να βρεθούν (Baloglu & Assante 1999, Crawford-

Welch & McCleary 1992). Παραδείγµατος χάριν, οι Reid and Andereck (1989) 

περιέγραψαν τη χρήση των στατιστικών τεχνικών στα περιοδικά Τουρισµού. 

Οι Pechlaner et al. (2004) και ο Sheldon (1990) εξέτασαν την ταξινόµηση των 

περιοδικών τουρισµού από τους ακαδηµαϊκούς-αναγνώστες των εν λόγω περιοδικών. 

Αναλύσεις των περιοδικών βασισµένες στη µέθοδο ανάλυσης αναφορών άρθρων 

(“Citation-based analysis”) υπάρχουν στη δουλειά των Howey et al. (1999) καθώς 

και στους Van Doren et al.(1994).  

Οι Jafari and Aaser (1988) σε εξέταση των διδακτορικών διατριβών σχετικών µε τον 

τουρισµό, σηµείωσαν τη σποραδική µόνο προσοχή που δόθηκε στον τουρισµό µέχρι 

την δεκαετία του 1970. Από αυτήν την περίοδο, τα σχετικά µε τον τουρισµό θέµατα 

έχουν αυξηθεί σε αριθµό, ειδικά µέσα στα επιστηµονικά πεδία των Οικονοµικών, της 

Ανθρωπολογίας, της Γεωγραφίας, και της Αναψυχής. Οι Burnett et al.(1991) σε µια 

ανάλυση περιεχοµένου των άρθρων του κορυφαίου περιοδικού Journal of Travel 

Research κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ένα µεγάλο µέρος της έρευνας είχε έναν 
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εθνοκεντρικό, Άγγλο-αµερικανικό προσανατολισµό που «παραµελεί σοβαρά τον 

υπόλοιπο κόσµο» (1991, σελ. 49).  

Σε µια αντίστοιχη µελέτη των περιοδικών φιλοξενίας, οι Crawford-Welch and 

McCleary (1992) αναφερόµενοι στα πιο επικρατούντα θέµατα των ερευνητικών 

εργασιών, διαπίστωσαν πως τα ζητήµατα της ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, το 

Μάρκετινγκ, και η ∆ιοίκηση Παραγωγής εµφανίζονταν ως τα πιο δηµοφιλή πεδία 

δηµοσιευµένης Τουριστικής Έρευνας . 

Επιπρόσθετα, σε µια αξιολόγηση της ποιότητας των τουριστικών περιοδικών, η 

Sheldon (1990) εξέτασε περιοδικά τουρισµού και φιλοξενίας. ∆ιαπίστωσε µια σχέση 

µεταξύ των εναγοµένων επιστηµονικών πεδίων –τουρισµός και φιλοξενία- και του 

προσδιορισµού της ποιότητας των περιοδικών. Ειδικότερα, οι ειδικοί φιλοξενίας 

εκτίµησαν τα περιοδικά τους υψηλότερα από τα περιοδικά τουρισµού και 

αντίστροφα. Σε µια σχετική µελέτη, η Sheldon (1991) σηµείωσε επίσης µια σταθερή 

αύξηση, κατά τη διάρκεια του χρόνου, στον αριθµό δηµοσιευµένων ερευνητικών 

άρθρων στον τουριστικό τοµέα.  Περαιτέρω, οι Burnett et al. (1991) διαπίστωσαν ότι 

οι συντάκτες µελετούσαν τις χώρες τους συχνότερα από άλλες χώρες. 

Τέλος, ένα σηµαντικό ζήτηµα της δηµοσιευµένης ερευνητικής προσπάθειας στον 

Τουρισµό είναι ότι οι λέξεις κλειδιά (keywords) και οι τίτλοι που συνήθως 

χρησιµοποιούνται στα άρθρα σε περιοδικά (Article Title). Η ανάλυση περιεχοµένου 

καταδεικνύει πως τα στοιχεία αυτά δεν είναι πάντα ακριβείς ενδείξεις του 

περιεχοµένου ενός άρθρου ή µιας έρευνας, επειδή µερικοί όροι χρησιµοποιούνται 

µάλλον διφορούµενα από τους συντάκτες στον τουρισµό.  
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AA..  22..44  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  ΣΣΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, διάφοροι συντάκτες έχουν συµβάλλει 

στη µελέτη της χρήσης της έρευνας µάρκετινγκ γενικώς (βλέπε Deshpandè & 

Zaltman 1982, 1984, 1987, Kinnear & Root 1989, Lee et al. 1987, Menon & 

Varadarajan 1992, Menon & Wilcox 1994, Kinnear & Taylor 1996, Diamantopoulos 

& Horncastle 1997, Avlonitis & Gounaris 1999, Bednall & Valos 2005) αλλά και 

στον τουρισµό ειδικότερα (Rovelstad & Blazer 1983, Sinkula & Hampton 1988, 

Taylor et al. 1994, Yaman & Shaw 1998, Yaman 2001, Cooper et al. 2003). 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποκάλυψε την ύπαρξη περιορισµένης έρευνας 

αναφορικά µε τη διάδοση και τη χρήση της γνώσης στον τουρισµό. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός πως έως το έτος 1995 η µόνη δηµοσιευµένη µελέτη για τη χρήσης 

της έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό ήταν µια έκθεση (Rovelstad & Blazer 1983). 

Όµως και στις µέρες µας παρόλο που «το µέγεθος της  τουριστικής έρευνας που έχει 

αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από έχει αυξηθεί µε συνέπεια... η 

χρήση όµως αυτής της έρευνας από πολλές τουριστικές επιχειρήσεις... δεν έχει 

αυξηθεί» (Taylor et al. 1994, σελ. 9).  

Παροµοίως, οι εφαρµοσµένες έρευνες µάρκετινγκ σε τουριστικούς προορισµούς 

ποικίλουν από «γρήγορες» και «απλοϊκές»  σε ελάχιστους προγραµµατισµένους και 

συστηµατικούς ελέγχους υποθέσεων (March 1994). Η αποτελεσµατικότητα της 

Έρευνας Μάρκετινγκ στους προορισµούς εξαρτάται από τη δυνατότητά τους να 

συντονίσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από το σύνολο 

των τοπικών αρχών αλλά και των µεµονωµένων οργανώσεων. Είναι εποµένως πολύ 

σηµαντικό η διοίκηση Τουριστικού Μάρκετινγκ του προορισµού να συντονίσει όλα 

αυτά τα στοιχεία/ µεταβλητές προκειµένου να παραχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα 

που θα καθοδηγήσουν την τουριστική πολιτική και τις στρατηγικές µάρκετινγκ 

(Hawes et al. 1991).  

Γενικά, η χρησιµότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ σε τουριστικούς προορισµούς έχει 

προσδιορισθεί από διάφορους ερευνητές (Cooper et al. 1999, Baker et al. 1994, 
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Ritchie 1996, Calantone & Mazanec 1991) και συνοψίστηκε πρόσφατα από τον 

Buhalis (2000). Έτσι, η Έρευνα Μάρκετινγκ συνεισφέρει στους τουριστικούς 

προορισµούς στους κάτωθι τοµείς (Buhalis 2000): 

⇒ Αναγνώριση των κύριων χαρακτηριστικών που προσδοκώνται από κάθε 

τµήµα αγοράς 

⇒ Κατάτµηση της τουριστικής αγοράς και ανάπτυξη αντίστοιχου µίγµατος 

Μάρκετινγκ  

⇒ Αξιολόγηση της συµβατότητας του προορισµού µε άλλες αγορές στόχους  

⇒ Βοήθεια στον σχεδιασµός και τις ιδιότητες που απαιτούνται για τα τουριστικά 

προϊόντα και υπηρεσίες  

⇒ Άνοιγµα νέων αγορών και µείωση της εξάρτησης στις υπάρχουσες  

⇒ Αξιολόγηση της ελαστικότητας της ζήτησης για κάθε τοµέα αγοράς  

⇒ Μείωση της εποχικότητας µε το ταίριασµα των τµηµάτων αγοράς  

⇒ Εξέταση εναλλακτικών διαύλων διανοµής  

⇒ Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Μάρκετινγκ και επιλογή των 

µέσων για προώθηση.  

⇒ Εξέταση των λόγων που αποτρέπουν τους ανθρώπους (καταπιεσµένη ζήτηση) 

να επισκέπτονται προορισµούς  

⇒ Αξιολόγηση και ανάπτυξη της εικόνας προορισµού  

⇒ Αξιολόγηση των επιδράσεων του τουρισµού στον προορισµό. 

Εντούτοις, τα στοιχεία δείχνουν ότι –γενικά- οι υπεύθυνοι και συµµέτοχοι του 

τουρισµού δεν εκτιµούν τη σηµασία της έρευνας µάρκετινγκ και την χρήση της 

γνώσης που παράγεται από αυτήν. Οι Baker et al. (1994, σελ. 7) σηµειώνουν σχετικά 

ότι ένα σηµαντικό µέρος της τουριστικής έρευνας «δεν είναι ούτε αποδοτικό, 

αποτελεσµατικό, ή µετρήσιµο [επειδή]... πολλοί χρήστες της έρευνας τουρισµού δεν 

απαιτούν αποδοτική, αποτελεσµατική και µετρήσιµη έρευνα».  
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AA..  22..55  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗ  

 

 

Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας  των τουριστικών 

ερευνών που προηγήθηκε, οδηγεί σε ορισµένες βασικές διαπιστώσεις που συνδέονται 

µε τους ερευνητικούς στόχους και καθοδήγησαν και τη συγκεκριµένη µελέτη.  

Συγκεκριµένα, ελάχιστες τουριστικές έρευνες: 

1. Αφορούν στην ανάπτυξη θεωρίας: η τουριστική βιβλιογραφία στερείται 

µελετών σχετικών µε την προσπάθεια ανάπτυξης θεωρίας καθώς η πλειοψηφία των 

µελετών είναι διερευνητικές και συνήθως αποτελούν εφαρµογή ερευνητικών 

ερωτήσεων ή εξετάζουν δανεισµένες θεωρίες από εξωγενή επιστηµονικά πεδία.  

2. Έχουν χωρική ευρύτητα και ποικιλία: πολύ µεγάλος όγκος έρευνας είναι 

εθνοκεντρική (κυρίως Αγγλο-Αµερικανική), ένας προσανατολισµός που « παραµελεί 

σοβαρά τον υπόλοιπο κόσµο» (Burnett et al. 1991, σελ. 49). 

3. Κάνουν χρήση των προηγµένων µεθόδων και των εργαλείων της στατιστικής. 

4. Μόλις τη δεκαετία του 1990 προστίθεται στο Μάρκετινγκ ως στόχος της 

ακαδηµαϊκής έρευνας στον τουρισµό κατόπιν έντονης ακαδηµαϊκής συζήτησης και 

απαίτησης για µεγαλύτερη ολοκλήρωση της τουριστικής έρευνας και µε άλλες 

επιστήµες. Εδώ να αναφέρουµε ένα επιπρόσθετο ζήτηµα που είναι το σχίσµα µεταξύ 

της επιστηµονικής τουριστικής έρευνας στο Μάρκετινγκ και της τουριστικής 

πρακτικής. 

5. Ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει  θέµατα που να αφορούν το στρατηγικό 

Μάρκετινγκ προορισµών και ακόµη λιγότερες που επεξηγούν τους προορισµούς ως 

παρόχους εµπειρίας για τους τουρίστες (Ryan 2000, Page 1997, Gyimóthy 2000, 

Jennings & Nickerson 2006). 

Με την παρούσα διατριβή φιλοδοξείται –µεταξύ των άλλων στόχων- η συνεισφορά 

στην κάλυψη αυτού ακριβώς του κενού της εµπειρικής εφαρµογής της έρευνας 

µάρκετινγκ και την χρήση της γνώσης που παράγεται από αυτήν. Αυτό γίνεται µέσω 
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της ανάπτυξης  ενός απλού και αναλυτικού πλαισίου έρευνας (ενός ερευνητικού 

εργαλείου και µιας µεθοδολογίας) για την µέτρηση της απόστασης µεταξύ της 

αξιολογηθείσας εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για 

την αξιολόγηση αυτή σε συγκεκριµένο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισµού 

(βλέπε, Κεφ.5).  

Κατόπιν της θεωρητικής διερεύνησης των Ερευνών Μάρκετινγκ σε τουριστικούς 

προορισµούς και την καταγραφή της διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας Μάρκετινγκ 

στον τουρισµό, το επόµενο βήµα για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της 

διατριβής είναι η συνδυαστική µελέτη των διεθνών προσεγγίσεων και βιβλιογραφίας 

αναφορικά µε το συγκεκριµένο τουριστικό περιβάλλον των τουριστικών προορισµών 

όπου βιώνονται από τους τουρίστες οι τουριστικές εµπειρίες.  

Βασικά το κύριο ερευνητικό ερώτηµα είναι αν η υπάρχουσα δηµοσιευµένη έρευνα σε 

προορισµούς υιοθετεί  ολιστική προσέγγιση στην µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας, 

δηλαδή εάν ενσωµατώνει όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας. Το ερευνητικό αυτό 

ερώτηµα απαντάται στο επόµενο –δεύτερο- κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης (Κεφ 2.B).  



  

Κεφάλαιο 2. Β ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
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ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΥΥπποο  --  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

 

 

Το δεύτερο υπο-κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης διερευνά το δεύτερο από 

τα τρία επιστηµονικά πεδία της παρούσας µελέτης: την έννοια των Τουριστικών 

Προορισµών. Η επισκόπηση αυτή στοχεύει στην εισαγωγή του ερευνητικού 

ερωτήµατος στο κοινωνικό περιβάλλον που εξετάζεται. 

Η διερεύνηση γίνεται µέσω της ενδελεχούς επισκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και αρθρογραφίας ως προς τις παρακάτω διαστάσεις της υπό µελέτη έννοιας:  

1. Προσδιορισµός της έννοιας, των συστατικών και των βασικών συµµετόχων σε 

έναν τουριστικό προορισµό.  

2. Κριτική επισκόπηση της συστηµικής προσέγγισης στα πλαίσια ενός 

προορισµού και των θεωριών και των βασικών υποδειγµάτων αυτής της προσέγγισης, 

και  

3. Εννοιολογικός προσδιορισµός του πολιτιστικού τουρισµού και του τουρισµού 

κληρονοµιάς καθώς και διερεύνηση των εµπειρικών ερευνών σε επίπεδο τουριστικών 

προορισµών κληρονοµιάς (όπου ανήκει και υπό µελέτη προορισµός της παρούσας 

µελέτης). 
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ΒΒ..  22..11  ΗΗ  ΈΈΝΝΝΝΟΟΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

 

 

«Όλοι οι τουρίστες φτάνουν κάπου για να κάνουν κάτι»  

(Medlik & Middleton 1973) 

 

Ο τουρισµός είναι σαφώς ένα από τα προεξέχοντα οικονοµικά και κοινωνικά 

φαινόµενα τόσο του προηγούµενου αιώνα όσο και αυτού που διανύουµε. Κάθε χρόνο 

ολοένα και µεγαλύτερη µερίδα του παγκόσµιου πληθυσµού συµµετέχει στην 

τουριστική δραστηριότητα και για την πλειοψηφία των χωρών ο τουρισµός έχει 

αναπτυχθεί σε έναν από τους δυναµικότερους και γρηγορότερα αυξανόµενους τοµείς 

της οικονοµίας (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 2007). Η στρατηγική σηµασία 

του τουριστικού φαινοµένου έχει οδηγήσει πολλούς να παραδεχθούν πως «εάν ήταν 

χώρα, θα ήταν η τρίτη πλουσιότερη χώρα στον κόσµο». 

Στο τέλος της τουριστικής αλυσίδας βρίσκεται ο τουριστικός προορισµός (Middleton 

& Clarke 2001). Οι προορισµοί είναι αµαλγάµατα των τουριστικών προϊόντων, 

προσφέροντας  «ενσωµατωµένη εµπειρία στους πελάτες»  (Murphy et al.2000, σελ. 

44). Παραδοσιακά, οι προορισµοί θεωρούνται ως µέρη γεωγραφικά καθορισµένα µε 

σαφήνεια, όπως µια χώρα, ένα νησί ή µια πόλη (Hall 2000, Davidson & Maitland 

1997). Εντούτοις, όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι ο τουριστικός προορισµός 

µπορεί να είναι επίσης µια αντιληπτική έννοια, που µπορεί να ερµηνευθεί 

υποκειµενικά από τους πελάτες, ανάλογα την ταξιδιωτική τους περιήγηση, το 

πολιτιστικό υπόβαθρο, το λόγο της επίσκεψης, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και την 

προηγούµενη ταξιδιωτική τους εµπειρία. Συχνά οι προορισµοί διαιρούνται µε βάση 

µια απλουστευτική θεώρηση σε γεωγραφικά και πολιτικά κριτήρια, πρακτική που 

αποτυγχάνει στο να συµπεριλάβει τις προτιµήσεις των πελατών ή λειτουργίες της 

τουριστικής βιοµηχανίας. 

Ο Leiper (1995, σελ. 87) εξηγεί ότι προορισµοί είναι µέρη στα οποία ταξιδεύουν οι 

άνθρωποι και επιλέγουν να µείνουν για µια στιγµή προκειµένου να δοκιµάσουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή χαρακτηριστικά- αντιληπτά αξιοθέατα 
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κάποιου είδους. Οι Cooper et al. (1998) ορίζουν τους προορισµούς ως εστία 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις τουριστικές ανάγκες.  

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται η συστηµική προσέγγιση στα πλαίσια του 

τουριστικού φαινοµένου, τα συστατικά των τουριστικών προορισµών και οι 

συµµέτοχοι (stakeholders) σε έναν προορισµό, έννοιες δηλαδή που εισαγάγουν στη 

διερεύνηση της τουριστικής εµπειρίας σε έναν τουριστικό προορισµό. 

 

 

Β. 2.1.1 Συστηµική προσέγγιση τουρισµού 

 

Πολλοί ορισµοί έχουν δοθεί για την έννοια του Τουρισµού, κυρίως από δύο 

διαφορετικές προοπτικές και επιστηµονικές αφετηρίες (Τσάρτας 1996, σελ. 37-8): 

από την πλευρά της Τουριστικής Ζήτησης (Tourism Demand), δηλαδή των τουριστών 

(Burkart & Medlik 1981, Middleton 1988, Leiper 1990, Jefferson & Lickorish 1988) 

από την µία και από την πλευρά της Τουριστικής Προσφοράς (Tourism Supply - 

Ferrario 1979, Zacharatos 1984, Papadopoulos & Mirza 1985, Smith 1988, Laws 

1995), δηλαδή των επαγγελµατιών που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες και 

προϊόντα, από την άλλη. Σε γενικές γραµµές πάντως το σύνολο της τουριστικής 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας υιοθετεί τη συστηµική προσέγγιση του τουριστικού 

φαινοµένου (Witt & Moutinho 1994).  

Ως σύστηµα γενικά ορίζεται «ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων στοιχείων που 

οργανώνονται και συντονίζονται µεταξύ τους, ώστε σαν ένα ενοποιηµένο σύνολο να 

επιτύχει τους στόχους του» (Μάλλιαρης 2001, σελ. 54). Ο ίδιος µάλιστα συγγραφέας 

τονίζει πως µε την προσέγγιση συστηµάτων «…διευκολύνεται ο εντοπισµός των 

στοιχείων, η περιγραφή της µεταξύ τους οργανικής σύνδεσης και ο καθορισµός του 

υπέρτατου στόχου» (Μάλλιαρης 2001, σελ. 55). Τις βάσεις για τη συστηµική 

προσέγγιση στον τουρισµό έθεσαν οι Hunziger and Krapf (1942, σελ. 42-43), ο 

Leiper (1979, σελ. 403) και ο Kaspar (1989, σελ. 443-6).  
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Γενικά, το τουριστικό σύστηµα περιστρέφεται γύρω από δύο απαραίτητα στοιχεία: 

έναν τόπο προέλευσης (τουριστική ζήτηση) και έναν προορισµό (τουριστική 

προσφορά). Μερικοί µελετητές υποστηρίζουν ότι χωρίς αξιοθέατα ο τουρισµός είναι 

αδύνατος (Gunn 1994) ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι η ζήτηση που ωθεί τον τουρισµό 

(Dale 1990). Η πραγµατικότητα βρίσκεται στην αµοιβαία σχέση µεταξύ αυτών των 

δύο βασικών στοιχείων, η οποία είναι πολύ ουσιαστική για την ύπαρξη του 

τουρισµού. Σύµφωνα µε τους Tosun and Jenkins (1998) αυτή  η προσέγγιση έχει το 

πλεονέκτηµα «µιας ευρύτερης θεώρησης αντί της ύπαρξης µυωπικής και 

αποµονωµένης θεώρησης» (Tosun & Jenkins 1998, σελ.104).   

Ένας από τους στόχους της συστηµικής προσέγγισης που χρησιµοποιείται στις 

µελέτες τουρισµού είναι να αναπτυχθεί καλύτερη αντιστοιχία ή συνδυασµός µεταξύ  

των συστατικών της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης για την 

επιτυχή ανάπτυξη του τουριστικού προορισµού. Επιπλέον, ξεκινώντας από µια 

γεωγραφική ανάλυση της τουριστικής µετακίνησης και των ροών και λαµβάνοντας 

υπόψη τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των τουριστικών συστατικών (Leiper 1979), οι 

εφαρµογές της συστηµικής προσέγγισης του τουριστικού φαινοµένου έχουν 

χρησιµοποιηθεί ευρέως σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τουριστικού 

Μάρκετινγκ (Formica & Littlefield 2000), του προγραµµατισµού και αειφόρου 

ανάπτυξης (Carlsen 1999, Gunn 1994), καθώς επίσης και στην οικονοµική διαχείριση 

του τουρισµού (Uysal 1998).  

∆ιάφορες συστηµικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί προκειµένου να ορισθούν τα 

συστατικά του τουρισµού, η λειτουργία τους ή οι µεταξύ τους ρόλοι (Gunn 1988, 

1994, Liu 1988, Leiper 1979, 1990, McIntosh & Goeldner 1986, Pearce 1995, Mill & 

Morrison 2002, Farrell & Twining-Ward 2004). Αυτές οι συστηµικές προσεγγίσεις 

µπορούν να θεωρηθούν ως θεµελιώδες πλαίσιο για τον τουρισµό. Σε µία από τις 

πρώτες συστηµικές προσεγγίσεις που προτάθηκαν, ο Gunn (1988) χρησιµοποιώντας 

την λειτουργική προσέγγιση του τουριστικού συστήµατος, παρουσιάζει τους 

συνδέσµους µεταξύ ή µέσα στα συστατικά, συµπεριλαµβανοµένου του πληθυσµού  

(πλευρά τουριστικής ζήτησης), των πληροφοριών, της µεταφορά, των αξιοθέατων, 

και των εγκαταστάσεων και των τουριστικών υπηρεσιών  (πλευρά τουριστικής 

προσφοράς). Επιπλέον, ο Gunn (1988) περαιτέρω διευκρινίζει τους παράγοντες που 
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επηρεάζουν το τουριστικό σύστηµα, όπως είναι οι φυσικοί πόροι, οι πολιτιστικοί 

πόροι, το επιχειρηµατικό πνεύµα, η χρηµατοδότηση, η εργασία, ο ανταγωνισµός, η 

τοπική κοινότητα, οι κυβερνητικές  πολιτικές και τέλος, η οργάνωση και η ηγεσία.  

Οι Mill and Morrison (2002) σε µια προσπάθεια σύνοψης, προσδιόρισαν τέσσερα 

µεγάλα µέρη του τουριστικού συστήµατος: την αγορά  (τουρίστες),  το ταξίδι  

(µεταφορά), τον προορισµό  (αξιοθέατα,  εγκαταστάσεις, και υπηρεσίες) και το 

Μάρκετινγκ (πληροφορίες και προώθηση), µε κάθε συστατικό να συνδέεται έντονα 

µε τα υπόλοιπα.  

Ο Pearce (1995) από την άλλη ανέδειξε τη φύση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της 

ζήτησης και της προσφοράς µε την πρόταση τριών διαφορετικών τουριστικών 

µοντέλων: 1) υπόδειγµα της µετακίνησης από τον τόπο διαµονής στον προορισµό 

(“origin-destination”), 2) το δοµικό µοντέλο (“structural”), και τέλος 3) το εξελικτικό 

µοντέλο (“evolution model”). Οι χωρικές αλληλεπιδράσεις και η αµοιβαιότητα είναι 

σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που υποστηρίζουν όλα αυτά τα µοντέλα ενώ 

η έννοια της χωρικής ιεραρχίας είναι επίσης κεντρική σε αυτά τα µοντέλα.  Το 

µοντέλο µετακίνησης από τον τόπο διαµονής στον προορισµό, παραδείγµατος χάριν, 

υποθέτει ότι «οι προορισµοί είναι σε ποικίλους βαθµούς και τόποι προέλευσης και 

προορισµοί  υποδοχής» (Pearce 1995, σελ. 5). ∆ηλαδή, οι πόλεις ή τα µέρη που 

παράγουν τουρισµό µπορούν επίσης να λειτουργούν και ως προορισµοί.  

Στο δοµικό µοντέλο,  εντούτοις,  οι τουριστικές αγορές είναι κεντροθετηµένες µέσω 

µιας τοπικής, περιφερειακής, και εθνικής ιεραρχίας, µε τη διεθνή µεταφορά να 

εµφανίζεται µεταξύ των εθνικών αστικών κέντρων στις χώρες παραγωγής και 

υποδοχής του τουριστικού φαινοµένου. Η αλληλεπίδραση της προσφοράς και της 

ζήτησης σε αυτό το δοµικό πρότυπο βασίζεται στην οικονοµική ανωτερότητα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη των περιοχών παραγωγής τουρισµού. Εντέλει, το εξελικτικό 

µοντέλο εξηγεί τις µετακινήσεις των τουριστών εστιάζοντας στην προοπτική της 

εξέλιξης των τουριστικών φαινοµένων και της ανάπτυξης των τουριστικών δοµών.  

Στο µοντέλο «αλληλεπιδράσεων ζήτησης-προσφοράς», που προτάθηκε από τους 

Fesenmaier and Uysal (1990, σελ. 31), οι σύνδεσµοι και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των πλευρών της προσφοράς και της ζήτησης είναι επίσης κεντρικά ζητήµατα στην 

κατανόηση του τουριστικού συστήµατος. Επιπλέον,  η ποιότητα της εµπειρίας των 
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τουριστών επηρεάζεται άµεσα από την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας και των 

εγκαταστάσεων από την πλευρά της προσφοράς. Το επίπεδο τουριστικής 

ικανοποίησης που οι τουρίστες εκφράζουν βασίζεται στην εµπειρία τους και οι 

δραστηριότητες προορισµού εξαρτώνται επίσης από τη δυνατότητα του προορισµού 

να παραδώσει τον τύπο εµπειρίας και δραστηριοτήτων που επιθυµούν οι αγορές 

στόχοι (Ryan 1991). 

Συνοψίζοντας, το σύνολο των ερευνητών του τουρισµού συµφωνεί πως οι 

ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να υιοθετούν µια µετατόπιση από την 

περιορισµένη προοπτική του τουρισµού που εξετάζει το τουριστικό φαινόµενο από 

µια στενή οπτική (Jafari & Aaser 1988, Sheldon 1990, Lavery 1987, Echtner & Jamal 

1997) προς έναν πιό συνολικό και ενσωµατωµένο παράδειγµα (Jafari & Brent-Richie 

1981, Getz 1986, Pearce et al. 1996, Tribe 1997, Aramberri 2001).  

Με βάση τη συστηµική προσέγγιση:  

⇒ κάθε τουριστικός προορισµός αποτελεί τον κοινό παρανοµαστή 

συγκεντρώνοντας πολλούς κλάδους του τουρισµού σε µία και µοναδική 

περιοχή, 

⇒ κάθε τουριστικός προορισµός περιλαµβάνει ένα εύρος προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία ποικίλουν σε ποιότητα, διαθεσιµότητα, 

προσπελασιµότητα, εικόνα και τιµή, και  

⇒ ο τουρίστας συνδέει το τουριστικό προϊόν τόσο µε τις επιχειρήσεις που του το 

παρέχουν όσο και µε τον προορισµό που επισκέπτεται 

Η παρούσα µελέτη αναγνωρίζοντας πως ο τουρισµός ως φαινόµενο είναι δυναµικό, 

βασίζεται στο εξελικτικό υπόδειγµα που προτάθηκε από τον Pearce (1995)  και 

ανέδειξε τη φύση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς αλλά 

και στο µοντέλο «αλληλεπιδράσεων ζήτησης-προσφοράς» των Fesenmaier and Uysal 

(1990), που ορίζει πως η ποιότητα της εµπειρίας των τουριστών επηρεάζεται άµεσα 

από την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας και των εγκαταστάσεων από την 

πλευρά της προσφοράς.  

Πιο συγκεκριµένα,  η διατριβή καθοδηγείται από την παραδοχή πως η εννοιολογική 

σύλληψη του τουρισµού ως αλληλεπιδρών σύστηµα τοποθετεί τον προορισµό στο 
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κέντρο του συστήµατος (Goodall 1990, σελ. 63) µιας και σε αυτόν συντελείται κατά 

κύριο λόγο η τουριστική δραστηριότητα (Laws 1991, σελ. 14). Αν και η παραδοχή 

αυτή δεν είναι ρητή σε σύλληψη, αναγνωρίζει την µοναδική πτυχή του τουρισµού να 

είναι η µόνη εµπορική δραστηριότητα που φέρνει τους πελάτες στο προϊόν παρά το 

αντίστροφο. Αναγνωρίζει επίσης, ότι όλα τα στοιχεία του συστήµατος είναι δυναµικά, 

και µπορούν χωριστά, συλλογικά ή συνεργικά να αλλάξουν τη φύση του τουριστικού 

προϊόντος ή της τουριστικής εµπειρίας. Μέσα σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο του 

τουριστικού συστήµατος έχει δοµηθεί και αναπτυχθεί η παρούσα εργασία. 

 

 

Β. 2.1.2 Συστατικά Τουριστικών Προορισµών 

 

Με βάση τον εννοιολογικό προσδιορισµό που προηγήθηκε, ένας προορισµός µπορεί 

να θεωρηθεί ως συνδυασµός (ή ακόµα και ένα εµπορικό σήµα) όλων των προϊόντων, 

των υπηρεσιών και τελικά της εµπειρίας που παρέχεται τοπικά (Buhalis 2000). Με 

βάση αυτό τον συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών έχει εισαχθεί πλέον η έννοια του 

µίγµατος προορισµού. Το µίγµα προορισµού (“destination mix”) περιλαµβάνει τα 

αξιοθέατα και τα γεγονότα, τις εγκαταστάσεις, τις υποδοµές, τη µεταφορά, και τους 

πόρους φιλοξενίας που ένας προορισµός παρέχει στους επισκέπτες (Mill & Morrison 

2002). Τα συστατικά των τουριστικών προϊόντων σε προορισµούς έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο πολλών τυπολογιών από συγγραφείς, ξεκινώντας από την διάκριση σε 

πρωτογενή και δευτερογενή προσφορά που προτάθηκε από τον Mariotti (1933) και 

υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από τους Krippendorf (1971), Schmoll (1977), Kaspar 

(1991), Laws (1995), Freyer (1999), Jafari (2000) και Dolnicar  (2002).  

Οι Medlik and Middleton (1973) και αργότερα οι Burkart and Medlik (1981) 

εισήγαγαν την ταξινόµηση των 3 «Α»: 

1. Αξιοθέατα (Attractions):  συµπεριλαµβάνει τα θέλγητρα ή πόλους έλξης 

τουριστών στον προορισµό καθώς και την εικόνα του προορισµού 
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2. Ανέσεις (Amenities): συµπεριλαµβάνει τα καταλύµατα, τις εγκαταστάσεις 

εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής, 

3. Προσβασιµότητα (Accessibility): αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης 

στον προορισµό 

 Η προσέγγιση αυτή έλαβε µεγάλης αναγνώρισης και υιοθετήθηκε και διευρύνθηκε 

από πολλούς συγγραφείς, όπως οι Bakic (1988), Holloway (1994) και τον Seekings 

(1989) που πρόσθεσε και τον παράγοντα «άνθρωπο» στην παραπάνω τυπολογία.  

Οι Cooper et al. (1993) πρότειναν τα 4 «Α», προσθέτοντας στην τυπολογία των 

Burkart and Medlik (1981), τις βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται σε έναν 

προορισµό από τις τοπικές τουριστικές οργανώσεις (ουσιαστικά αφορά τη διοίκηση 

του προορισµού από τους υπευθύνους τουριστικής πολιτικής και Μάρκετινγκ). Η 

πρόταση αυτή ουσιαστικά αποτελεί παραλλαγή της ταξινόµησης του Gunn (1988). Ο 

Middleton (1988) αργότερα αναγνωρίζοντας την σηµασία της εικόνας του 

προορισµού, την αφαιρεί από τα αξιοθέατα, που ο ίδιος µε τον Medlik (Medlik & 

Middleton 1973) είχε αρχικά προτείνει, και την προσθέτει ως τέταρτο συστατικό των 

προορισµών µε πέµπτο την τιµή της επίσκεψης στον προορισµό. 

Εκτός των παραπάνω, πολλές προσεγγίσεις έχουν προταθεί για την ταξινόµηση των 

συστατικών ενός προορισµού, προερχόµενες από διαφορετικές φιλοσοφίες και 

παρουσιάζουν µεταξύ τους πολλές αποκλίσεις (Βαρβαρέσος 1998 σελ.138). σε αυτές 

συγκαταλέγονται και  αρκετές τυπολογίες  Ελλήνων συγγραφέων, που συνήθως 

ακολουθούν ταξινοµήσεις ξένων οµολόγων τους (Πετρέας 1989, Σταυράκης 1979, 

Παυλίδης 1993, Ηγουµενάκης 1996, Βαρβαρέσος 1998) ή προτείνουν ταξινοµήσεις 

που δεν εµπίπτουν σε κάποιο από τα κριτήρια ταξινόµησης (Λογοθέτης 1971, 

Καλφιώτης 1978).   

Ωστόσο, οι περισσότεροι προορισµοί περιλαµβάνουν σύµφωνα µε την πρόσφατη 

µελέτη του Buhalis (2000 σελ. 98) έναν πυρήνα µε τα ακόλουθα συστατικά, τα οποία 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως τα έξι Α, όπως φαίνεται στον πίνακα: 
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Πίνακας 2.Β.1.  Πλαίσιο των Έξι Α των τουριστικών προορισµών (Buhalis, 2000 σελ. 98) 

Πλαίσιο των Έξι Α των τουριστικών προορισµών 

  

Αξιοθέατα φυσικά, τεχνητά, κληρονοµιά, ειδικά γεγονότα 

∆υνατότητα 

πρόσβασης 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των συστηµάτων µεταφοράς, τερµατικά 

και οχήµατα 

Εξυπηρετήσεις 

(Amenities) 

εγκαταστάσεις στέγασης και τοµέα εστιάσεως, που πουλούν λιανικώς, 

άλλες τουριστικές υπηρεσίες  

∆ιαθέσιµα 

τουριστικά πακέτα 

(Available 

packages) 

Προσχεδιασµένα τουριστικά πακέτα από τους µεσάζοντες 

τουριστικών υπηρεσιών 

∆ραστηριότητες 

(Activities) 

όλες οι δραστηριότητες διαθέσιµες στον προορισµό που οι πελάτες θα 

κάνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους 

Βοηθητικές 

υπηρεσίες (Ancillary 

services) 

υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από τους τουρίστες όπως οι 

τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εφηµεριδοπώλες, νοσοκοµεία, κ.λ.π. 

  

 

Τα συστατικά των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισµού είναι 

ουσιαστικά για τη ανάπτυξη τουρισµού και το Μάρκετινγκ, και αναφέρονται 

συνήθως ως τουριστικά αξιοθέατα και πόροι. Καθώς η ανάπτυξη του τουρισµού 

προχωρά, «τόσο ολόκληρες πόλεις και περιοχές, και κουλτούρες θεωρούν τους 

εαυτούς τους ως αξιοθέατα» (MacCannell 1976, σελ.16). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται ανάλυση της έννοιας των τουριστικών 

αξιοθέατων. 

Τα τουριστικά αξιοθέατα ή θέλγητρα συνίστανται σε «όλα εκείνα τα στοιχεία ενός 

µέρους –εκτός της µόνιµης κατοικίας- που µπορούν να προσελκύσουν τους 

τουρίστες» (Lew 1987, σελ. 554). Σύµφωνα µε τον MacCannell (1976, σελ. 109) τα 

τουριστικά αξιοθέατα απαρτίζονται από τρία συνθετικά: τους τουρίστες, ένα µέρος 

και µια αγορά ή µια εικόνα που κάνει το µέρος αυτό σηµαντικό. Η άποψη αυτή του 
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MacCannell (1976) βασίζεται στη θεώρηση της φύσεως των συστηµάτων των 

τουριστικών αξιοθέατων του Leiper (1990). 

Ο Leiper (1995) είπε ότι «οι προορισµοί είναι θέσεις όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν 

και όπου διαµένουν προκειµένου να έχουν µια ταξιδιωτική εµπειρία, ανάλογα µε τα 

αξιοθέατα των προορισµών». Κατά συνέπεια, γενικά, αυτά τα αξιοθέατα/ πόροι ενός 

προορισµού έχουν θεωρηθεί ως παράγοντες τουριστικής προσφοράς που 

αντιπροσωπεύουν τις κατευθυντήριες δυνάµεις που παράγουν την τουριστική ζήτηση 

(Uysal 1998) και επίσης αρχικές πηγές ή καθοριστικοί παράγοντες της µέτρησης της 

ελκυστικότητας προορισµού (Hu & Ritchie 1993, Formica 2000). Η µελέτη από τον 

Buhalis (2000 σελ. 98) περιλαµβάνει λίστα µε τα έξι πιο σηµαντικά συστατικά των 

αξιοθέατων και των τουριστικών πόρων, που αναλύθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο.   

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ταξινοµήσουν τα αξιοθέατα/ πόρους 

(Ferrario 1979, Gunn 1988, Hu & Ritchie 1993, MacCannell 1976, Murphy 1985, 

Murphy et al 2000, Smith 1994, Yoon et al.2001). Σε µια προσπάθεια γενίκευσης και 

τυπολογίας, θα µπορούσαµε -κατόπιν ενδελεχούς βιβλιογραφικής επισκόπησης- να 

διαπιστώσουµε πως τρεις γενικές κατηγοριοποιήσεων  κυριαρχούν ανάλογα τα 

κάτωθι κριτήρια:  

� της φύσης των πόρων: Φυσικοί και κατασκευασµένοι από τον άνθρωπο πόροι, 

φυσικά και χτιστά αξιοθέατα.  

� της γεωγραφικής διάστασης: ∆ιεθνή, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά 

αξιοθέατα (αντικατοπτρίζοντας συχνά την ικανότητά τους να προσελκύουν τουρίστες 

από διάφορες χιλιοµετρικές αποστάσεις).  

� το είδος των πόρων: δηµόσια και ιδιωτικά (αντικατοπτρίζοντας συχνά την 

υπεύθυνη αρχή για αυτά) ή διαρκή, εποχικά και περιστασιακά αξιοθέατα 

(αντικατοπτρίζοντας συχνά τα εποχικά χαρακτηριστικά της διαθεσιµότητάς τους).  

Ο Lew (1987) παρουσίασε διάφορες τυπολογίες των αξιοθέατων µε βάση τρεις 

γενικές κατηγορίες: ιδεογραφικά, οργανωσιακά και γνωστικά αξιοθέατα. Η πρώτη 

κατηγορία δίνει έµφαση στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, η δεύτερη σε 
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χωρικά χαρακτηριστικά καθώς και στην χωρητικότητα των αξιοθέατων ενώ η τρίτη 

κατηγορία επικεντρώνει στις αντιλήψεις και εµπειρίες των επισκεπτών.  

Τέλος ο Wall (1997) κατηγοριοποιεί τα αξιοθέατα σε σηµεία, γραµµές και περιοχές. 

Ως σηµεία (points) µπορούν να χαρακτηρισθούν τα µονοδιάστατα αξιοθέατα (όπως 

αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, ιαµατικές πηγές κλπ.) που περιορίζονται χωρικά σε 

ένα µέρος, το οποίο πρέπει να επισκεφθούν οι επισκέπτες προκειµένου να έχουν την 

εµπειρία του αξιοθέατου. Ως δυσδιάστατα αξιοθέατα χαρακτηρίζονται οι γραµµές 

(lines) -παρόλο που περιλαµβάνουν κάποιο βάθος, µιας και εκτείνονται σε κάποια 

µεγαλύτερη απόσταση, και έτσι παρουσιάζουν χαµηλότερη σηµειακή συγκέντρωση 

επισκεπτών. Τέτοια αξιοθέατα µπορεί να είναι ακτές, λίµνες και γενικά εκτάσεις 

θαλάσσιες ή χερσαίες. Τέλος πολυδιάστατα είναι τα  αξιοθέατα που από τον Wall 

(1997) χαρακτηρίζονται ως περιοχές (areas), µιας και η µεγάλη χωρική έκταση που 

καταλαµβάνουν επιτρέπει φαινόµενα υψηλής διασποράς των επισκεπτών.  

 

 

Β. 2.1.3 Συµµέτοχοι Τουριστικών Προορισµών 

Σε έναν τουριστικό προορισµό υπάρχουν πολλές οµάδες ενδιαφεροµένων που έχουν 

συµφέρον από την τουριστική ανάπτυξή του. Είναι οι λεγόµενοι συµµέτοχοι ή 

συµµετέχοντες.  

Ένας συµµέτοχος (stakeholder) ορίζεται από τον Freeman ως οποιαδήποτε 

µεµονωµένη ή ευπροσδιόριστη οµάδα που επηρεάζεται ή µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην επίτευξη των εταιρικών στόχων (Freeman 1984, σελ. 46).  

Η θεωρία συµµέτοχων ή συµµετεχόντων (“stakeholder approach” - Rhenman 1964, 

Rhenman & Stymne 1965, Freeman 1984, Näsi 1995), που εισήχθη από τον Freeman 

(1984), προτείνει πως µια οργάνωση χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις της µε τις 

διάφορες οµάδες και τα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων, των πελατών, 

των προµηθευτών, των κυβερνήσεων, και των µελών των κοινοτήτων. Κατά 

συνέπεια, µια οµάδα είναι κατάλληλη ως συµµέτοχος εάν έχει ένα νόµιµο ενδιαφέρον 

για τις πτυχές των δραστηριοτήτων των οργανισµών (Donaldson & Preston 1995) και, 
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εποµένως, σύµφωνα µε τον Freeman,  έχει είτε τη ισχύ να επηρεάσει την απόδοση 

των οργανισµών ή/ και συµµετέχει στην απόδοση αυτών.   

Στην πρωτότυπη εργασία του πάνω στη θεωρία των συµµετεχόντων, ο Freeman 

(1984) παρέθεσε την παραδοσιακή στάση του Friedman (1962), που υποστήριζε πως 

τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να ισοζυγίζουν διαφορετικούς στόχους που 

παράγονται από διαφορετικές οµάδες που έχουν ή διεκδικούν ιδιοκτησία, δικαιώµατα 

ή συµφέροντα σε µια επιχείρηση και τις δραστηριότητες αυτής (Clarkson 1995). Με 

άλλα λόγια, η απόδοση µιας επιχείρησης επηρεάζει ή επηρεάζεται από τους 

«εµπλεκόµενους» της (Crane et al. 2004). Η οικονοµική κοινότητα, το περιβάλλον, οι 

ακτιβιστικές οµάδες, οι πελάτες, τα εµπορικά σωµατεία (Ogden & Bougen 1985), οι 

υπάλληλοι, οι εµπορικοί συνεταιρισµοί, οι ανταγωνιστές, οι προµηθευτές, η 

κυβέρνηση και οι πολιτικές οµάδες (Freeman 1984) είναι µερικές από τις συστατικές 

οµάδες που ο Freeman ονόµασε «εµπλεκόµενους» στον «γενικό χάρτη 

συµµετεχόντων» του (“generic stakeholder map” - Freeman 1984, σελ. 55). 

Πολλές θεωρίες συµµέτοχων αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν έκτοτε. Η Οργανική 

θεωρία Συµµέτοχων (“Instrumental stakeholder theory” ) του Jones (1995), η θεωρία 

Συµµέτοχων Εταιρίας (“The stakeholder theory of the corporation”) των Donaldson 

& Preston (1995), η θεωρία Προσδιορισµού και της προεξέχουσας θέσης των 

συµµέτοχων (“Theory of stakeholder identification and salience”)  των Mitchell et al. 

(1997), η Συγκλίνουσα θεωρία Συµµέτοχων (“convergent stakeholder theory”) των 

Jones and Wicks (1999), καθώς και η ∆ιάφορη θεωρία Αποκλινουσών Συµµέτοχων 

(“divergent stakeholder theory”) του Freeman (1999), είναι µερικές µόνο από τις 

θεωρίες που έχουν κατά καιρούς προταθεί. 

Όλες αυτές οι θεωρίες ανεξάρτητα τη θεωρητική βάση και τις διαφορές τους, 

συγκλίνουν ως προς την άποψη πως οι οµάδες συµµετεχόντων διακρίνονται σε κύριες 

και δευτερεύοντες ανάλογα µε το επίπεδο διασύνδεσης µεταξύ της εταιρίας και των 

κύριων οµάδων συµµετεχόντων. Επίσης, συµφωνούν πως η κοινότητα 

συµµετεχόντων και κάθε οµάδα ξεχωριστά, µέσα από έναν µηχανισµό κυρώσεων, 

µπορεί να κατευθύνει διοικητικές αποφάσεις ασκώντας πιέσεις σε νωθρές διοικητικές 

οµάδες, σηµατοδοτώντας µια «κακή» εταιρία και/ ή επαινώντας τις ενέργειες µιας 

«καλής» διοίκησης ως ένα πρότυπο για µελλοντικές πρακτικές. Ουσιαστικά, η 
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επιτυχία µιας επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητα των διοικητικών στελεχών 

της να δηµιουργούν επαρκή πλούτο ή ικανοποίηση για εκείνους που ανήκουν σε κάθε 

οµάδα συµµετεχόντων (Donaldson & Preston 1995).  

Εν περιλήψει, η ανάπτυξη στο επιστηµονικό πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων 

θεωρίας βασισµένης στους συµµέτοχους δεν έχει οδηγήσει σε οριστικά 

συµπεράσµατα ως προς το ποιοι δράστες πρέπει να εξεταστούν ως συµµέτοχοι. 

Εντούτοις, µέσα από την προοπτική των συµµέτοχων, οι οργανώσεις µπορούν να 

προσδιορίζουν µια ευρεία ποικιλία των συµµέτοχων και τη σχετική σηµασία αυτών.  

Η θεωρία των συµµέτοχων έχει συνεισφέρει κατά σηµαντικό µέρος στην κατανόηση 

της σύνθετης προσφοράς ενός τουριστικού προορισµού. 

Ο Pavlovich (2003) ορίζει τον τουριστικό προορισµό ως: «(Ο προορισµός) γενικά 

περιλαµβάνει διαφορετικούς τύπους συµπληρωµατικών και ανταγωνιστικών 

οργανώσεων, πολλαπλούς κλάδους, υποδοµή και µια σειρά δηµόσιων /ιδιωτικών 

συνδέσµων που συνθέτουν µια ξεχωριστή και ιδιαίτερα κατακερµατισµένη δοµή της 

τουριστικής προσφοράς» (2003, σελ. 203). 

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή της θεωρίας των συµµέτοχων, δανεισµένης από τη 

στρατηγική διοικητική βιβλιογραφία, παρέχει πολλαπλά οφέλη στο πλαίσιο των 

τουριστικών προορισµών, µε πρώτο τον εντοπισµό και αναγνώριση των 

σηµαντικότερων συµµέτοχων ενός προορισµού (“key destination stakeholders”). 

O Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO) αναγνωρίζει τρεις βασικές οµάδες 

συµµέτοχων στα πλαίσια ενός τουριστικού προορισµού (1993): η τουριστική 

βιοµηχανία (“industry”), παράγοντες του περιβάλλοντος (“environment supporters”) 

και τοπική κοινότητα/ αρχές (“community/ local authority”). 

Η τουριστική βιοµηχανία δηµιουργεί τις επιχειρησιακές ευκαιρίες, δίνει εργασίες, 

εισόδηµα και τουριστικό συνάλλαγµα µέσω της παροχής µιας σειράς τουριστικών 

υπηρεσιών τουρισµού. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν τη µεταφορά, τη στέγαση, 

τη διατροφή και τις υπηρεσίες τουριστικών πρακτορείων.  

Ο δεύτερος συµµέτοχος, το περιβάλλον, αφορά τους φυσικούς, πολιτιστικούς και 

προκαλούµενους από τον άνθρωπο πόρους, στους οποίους η τουριστική βιοµηχανία 

εξαρτάται προκειµένου να προσελκύει τουρίστες. Αυτοί οι συµµέτοχοι στρέφουν τις 
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προσπάθειές τους προς την εξισορρόπηση του τύπου και της έκτασης της τουριστικής 

δραστηριότητας σε σχέση µε την φέρουσα ικανότητα των διαθέσιµων πόρων.  

Τέλος, η κοινότητα οι τοπικές αρχές είναι ο τρίτος συµµετέχων για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισµού τουρισµού. Η κοινοτική οµάδα αποτελείται 

από τους κατοίκους, τις τοπικές αρχές, τις τοπικές επιχειρήσεις και οργανώσεις, 

καθώς και τα υπόλοιπα τοπικά ιδρύµατα και ενώσεις (WTO 1993).  

Κάθε οµάδα συµµέτοχων προσεγγίζει την έννοια της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης από διαφορετική προοπτική και έχει, εποµένως, διαφορετικούς στόχους 

και στρατηγικές. Εποµένως, το Μάρκετινγκ των προορισµών αποτελεί πρόκληση 

λόγω της ποικιλίας των συµµέτοχων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη και την 

παραγωγή της τουριστικής εµπειρίας (Getz & Jamal 1994, Korca 1998, Lawson et 

al.1998, Mason & Cheyne 2000). Για την επίτευξη λοιπόν, µιας τουριστικής 

πολιτικής συναίνεσης είναι ουσιαστικό να εκτιµηθούν οι  αντιλήψεις και προτιµήσεις 

κάθε συµµέτοχων, που ζουν και που λειτουργούν µέσα στην τουριστική κοινότητα 

(Lankford 1994, σελ.35). 

Παρόλες όµως τις µελέτες που εξετάζουν την θεωρία των συµµέτοχων ως µέθοδο 

(π.χ. Yuksel et al. 1999), ελάχιστες από αυτές έχουν αναγνωρίσει τους τουρίστες ως 

συµµέτοχους (µε εξαίρεση τους Buhalis 2000 και Kotler et al.1993).  Αυτό το κενό 

προκαλεί εντύπωση για δύο κυρίως λόγους.  

Αρχικά, από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης, η ικανοποίηση των τουριστών 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης, 

λαµβανοµένων υπόψη και των έµµεσων οφελών ως αποτέλεσµα της τουριστικής 

ικανοποίησης. Αφετέρου από την άποψη του προσδιορισµού των συµµετόχων, 

κάποιος θα φανταζόταν ότι οι τουρίστες είναι συµµέτοχοι, επειδή, σύµφωνα µε τον 

ορισµό του Freeman (1984), επηρεάζονται από τις αλλαγές στην οργάνωση  και στη 

δοµή του τουρισµού σε µια δεδοµένη περιοχή. 

Συµµέτοχος για αυτήν την µελέτη θεωρείται κάθε µεµονωµένη µονάδα, οµάδα, ή 

οργάνωση που επηρεάζεται ή έχει επιπτώσεις από την ανάπτυξη τουρισµού στον 

προορισµό, αναγνωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο το πολυάριθµο των τουριστικών 

υπηρεσιών και προϊόντων και της πολυπλοκότητας των σχέσεων των τοπικών 
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συµµέτοχων (Buhalis 2000) που οφείλουν να συνδυαστούν προκειµένου να 

παραδώσουν το σύνθετο τουριστικό προϊόν ή την τουριστική εµπειρία στον  

προορισµό ( Fyall et al. 2006).  

Η µελέτη αυτή αναγνωρίζοντας πως για την επίτευξη µιας τουριστικής πολιτικής 

συναίνεσης είναι ουσιαστικό να εκτιµηθούν οι  αντιλήψεις και προτιµήσεις κάθε 

συµµέτοχων µέσα στην τουριστική κοινότητα (Lankford 1994, σελ.35) υιοθετεί µια 

ολιστική προσέγγιση της τουριστικής εµπειρίας. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει την 

αλληλοσυσχέτιση µεταξύ όλων των συστατικών του κυκλώµατος και όλων των 

συµµέτοχων, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού 

(1993) στην ανάλυση που προηγήθηκε. Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας αναλύεται 

διεξοδικά όλη η διαδικασία εντοπισµού των σηµαντικότερων οµάδων συµµετεχόντων 

στον υπό µελέτη τουριστικό προορισµό. 
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ΒΒ..  22..22  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

 

 

Β. 2.2.1 Γενικά  

Η «κληρονοµιά» µπορεί να ειδωθεί σαν ένα είδος περιουσιακού στοιχείου,  

η αξία του οποίου συνεχώς αυξάνει. 

Γαλανή - Μουτάφη, 2002 

 

Η κληρονοµιά, «λέξη-βόµβα» της δεκαετίας του '90 (Palmer 1999, σελ. 315),  

θεωρείται ως ένα από τα σηµαντικότερα και γρηγορότερα αναπτυσσόµενα τµήµατα 

του τουρισµού (Alzua et al. 1998). 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο πολιτιστικός τουρισµός 

αντιπροσωπεύει περίπου το 37% του συνόλου των ταξιδίων και η ζήτηση γι αυτό τον 

τύπο ταξιδιού αυξάνει κατά 15% ετησίως (Richards 1996). Ο Antolovic (1999) 

παρατηρεί πως το 70% όλων των Αµερικάνων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη και τα 

δύο τρίτα όσων ταξιδεύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο, αναζητά την πολιτιστική 

εµπειρία ως µέρος του ταξιδιού τους, χωρίς απαραίτητα αυτή να αποτελεί το 

πρωταρχικό σκοπό του ταξιδιού τους. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

περίπου 200.000 προστατευόµενα µνηµεία και 2,5 εκατοµµύρια κτίρια ιστορικού 

ενδιαφέροντος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1998). Επίσης, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό 

Σύλλογο για την Κληρονοµιά (European Heritage Group) οι επισκέψεις σε µουσεία, 

ιστορικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν διπλασιαστεί µεταξύ του 1977 

και 1997 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1998). Η διαπίστωση αυτή οδήγησε πολλούς να πουν 

πως από τον προηγούµενο αιώνα  ο πολιτισµός έχει πάψει να είναι στόχος του 

τουρισµού και πλέον «ο τουρισµός είναι πολιτισµός» (Urry 1990). 

Ο τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς προσέλκυσε επίσης αρκετό ενδιαφέρον και 

συζήτηση στους τουριστικούς ακαδηµαϊκούς κύκλους (βλ., παραδείγµατος χάριν, την 

ειδική έκδοση Annals of Tourism Research 23 (2), 1996). Ο τουρισµός πολιτιστικής 
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κληρονοµιάς έχει επίσης αποτελέσει το αντικείµενο ενδιαφέροντος από µέγιστες 

παγκόσµιες οργανώσεις (WTO 2001, ICOMOS 1999, 2004, UNESCO 2007) και 

κυβερνήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισµός κληρονοµιάς έχει κερδίσει αυξανόµενη προσοχή, 

και έχει παραγάγει έναν συνεχώς αυξανόµενο όγκο βιβλιογραφίας (Balcar & Pearce 

1996, Fyall & Garrod 1998, Herbert 2001, Hollinshead 1984, Poria et al. 2001).  

 

 

Β. 2.2.2 Πολιτιστικοί Προορισµοί Κληρονοµιάς 

Ο τουρισµός κληρονοµιάς µπορεί να θεωρηθεί ως υποκατηγορία του πολιτιστικού 

τουρισµού, ο οποίος ορίζεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού  (1985) ως 

οι µετακινήσεις ατόµων για πολιτιστικά κυρίως κίνητρα όπως οι περιηγήσεις µελέτης 

(study tours) πολιτιστικές περιηγήσεις (cultural tours), ταξίδι σε φεστιβάλ και άλλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές και 

µνηµεία καθώς και ταξίδι στη φύση, τη λαογραφία, ή/και τα θρησκευτικά 

προσκυνήµατα (σελ. 6).  

Οι Zeppel and Hall (1992) όρισαν τον τουρισµό κληρονοµιάς ως υποσύνολο του 

πολιτιστικού τουρισµού που είναι βασισµένο στη νοσταλγία για το παρελθόν και την 

επιθυµία των ατόµων να δοκιµάσουν διαφορετικά πολιτιστικά τοπία και µορφές. Ως 

εκ τούτου, αντικείµενα και παραδόσεις που κληρονοµούνται από το παρελθόν, όπως 

κτήρια, εκθέµατα, ήθη, φεστιβάλ, µουσεία και µνηµεία αποτελούν το πεδίο του 

τουρισµού κληρονοµιάς (Hollinshead 1984). Οι ίδιοι ερευνητές µάλιστα δήλωσαν ότι 

τα τελευταία χρόνια ο πολιτισµός, που περιλαµβάνει την κληρονοµιά, έχει 

«ανακαλυφθεί» πάλι ως σηµαντικό εργαλείο µάρκετινγκ για την προσέλκυση 

τουριστών που βρίσκονται σε προσωπική αναζήτηση εµπλουτισµού της ταξιδιωτικής 

τους εµπειρίας (Zeppel & Hall 1992, σελ. 29). 

Έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες να προσεγγισθεί και να εξηγηθεί ο τουρισµός 

κληρονοµιάς στη τουριστική βιβλιογραφία (Timothy & Boyd 2003). Σύµφωνα µε τον 

Αποστολάκη (Apostolakis 2003, σελ. 799), υπάρχουν δύο αντιπαραβαλλόµενες 

προσεγγίσεις σχετικά µε το θεωρητικό πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισµού 
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κληρονοµιάς. Η πρώτη προσέγγιση, που ορίζεται από τον Apostolakis (2003) ως 

«περιγραφική» (σελ. 799), χαρακτηρίζεται από µια έµφαση στην επίδειξη 

κληρονοµιάς στην περιοχή. Η δεύτερη προσέγγιση, που ορίζεται πάλι από τον 

Apostolakis (2003) ως «εµπειρική» (“experientially based”, σελ. 799), εστιάζει στη 

µεµονωµένη εµπειρία επί τόπου.  

Οι πρώτοι προσδιοριστικοί ερευνητές (Ashworth & Larkham 1994, Garrod & Fyall 

2001, Jamieson 1993, Law 1992, Millar 1989, Nuryanti 1996), η λεγόµενη 

περιγραφική οµάδα, συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στον καθορισµό των υλικών 

συστατικών του πολιτισµού και της κληρονοµιάς όπως τα αξιοθέατα, τα αντικείµενα 

της τέχνης, τα χειροποίητα αντικείµενα καθώς επίσης και περισσότερο άυλες µορφές 

πολιτισµού και της κληρονοµιάς όπως οι παραδόσεις, οι γλώσσες, και η λαογραφία. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί αυτή την οµάδα είναι η αναγνώριση που 

δίνεται στη διαφορά µεταξύ των αρχικών και δευτεροβάθµιων στοιχείων 

δραστηριότητας τουρισµού κληρονοµιάς. «Τα αρχικά στοιχεία είναι εκείνα που 

προσελκύουν τους ανθρώπους … ενώ τα δευτεροβάθµια στοιχεία ενισχύουν αυτή τον 

προορισµό» (Law 1992, σελ. 601). Ως εκ τούτου,  σύµφωνα µε την περιγραφική 

οµάδα, ο τουρισµός κληρονοµιάς µπορεί να διακριθεί σε αρχικά και δευτεροβάθµια 

αξιοθέατα. Ουσιαστικά, η πρώτη προσέγγιση δίνει έµφαση στην πλευρά της 

τουριστικής προσφοράς µιας και επικεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον στους 

πόρους που βρίσκονται στον προορισµό (Timothy & Boyd 2003). 

Αντίθετα, η δεύτερη προσδιοριστική οµάδα (Dahles 1998, Moscardo et al. 2001, Poria 

et al. 2001; Prideaux & Kininmont 1999; Richards 2002, Silberberg 1995)  βασίζεται 

στην εµπειρία που προέρχεται από την κατανάλωση των πόρων κληρονοµιάς και έτσι 

αυτή η προσδιοριστική προσέγγιση περιγράφεται ως εµπειρική (experientially-based).  

Οι Poria et al. (2001) υποστηρίζουν πως η κατανόηση των κινήτρων και των 

αντιλήψεων «είναι χρήσιµη για τη διαχείριση των προορισµών κληρονοµιάς όσον 

αφορά παράγοντες όπως την πολιτική τιµολόγησης, η αποστολή της κληρονοµιάς, και 

της κατανόησης των προφίλ επισκεπτών, όπως και τη δηµόσια χρηµατοδότηση και τη 

βιώσιµη διαχείριση» (Poria et al. 2001, σελ. 1048).  

Συγκεκριµένα, οι µελετητές που ανήκουν σε αυτήν την οµάδα εστιάζουν στη σηµασία 

της εµπειρίας του ατόµου και στις αντιλήψεις του για µια συγκεκριµένη περιοχή 
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προορισµού. Ο Moscardo et al. (2001) αντιλαµβάνεται πως ο τουρισµός κληρονοµιάς 

είναι «µια εµπειρία που παράγεται µέσα από την αλληλεπίδραση του επισκέπτη µε 

τον πόρο/ αξιοθέατο» (Poria et al. 2001, σελ. 5). Εποµένως, το κεντρικό ζήτηµα σε 

αυτήν την προσέγγιση αναφέρεται στα κίνητρα, τις προσδοκίες και τις γνωστικές 

αντιλήψεις που διαµορφώνονται σε σχέση µε την περιοχή, δηλαδή σε θέµατα που 

άπτονται της τουριστικής ζήτησης. Η έµφαση στην ζήτηση, που αποτελεί ουσιαστικά 

το άλλο σηµαντικό συστατικό του τουριστικού συστήµατος σε έναν τουριστικό 

προορισµό, αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά µεταξύ των δύο προσεγγίσεων του 

τουρισµού κληρονοµιάς. 

Στις επόµενες δύο ενότητες γίνεται επισκόπηση στις σηµαντικότερες ερευνητικές 

προσπάθειες που έχουν δηµοσιευθεί διεθνώς και ανήκουν στις δύο αυτές 

προσεγγίσεις. 

 

 

Β. 2.2.3 Πόροι Πολιτιστικού Τουρισµού Κληρονοµιάς 

Οι πολιτιστικοί πόροι (“cultural assets”) κατέχουν κεντρική θέση στην έννοια των 

πολιτιστικών «παραγωγών» (Richards 1996) και διακρίνονται σε (Vankove 1984): 

µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αρχιτεκτονικά µνηµεία (κτήρια,  φρούρια και 

κάστρα, ολόκληρες πόλεις και περιοχές, εκκλησίες), καθώς και πολιτιστικές 

ιδιοκτησίες προσανατολισµένες στην τέχνη (π.χ., γκαλερί, φεστιβάλ, γεγονότα).  

Οι σηµαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες που εστιάζουν στους πόρους 

κληρονοµιάς µιας περιοχής, υιοθετώντας την «περιγραφική» προσέγγιση κατά 

Apostolakis (2003 σελ. 799), χαρακτηρίζονται από µια έµφαση στον καθορισµό των 

υλικών συστατικών του πολιτισµού και κληρονοµιάς όπως τα αξιοθέατα και τα 

αντικείµενα της τέχνης καθώς επίσης και περισσότερο άυλες µορφές πολιτισµού και 

της κληρονοµιάς όπως οι παραδόσεις, οι γλώσσες, και η λαογραφία. 

Οι Andersen, Prentice και Guerin (1997) ερεύνησαν τον πολιτιστικό τουρισµό της 

∆ανίας. Επέλεξαν διάφορες ιδιότητες, όπως τα ιστορικά κτήρια, τα µουσεία, τα 

θέατρα, τα φεστιβάλ και τα γεγονότα, τις αγορές, τη διατροφή, τις διασηµότητες 

(συγγραφείς, ζωγράφοι, κλπ.), τον αθλητισµό και τους παλαιούς οικισµούς. 
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Προσδιόρισαν ως σηµαντικές ιδιότητες που λαµβάνονται υπόψη από τους τουρίστες 

όταν αποφασίζουν  να επισκεφτούν τη ∆ανία τα κάστρα, τους κήπους, τα µουσεία και 

τα ιστορικά κτήρια.   

Ο Richards (1996) επικέντρωσε την προσοχή του στο µάρκετινγκ και την ανάπτυξη 

του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισµού. Επέλεξε διάφορες ιδιότητες σχετικές µε 

τους πολιτιστικούς/ προορισµούς κληρονοµιάς προκειµένου να αναλύσει τον 

ευρωπαϊκό πολιτιστικό τουρισµό. Ειδικά, µέσω της ανάλυσης αυτών των ιδιοτήτων, 

το άρθρο κατέδειξε µια γρήγορη ανάπτυξη στην παραγωγή και στην κατανάλωση 

αξιοθέατων κληρονοµιάς.   

Ο Glasson (1994) εξήγησε τις επιδράσεις των πολιτιστικών τουριστικών προορισµών 

στην διαχείριση κληρονοµιάς µέσω µιας επισκόπησης των χαρακτηριστικών των 

τουριστών στην Οξφόρδη.  Αυτό το άρθρο έδωσε έµφαση στις ποικίλες προοπτικές 

και τις διαστάσεις των επιδράσεων και της χωρητικότητας των τουριστών πόλεως. Ο 

Peleggi (1996) εξέτασε τη σχετικότητα των αξιοθέατων κληρονοµιάς της Ταϊλάνδης 

στο διεθνή και εσωτερικό τουρισµό, συµπεριλαµβανοµένης µιας ανάλυσης της 

προώθησης του κρατικού οργανισµού τουρισµού για αξιοθέατα κληρονοµιάς. Αυτή η 

έρευνα παρείχε διάφορες ιδιότητες, όπως τα παραδοσιακοί χωριά, τα µνηµεία, τα 

µουσεία και τους ναούς.  

Ο Philipp (1993) µελέτησε τις φυλετικές διαφορές λευκών και µαύρων στην 

αντιληπτή ελκυστικότητα του πολιτιστικού/ τουρισµού κληρονοµιάς. Το άρθρο 

ερεύνησε µια νότια µητροπολιτική περιοχή και επέλεξε διάφορες ιδιότητες. Η έρευνα 

διαπίστωσε ότι οι λευκοί τουρίστες ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τους 

πολιτιστικούς/ προορισµούς κληρονοµιάς από τους µαύρους τουρίστες.   

Εκτός από τις έρευνες που συζητήθηκαν ανωτέρω, πολλοί άλλοι ερευνητές έχουν 

µελετήσει τις πολιτιστικές/ ιδιότητες προορισµού κληρονοµιάς. Παραδείγµατος 

χάριν, οι Sofield and Li (1998) µελέτησαν τον πολιτιστικό τουρισµό της Κίνας 

χρησιµοποιώντας το κριτήριο της ιστορίας, του πολιτισµού, των παραδοσιακών 

φεστιβάλ, των ιστορικών γεγονότων, της όµορφης φυσικής κληρονοµιάς, των 

ιστορικών περιοχών, της αρχιτεκτονικής, των λαϊκών τεχνών (µουσική, χορός, έργα 

τέχνης) και των παραδοσιακών οικισµών ως ιδιότητες µεγάλης σηµασίας.  
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Τέλος, ο Janiskee (1996) υπογράµµισε τη σηµασία των γεγονότων µέσω διάφορων 

ιδιοτήτων όπως τα φεστιβάλ, ιστορικά σπίτια, παραδοσιακές τελετές,  µουσική,  

χορός,  τέχνη,  τρόφιµα,  και την άµεση εµπειρία παραδοσιακής ζωής. 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τους πόρους/ ιδιότητες των προορισµών 

κληρονοµιάς που έχουν χρησιµοποιηθεί στις ερευνητικές προσπάθειες που 

αναλύθηκαν ανωτέρω αλλά αποτελεί και χρήσιµη τυπολογία που καθοδήγησε τον 

σχεδιασµό για την παρούσα µελέτη.  

 

Πίνακας 2.Β.2.  Μελέτες για τις πολιτιστικούς πόρους/ ιδιότητες κληρονοµιάς   

 Philipp 

1993 

Glasson 

1994 

Richards 

1996 

Janiskee 

1996 

Peleggi 

1996 

Anderson 

1997 

Sofield 

1998 

Huh  

2001 

         

Ιστορία/ 

Παράδοση 

 X     X  

Μνηµεία   X  X   X 

Αρχαιολογικοί 

χώροι 

X X X  X X  X 

Παραδοσιακοί 

οικισµοί 

    X  X X 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα 

X X       

Μουσεία X X X X X X X  

Galleries  X    X X X  

Τοπίο X      X X 

Τέχνες X  X X   X X 

Αρχιτεκτονική X  X    X  

Χειροτεχνία X X X  X X X  

Θέατρα X   X  X X  

Φεστιβάλ/ events   X X  X X X 

Αρχαίοι οικισµοί   X  X    

Ιστορικές 

προσωπικότητες 

  X   X  X 
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 Philipp 

1993 

Glasson 

1994 

Richards 

1996 

Janiskee 

1996 

Peleggi 

1996 

Anderson 

1997 

Sofield 

1998 

Huh  

2001 

         

Θρησκευτικά 

µέρη 

X  X  X   X 

∆ιατροφή X  X    X X 

Αγορές X X    X  X 

Άθληση         

Κέντρα 

πληροφόρησης 

    X   X 

Κάτοικοι  X      X 

Εσωτερικές 

δραστηριότητες 

 X      X 

Πρόσβαση X   X     

Ακρίβεια  X      X 

∆ιαµονή        X 

Τουριστικό 

Πακέτο 

       X 

Οδηγοί X        

Souvenirs X        

         

Πηγή: Προσαρµοσµένο από Huh (2002)  

 

 

Β. 2.2.4 Εµπειρικές Έρευνες Για Πολιτιστικό Τουρισµό Κληρονοµιάς  

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει µια τάση προς µια αυξανόµενη ειδίκευση µεταξύ 

των ταξιδιωτών, και ο πολιτιστικός/ τουρισµός κληρονοµιάς είναι το γρηγορότερα 

αυξανόµενο τµήµα της τουριστικής βιοµηχανίας.  Αυτή η τάση είναι εµφανής από την 

άνοδο στον όγκο των ταξιδιωτών που επιδιώκουν την περιπέτεια, τον πολιτισµό, την 

ιστορία, την αρχαιολογία και την αλληλεπίδραση µε τους τοπικούς ανθρώπους 

(Hollinshead 1993).   
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Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, είναι ίσως αξιοσηµείωτο που ο τουρισµός 

κληρονοµιάς έχει λάβει σχετικά λίγη προσοχή από µελετητές της εµπειρίας που 

προέρχεται από την κατανάλωση των πόρων κληρονοµιάς (experientially-based 

research), µε µερικές ξεχωριστές πάντως εξαιρέσεις (Anfield 1994, Cope 1995, Croft 

1994, Johnson & Thomas 1995, Dahles 1998, Moscardo 2001, Poria et al. 2001, 

Prideaux & Kininmont 1999, Richards 1996, Silberberg 1995). Οι µελετητές που 

ανήκουν σε αυτήν την «εµπειρική» οµάδα (Apostolakis 2003) εστιάζουν στη σηµασία 

της εµπειρίας του ατόµου και στις αντιλήψεις του για µια συγκεκριµένη περιοχή 

προορισµού. Ουσιαστικά έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στον προσδιορισµό 

των κινήτρων, των δηµογραφικών χαρακτηριστικών αλλά και της τουριστικής 

συµπεριφοράς των ατόµων που επισκέπτονται τους πολιτιστικούς προορισµούς/ 

προορισµούς κληρονοµιάς.   

Αναφορικά µε τα κίνητρα για τουρισµό κληρονοµιάς, οι Poria et al. (2001) όρισαν 

τον τουρισµό κληρονοµιάς ως ένα «φαινόµενο βασισµένο στα κίνητρα και τις 

αντιλήψεις των επισκεπτών παρά  στις συγκεκριµένες ιδιότητες των περιοχών» (Poria 

et al. 2001, σελ. 1047). Άλλοι ερευνητές υπογράµµισαν ως κίνητρο για τουρισµό 

κληρονοµιάς «τη νοσταλγία για το παρελθόν και την επιθυµία να βιώνονται 

διαφορετικά πολιτιστικά τοπία και µορφές» (Zeppal & Hall 1992, σελ. 49). 

Ο McKercher (2002) προτείνει πως µια καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής 

τουριστικής αγοράς µπορεί να προκύψει µε την εξέταση δύο διαστάσεων: τη 

κεντρικότητα του σκοπού του ταξιδιού και το βάθος της εµπειρίας (“depth of 

experience”). 

Σύµφωνα µε τον όρο της κεντρικότητας του σκοπού του ταξιδιού η επιθυµία για 

συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελεί τον πρωταρχικό για αρκετούς 

τουρίστες σκοπό ταξιδιού. Για πολλούς από αυτούς εντούτοις, ο πολιτιστικός 

τουρισµός παίζει ένα µικρότερο ρόλο στην απόφαση ταξιδιού και για άλλους που 

επισκέπτονται πολιτιστικά αξιοθέατα, δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιλογή ενός 

προορισµού. 

Το βάθος της εµπειρίας (ή «επίπεδο δέσµευσης µε τα αξιοθέατα» - McKercher 2002) 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη τµηµατοποίηση της πολιτιστικής τουριστικής 

αγοράς. Ένας µεµονωµένος τουρίστας που περνά τέσσερις ώρες σε έναν 
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αρχαιολογικό χώρο είναι πολύ πιθανό να έχει µια ποιοτικά διαφορετική εµπειρία από 

ότι ένας τουρίστας που ταξιδεύει ως µέλος οργανωµένης οµάδας, που µπορεί να 

παραµένει µόλις πέντε λεπτά στον ίδιο χώρο. Εποµένως, δύο άτοµα που µπορεί να 

ταξιδεύουν µε τα ίδια ή παρόµοια κίνητρα µπορεί να έχουν βασικές διαφορετικές 

εµπειρίες, γεγονός που βασίζεται στις ικανότητές τους να εντρυφούν στην περιοχή. Οι 

McIntosh and Prentice (1999) καθώς και οι Kerstetter et al.  (2001) έχουν αποδείξει 

εµπειρικά αυτή την θεώρηση, υποστηρίζοντας πως διαφορετικοί πολιτιστικοί 

τουρίστες εντρυφούν στην περιοχή σε διαφορετικά επίπεδα, µερικοί πιο εντατικά και 

άλλοι λιγότερο. 

Με βάση τις δύο διαστάσεις που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, ο McKercher (2002) 

τµηµατοποιεί τους πολιτιστικούς τουρίστες σε πέντε κατηγορίες:  

1. σκόπιµος πολιτιστικός τουρίστας (purposeful cultural tourist): υψηλή 

κεντρικότητα και βαθιά εµπειρία,  

2. πολιτιστικός τουρίστας επίσκεψης (sightseeing cultural tourist): υψηλή 

κεντρικότητα και «ρηχή» εµπειρία,  

3. περιστασιακός πολιτιστικός τουρίστας (casual cultural tourist): µέτρια 

κεντρικότητα και «ρηχή» εµπειρία, 

4. τυχαίος πολιτιστικός τουρίστας (incidental cultural tourist): χαµηλή 

κεντρικότητα και «ρηχή» εµπειρία, και 

5. serendipitous πολιτιστικός τουρίστας (serendipitous cultural tourist): χαµηλή 

κεντρικότητα και βαθιά εµπειρία. 

Ο Silberberg (1995) πρότεινε ένα κοινό πρότυπο των πολιτιστικών τουριστών ή 

τουριστών κληρονοµιάς. Αυτή η µελέτη προσδιόρισε τον πολιτιστικό τουρίστα 

κληρονοµιάς ως έναν που: κερδίζει περισσότερα χρήµατα και ξοδεύει περισσότερα 

χρήµατα όταν είναι σε διακοπές, ξοδεύει περισσότερο χρόνο σε µια περιοχή, είναι 

υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου από το ευρύ κοινό, είναι πιθανότερο να είναι 

γυναίκα από ότι άντρας,  και τείνει να ανήκει στις µεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες.   

Οι Kerstetter, Confer, και Graefe (2001) διαπίστωσαν πως οι τουρίστες µε ενδιαφέρον 

για την κληρονοµιά ή τις πολιτιστικές περιοχές (δηλ., οι «τουρίστες κληρονοµιάς») 
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τείνουν να µένουν περισσότερο στους πολιτιστικούς προορισµούς κληρονοµιάς, 

ξοδεύουν περισσότερο ανά ταξίδι,  είναι υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και 

εµφανίζουν υψηλότερο µέσο ετήσιο εισόδηµα από τους υπόλοιπους τουρίστες.  

Οι τυπολογίες που παρουσιάστηκαν εξετάζουν τις συµπεριφορές, τα κίνητρα και τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών πολιτιστικών προορισµών. Η 

προσέγγιση αυτή αφορά στο τµήµα της ζήτησης του τουρισµού, όπως αυτή ορίζεται 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 
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Β. 2.2.5 Η Ελλάδα Ως Πολιτιστικός Προορισµός 

Η Ελλάδα είναι ένας από τους µεγαλύτερους σε πυκνότητα ιστορικούς πολιτιστικούς 

προορισµούς, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό κίνητρο για επίσκεψη και 

παραµονή στην χώρα,  συχνά σε συνδυασµό µε διακοπές στην θάλασσα (Harald 

Pechlaner 2000). Η σηµασία του πολιτιστικού τουρισµού για τη χώρα µας είναι, 

εποµένως, πολύ µεγαλύτερη από ότι εµφανίζεται εκ πρώτης όψεως (Karpodini 1999). 

Ήδη από τους ταξιδιώτες των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων µέχρι την 

Οθωµανική περίοδο και αργότερα τους φιλέλληνες, ένα ταξίδι στην Ελλάδα ήταν 

πάντα ένα ιδεώδες (Kaprodini 1999). 

Το προφίλ του τουρίστα που επισκέπτεται τη χώρα µας για πολιτιστικό τουρισµό έχει 

-µε βάση έρευνα που έκανε η κοινωνιολόγος Μαρία Βιδάλη τη διετία 1996-1998  στο 

πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών και στην 

Εθνική Πινακοθήκη- τα εξής χαρακτηριστικά: 

⇒ Ο µέσος επισκέπτης των µουσείων στη χώρα µας είναι απόφοιτος ΑΕΙ, άνδρας, µε 

υψηλό εισόδηµα, επιστήµονας ή µάνατζερ, 25 µε 40 ετών, µε προτίµηση στον Ελ 

Γκρέκο, τον Βαν Γκογκ και τον Τσαρούχη.  

⇒ Τα ανώτερα οικονοµικά στρώµατα και τα άτοµα ανώτερης µόρφωσης είναι εκείνα 

που προτιµούν τις επισκέψεις στα µουσεία, σύµφωνα µε την έρευνα, αποδεικνύοντας 

ότι η κουλτούρα είναι προνόµιο των εύπορων τάξεων. Από τους επισκέπτες των 

µουσείων το 69,8% προέρχονται από ανώτερες οικονοµικά τάξεις, µε υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο (επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων), το 27,1% από 

τα µεσαία στρώµατα (βοηθοί και τεχνικοί των ανώτερων επαγγελµάτων, υπάλληλοι 

γραφείου, έµποροι, πωλητές) και µόλις το 3,1% από τις κατώτερες οικονοµικά τάξεις 

(εργάτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς).  

⇒ Η κατανοµή των επισκεπτών είναι ακόµη πιο χαρακτηριστική, αφού ο τυπικός 

επισκέπτης είναι απόφοιτος ΑΕΙ (68,3% του συνόλου των επισκεπτών σε αντίθεση µε 

1,2% που έχουν αποφοιτήσει µόνο από κάποιες τάξεις ή όλο το ∆ηµοτικό). Η 

«ταξικότητα» της επαφής µε τα µουσεία διαπιστώνεται και από τις γνώσεις εκείνων 

που, για παράδειγµα, επισκέπτονται την Πινακοθήκη. ∆ηλαδή, οι απόφοιτοι 
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∆ηµοτικού δεν µπορούν εύκολα να ανακαλέσουν το όνοµα κάποιου ζωγράφου, ενώ 

οι έχοντες ανώτεροι µόρφωση σε ποσοστό 32% αναφέρουν πάνω από τρία ονόµατα 

καλλιτεχνών.  

⇒ Αντίθετα, οι συµµετέχοντες στην έρευνα που ανήκουν σε πιο εύπορα στρώµατα και 

µε ανώτερη παιδεία προτιµούν σε ποσοστό 37,2% να επισκέπτονται το µουσείο 

µόνοι. Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι το 50% των αποφοίτων µερικών 

τάξεων του ∆ηµοτικού (έναντι 3,9% αποφοίτων ΑΕΙ) επισκέφθηκαν το µουσείο για 

να συνοδεύσουν κάποιον σηµαντικό επισκέπτη τους. 

Τέλος, αξίζει να µνηµονευθούν συνοπτικά συγκεκριµένα άρθρα και έρευνες που 

συνδέουν τον τουρισµό και τον πολιτισµό στην Ελλάδα, και αποτέλεσαν χρήσιµο 

βοήθηµα κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της πρωτογενούς ερευνητικής 

προσπάθειας στα πλαίσια της παρούσας διατριβής: 

• Αυγερίδου Σ. (1998) Η συµβολή του αστικού πολιτιστικού τουρισµού στην βιώσιµη 

ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, Παρουσίαση στο 1ο ∆ιεθνές 

Επιστηµονικό Συνέδριο πολιτιστικού Τουρισµού και Αειφόρο Ανάπτυξη, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 19-21 Μαΐου 1998 

Εξετάζει πώς ένα πρόγραµµα αστικού πολιτιστικού προορισµού µπορεί να συµβάλει 

στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, και µέσα από 

την καταγραφή των κινήτρων των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα, 

διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των στοιχείων που έχουν τη δυνατότητα να 

προωθήσουν την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. 

• Κοκκώσης, Χ. και Παρπαϊρης Α. (1991) η σχέση µεταξύ Ιστορικού/ Πολιτιστικού 

Περιβάλλοντος και τουριστικής ανάπτυξης, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου της 

Τουριστικής Αρχιτεκτονικής στη Μεσόγειο, Κων/πολη, τευχ. 2: 331- 352 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ τουρισµού και 

ιστορικού περιβάλλοντος µε δύο µελέτες περίπτωσης, της Μυκόνου και Μάνης, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν αντιθετικά παραδείγµατα τουριστικής ανάπτυξης 

• Κοκκώσης Χ. και Μέξα (1995) Τουρισµός και Προστασία της Κληρονοµιάς: η 

µεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στο βιβλίο των Coccossis H. And Nijkamp P. (ed.) 

Planning for our Cultural Heritage, Ashgate Publishing, pp. 107-122. 
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Η µελέτη προτείνει τρία σενάρια προσέγγισης της προστασίας της µεσαιωνικής πόλης 

της Ρόδου, τα οποία όπως επισηµαίνουν οι συγγραφείς, δεν προβλέπουν το µέλλον, 

αλλά συνιστούν χρήσιµα εργαλεία για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας και της 

αλλαγής. 

• Καλογεροπούλου Η. (1996) Πολιτιστικός Τουρισµός στην Ελλάδα, στο βιβλίο του 

Richards G. (ed.) Cultural Tourism in Europe, Cab International, U.K, pp. 183-195  

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι το διάστηµα 1975- 1991, οι τουριστικές αφίξεις στην 

χώρα µας σχετίζονται περισσότερο µε τον αριθµό των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς 

χώρους και λιγότερο µε το µέγεθος των επισκέψεων σε µουσεία. Αν και η Ελλάδα 

τείνει να έχει λιγότερους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα αποκλειστικά για 

πολιτιστικούς λόγους, η έντονη παρουσία των πολιτιστικών της αξιοθέατων 

συγκροτεί ένα ισχυρό δευτερεύον κίνητρο επίσκεψης. 

• Κονσολα ∆. (1993) Πολιτιστικός Τουρισµός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προτάσεις 

για Πολιτιστικές περιηγήσεις, στο βιβλίο Κονσολα ∆., Πολιτιστικό Περιβάλλον και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 19-43 

Προσδιορίζεται ο πολιτιστικός προορισµός ως µέσο για την προστασία της 

κληρονοµιάς, σχολιάζονται οι πολιτιστικές διαδροµές που καθιέρωσε το Συµβούλιο 

της Ευρώπης και, τέλος, προτείνονται ενδεικτικά ορισµένες διεθνείς, εθνικές και 

περιφερειακές πολιτιστικές διαδροµές. 

• Λουκάτος ∆. (1978) Tourist archeofolklore in Greece, στο βιβλίο Dorson R. M. (ed.) 

Folklore in the Modern World, Χάγη-Παρίσι, σελ. 175- 182 

Με τον όρο «αρχαιολαογραφία» εννοείται και περιγράφεται από τον συγγραφέα η 

χρήση αναπαραστάσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού που έχει επικρατήσει στη 

δηµόσια και εµπορική ζωή της χώρας καθώς και η σχέση αµοιβαίας αλληλεπίδρασης 

αυτής µε τον τουρισµό. 

• Μπούρας Χ. (1974) Τουρισµός και Μνηµειακός Πλούτος, Αρχιτεκτονικά Θέµατα, 8:46-

49. 

Το άρθρο καταδεικνύει πως οι δυσµενείς επιπτώσεις στον µνηµειακό πλούτο 

οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην άνιση κατανοµή τουριστών στον χώρο και τον 
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χρόνο ενώ παράλληλα, προτείνεται µια πρόταση για τη χάραξη ισόρροπης ανάπτυξης 

του πολιτιστικού τουρισµού και προστασίας των µνηµείων κληρονοµιάς. 

• Selanniemi T. (2001) Trapped by thr Image – Cultur, History, Heritage and the 

tourists on the Island of Rhodes, στο βιβλίο Ioannides D., Apostolopoulos Y. and 

Sommez S. (ed) Mediterranean Islands and Sustainable Tourism Development: 

Practices, Management and Policies, Continuum, σελ. 108- 123. 

 Ο συγγραφέας εξετάζει το ενδεχόµενο ο µαζικός τουρισµός να συµβάλλει στην 

προστασία ορισµένων περιοχών λόγω περιορισµού των επιπτώσεών του στον 

ευρύτερο χώρο. Με άλλα λόγια, οι µαζικοί τουρίστες τείνουν να συγκεντρώνονται σε 

σχετικά περιορισµένες περιοχές αφήνοντας αναλλοίωτες τις ευρύτερες, και 

περισσότερες, περιοχές. Ο συγγραφέας προσθέτει στις αρνητικές δοµικές επιπτώσεις 

του πολιτιστικού προορισµού ένα επιπλέον χαρακτηριστικό: το γεγονός ότι οι 

πολιτιστικοί τουρίστες συνήθως δεν επαναλαµβάνουν τις επισκέψεις τους στα ίδια 

µέση εφόσον, από τη σκοπιά τους, το στοιχείο του άγνωστου είναι αυτό που 

προσδίδει αξία στον προορισµό τους. 

• Χτούρης Σ., (1995) Πολιτισµός και Τουρισµός: ο Τουρισµός ως ∆ίκτυο Παραγωγής 

Βιωµάτων, Σύγχρονα Θέµατα, 55 (Απρίλιος- Ιούνιος), σελ. 48- 56. 

Το άρθρο αναλύει τις κοινωνικο-πολιτισµικές σχέσεις του τουρισµού µε την 

παράδοση και την παραγωγή ενός φαντασιακού χώρου, ενώ τονίζει την σπουδαιότητα 

των περιηγητικών κειµένων για την κατανόηση του νεότερου ελληνικού πολιτισµού 

από τους ευρωπαίους αλλά και την πολιτιστική αυτό-κατανόηση των ίδιων των 

Ελλήνων. 
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ΒΒ..  22..33  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗ  

 

Η θεωρητική υποστήριξη αυτής της µελέτης έγκειται στη συστηµική προσέγγιση του 

τουρισµού, που αποτελείται στην απλούστερή του µορφή του από έναν τόπο 

προέλευσης (τουριστική ζήτηση) και έναν προορισµό (τουριστική προσφορά), αλλά 

και την ολιστική θεώρηση της τουριστικής εµπειρίας που βιώνεται σε έναν 

τουριστικό προορισµό. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση την διεθνή βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία που αναλύθηκε στο τρέχον κεφάλαιο, οι ακόλουθες υποθέσεις 

καθοδηγούν το ερευνητικό  πλαίσιο και τις µεθοδολογικές αναλύσεις αυτής της 

µελέτης: 

1. Συστηµική προσέγγιση: Οι παράγοντες τουριστικής προσφοράς και 

ζήτησης συλλογικά και ταυτόχρονα επηρεάζουν την παραγωγή και ανάπτυξη των 

τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών  

Η παρούσα µελέτη αναγνωρίζοντας την αµοιβαία σχέση µεταξύ αυτών των δύο 

βασικών αυτών στοιχείων, η οποία είναι πολύ ουσιαστική για την ύπαρξη του 

τουρισµού, υιοθετεί την συστηµική προσέγγιση στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

του θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου.  Σύµφωνα µε τους Tosun and Jenkins 

(1998) αυτή  η προσέγγιση έχει το πλεονέκτηµα «µιας ευρύτερης θεώρησης αντί της 

ύπαρξης µυωπικής και αποµονωµένης θεώρησης» (σελ.104). Ο στόχος είναι να 

αναπτυχθεί καλύτερη αντιστοιχία ή συνδυασµός µεταξύ  των συστατικών της 

τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης για την επιτυχή ανάπτυξη του 

τουριστικού προορισµού. Στο µοντέλο «αλληλεπιδράσεων ζήτησης-προσφοράς», που 

προτάθηκε από τους Fesenmaier and Uysal (1990, σελ. 31), η ποιότητα της εµπειρίας 

των τουριστών επηρεάζεται άµεσα από την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας και 

των εγκαταστάσεων από την πλευρά της προσφοράς. Εποµένως, το επίπεδο 

τουριστικής ικανοποίησης που οι τουρίστες δηλώνουν βασίζεται στην εµπειρία τους, 

ενώ και η ανταγωνιστικότητα του προορισµού εξαρτάται επίσης από τη δυνατότητα 

του προορισµού να παραδώσει τον τύπο εµπειρίας και δραστηριοτήτων που 

επιθυµούν οι αγορές- στόχοι (Ryan 1995). 
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2. Ολιστική θεώρηση τουριστικής εµπειρίας: Σε συνδυασµό, τα 

συστατικά της τουριστικής προσφοράς παράγουν την τουριστική εµπειρία  

Η µελέτη της τουριστικής βιβλιογραφίας επέδειξε πως ελάχιστες τουριστικές έρευνες 

σε προορισµούς υιοθετούν µια ολιστική προσέγγιση της τουριστικής εµπειρίας σε 

προορισµούς, ενσωµατώνοντας δηλαδή όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας (ή µίγµα 

προορισµού). Εξάλλου, διάφοροι έγκριτοι ακαδηµαϊκοί ερευνητές στον ευρύτερο 

χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (π.χ. Parasuraman et al. 1986, Surprenant & 

Solomon 1987) αναγνωρίσαν την πολυπλοκότητα της εµπειρίας υπηρεσιών, και οι 

Chadee and Mattsson (1996) σηµειώνουν σχετικά:  

«Έχουµε λόγο να θεωρούµε ότι αυτό που αξιολογείται από τον πελάτη είναι 

ολόκληρη η υπηρεσία που βιώνει και όχι µόνο η αλληλεπίδραση µε έναν φορέα 

παροχής υπηρεσιών» (σελ. 306).  

Το ερευνητικό αυτό κενό εξετάζεται διεξοδικά στο επόµενο κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης της µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας (βλέπε Κεφ. 

Β3, Ενότ. 3.3) και ενσωµατώνεται στο ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης 

(Κεφ. 4, Ενότ. 4.1 & Ενότ. 4.2) σε µια προσπάθεια περεταίρω διερεύνησής του. 

 

3. Ταυτόχρονη µελέτη βασικών Συµµέτοχων (Stakeholders): Ως συµµέτοχοι 

σε αυτήν την µελέτη θεωρείται κάθε µεµονωµένη µονάδα, οµάδα, ή οργάνωση που 

επηρεάζεται ή έχει επιπτώσεις από την ανάπτυξη τουρισµού στον προορισµό  

 

Ο Pavlovich (2003) ορίζει τον τουριστικό προορισµό ως: «(Ο προορισµός) γενικά 

περιλαµβάνει διαφορετικούς τύπους συµπληρωµατικών και ανταγωνιστικών 

οργανώσεων, πολλαπλούς κλάδους, υποδοµή και µια σειρά δηµόσιων /ιδιωτικών 

συνδέσµων που συνθέτουν µια ξεχωριστή και ιδιαίτερα κατακερµατισµένη δοµή της 

τουριστικής προσφοράς» (2003, σελ. 203). 

Αναγνωρίζοντας πως οι προορισµοί είναι από τις πιο δύσκολες οντότητες για 

διαχείριση, λόγω της πολυπλοκότητας των σχέσεων των τοπικών συµµέτοχων 
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(Buhalis 2000), η µελέτη αυτή συντάσσεται τους ερευνητές εκείνους που προτείνουν 

πως για να επιτύχει µια πολιτική τουρισµού συναίνεσης, είναι ουσιαστικό να 

εκτιµηθούν οι  αντιλήψεις και προτιµήσεις κάθε µιας οµάδας συµµέτοχων, που ζουν 

και που λειτουργούν µέσα στην τουριστική κοινότητα (Lankford 1994, σελ.35). 

Εποµένως, το Μάρκετινγκ των προορισµών αποτελεί πρόκληση λόγω της ποικιλίας 

των συµµέτοχων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη και την παραγωγή της τουριστικής 

εµπειρίας και ως εκ τούτου, οι στρατηγικές και οι ενέργειες θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τις επιθυµίες όλων των συµµέτοχων (Getz 1994, Johnson et al. 1994, Korca 

1998, Lawson et al. 1998, Mason & Cheyne 2000).  

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή της θεωρίας των συµµέτοχων, δανεισµένης από τη 

στρατηγική διοικητική βιβλιογραφία, κρίνεται πως παρέχει πολλαπλά οφέλη στο 

πλαίσιο των τουριστικών προορισµών, µε πρώτο τον εντοπισµό και αναγνώριση των 

σηµαντικότερων συµµέτοχων ενός προορισµού (“key destination stakeholders”). 

4. Έρευνες σε Πολιτιστικούς Προορισµούς Κληρονοµιάς: Ο πολιτιστικός 

τουρισµός αποτελεί κατεξοχήν πεδίο ανάπτυξης τουριστικής εµπειρίας 

Ο τουρισµός κληρονοµιάς είναι «µια εµπειρία που παράγεται µέσα από την 

αλληλεπίδραση του επισκέπτη µε τον πόρο/αξιοθέατο» και οι ταξιδιώτες που 

ενδιαφέρονται για ιστορικά/ πολιτιστικά αξιοθέατα συµµετέχουν σε «τουρισµό 

εµπειρίας» (“experiential tourism”).  

 

Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη καθοδηγείται από την παραδοχή πως η 

εννοιολογική σύλληψη του τουρισµού ως αλληλεπιδρών σύστηµα (συστηµική 

προσέγγιση) τοποθετεί τον προορισµό στο κέντρο του συστήµατος µιας και σε αυτόν 

συντελείται κατά κύριο λόγο η τουριστική δραστηριότητα (Laws 1991, σελ. 14). Αν 

και η παραδοχή αυτή δεν είναι ρητή σε σύλληψη, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη πτυχή 

του τουρισµού να είναι η µόνη εµπορική δραστηριότητα που φέρνει τους πελάτες στο 

προϊόν παρά το αντίστροφο (Goodall 1990).Έτσι, ότι όλα τα στοιχεία του συστήµατος 

είναι δυναµικά, και µπορούν χωριστά, συλλογικά ή συνεργικά να αλλάξουν τη φύση 

του τουριστικού προϊόντος ή της τουριστικής εµπειρίας, υιοθετώντας παράλληλα µια 

ολιστική προσέγγιση της τουριστικής εµπειρίας.  
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Αναγνωρίζει επίσης πως οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 

«καταναλώνουν» τους προορισµούς ως µια περιεκτική εµπειρία, χωρίς συχνά να 

συνειδητοποιούν πως κάθε στοιχείο του προϊόντος παράγεται και ρυθµίζεται από τους 

µεµονωµένους φορείς. Θεωρούν, δηλαδή, τον προορισµό ως εµπορικό σήµα που 

αποτελείται από ένα σύνολο προµηθευτών των τουριστικών υπηρεσιών (Kozak 

2002). Η συνολική εµπειρία εποµένως αποτελείται από πολυάριθµες µικρές επαφές 

(encounters) µε ποικίλους τουριστικούς φορείς η ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα 

είναι συχνά αλληλένδετη και σχεδόν αδιαχώριστη από των άλλων φορέων (Bitner 

1986). Η διατριβή δεχόµενη τη θέση αυτή υιοθετεί ολιστική προσέγγιση της 

τουριστικής εµπειρίας, ενσωµατώνοντας δηλαδή όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας (ή 

µίγµα προορισµού).  

Μέσα σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο έχει δοµηθεί και αναπτυχθεί το ερευνητικό 

πλαίσιο µελέτης (Κεφ.4) και η πρωτογενής ερευνητική προσπάθεια µε πεδίο έρευνας 

έναν καθιερωµένο πολιτιστικό προορισµό κληρονοµιάς, την Αρχαία Ολυµπία. 
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ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης αναλύθηκε η έννοια 

των τουριστικών προορισµών και αναδείχθηκε η ανάγκη θεώρησή τους ως σύστηµα 

(συστηµική προσέγγιση) και αµάλγαµα τουριστικών εµπειριών (ολιστική 

προσέγγιση).  

Στο κεφάλαιο αυτό –τελευταίο της βιβλιογραφικής επισκόπησης- θα εξετασθεί η 

µέτρηση/ αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας (tourism experience) σε επίπεδο 

τουριστικών προορισµών. Η επισκόπηση αυτή θα εξετάζει την µέτρηση της 

τουριστικής εµπειρίας τόσο θεωρητικά, συνδέοντας την µε την έννοια της ποιότητας 

υπηρεσιών (service quality) και κυρίως της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών 

(perceived service quality) αλλά και µεθοδολογικά, αναλύοντας τις προεξέχουσες 

ποσοτικές µεθόδους µέτρησης που κυριαρχούν στη διεθνή βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία των Υπηρεσιών γενικότερα και του Τουρισµού ειδικότερα. 

Μέσα από την επισκόπηση αυτή φιλοδοξείται η ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής 

θεµελίωσης της ερευνητικής ανάγκης που καλείται να διερευνήσει η παρούσα µελέτη. 

Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου αναπτύσσονται οι προβληµατισµοί που 

προκύπτουν από την βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και τα ερευνητικά κενά που 

εντοπίστηκαν ενώ γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στις υποθέσεις και την προτεινόµενη 

προσέγγιση της διατριβής, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο 

του Εννοιολογικού Πλαισίου (Κεφ. 4). 
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ΓΓ..  22..11  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  

 

«The Industrial & Service Economies are in the past;  

Today it is all about experiences» 

Pine & Gilmore (1999) 

 

Γ. 2.1.1 Εισαγωγή 

Ο Γούναρης (2003) υποστηρίζει πως η υλική υπόσταση των υπηρεσιών είναι ο λόγος 

που, αναπόφευκτα, οδήγησε τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία του Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών να περιγράφει την παραγωγή των υπηρεσιών ως δηµιουργία εµπειριών 

από την επιχείρηση, η οποία προσφέρει την υπηρεσία προς τον πελάτη- αποδέκτη της 

υπηρεσίας. «Όλο και περισσότερο, αγοράζουµε εµπειρία παρά αγαθά»  (Waterhouse 

2000) και συγκεκριµένα, τα τουριστικά αγαθά και οι υπηρεσίες παράγονται για να 

δηµιουργούν εµπειρία (Anderson 2007).  

Όσον αφορά στον τουρισµό, η αναγνώριση της δηµιουργίας και παροχής τουριστικών 

εµπειριών υπήρξε έγκαιρη και καθοριστική. Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 

1970, η βιβλιογραφία στον Τουρισµό έκανε λόγο για τουριστική εµπειρία, αφού «το 

τουριστικό προϊόν καλύπτει την ολοκληρωµένη εµπειρία από τη στιγµή που κάποιος 

φεύγει από το σπίτι µέχρι τη στιγµή που γυρίζει σ’ αυτό» (Medlik & Middleton 

1973). Από τότε, πολλοί συγγραφείς ορίζουν το σύνθετο τουριστικό προϊόν και ως 

εµπειρία (Middleton 1979, Taylor 1980, Smith 1989, Graefe & Vaske 1987, Mannell 

& Iso-Ahola 1987,  Otto & Ritchie 1996) υποστηρίζοντας πως «το τουριστικό προϊόν 

καλύπτει όλη την εµπειρία από τη στιγµή που ο τουρίστας αναχωρήσει από τον τόπο της 

µόνιµης διαµονής του µέχρι τη στιγµή που θα επιστρέψει» (Go 1981, σελ. 10).  

Μάλιστα πλέον είναι κοινώς αποδεκτό πως  η τουριστική εµπειρία βρίσκεται στην 

καρδιά του τουριστικού προϊόντος (Clawson & Knetsch 1966, Swarbrooke 2002), και 

πως η βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισµών εξαρτάται από 

την αναγνώριση του και τη ανάλογη διαχείριση του (Richards, 1999). 
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Γ. 2.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική εµπειρία  

Σε σχέση µε την αξιολόγηση της εµπειρίας επισκεπτών, µια σειρά στοιχείων έχει 

επιπτώσεις στην εµπειρίας µιας και η τουριστική εµπειρία θεωρείται πολυδιάστατο 

φαινόµενο (Mannell 1980, Tinsley & Tinsley 1986, Ryan 1997, 2000).  

Αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνουν (Swarbrooke 2002):  

1. απτά στοιχεία του προϊόντος  (όπως, παραδείγµατος χάριν, οι εγκαταστάσεις και η 

καθαρότητα περιοχών),   

2. στοιχεία παροχής υπηρεσιών  (συµπεριλαµβανοµένης της διαθεσιµότητα και 

ποιότητας των αξιοθέατων (Yale 1997), της συµπεριφοράς και της ικανότητας του 

προσωπικού)  

3. στοιχεία του επισκέπτη όπως  οι προσδοκίες του, η συµπεριφορά και η στάση του, 

και η διάθεση του επισκέπτη (Hull 1990) 

4. παράγοντες που είναι κατά ένα µεγάλο µέρος  έξω από τον έλεγχο είτε του 

προορισµού είτε του επισκέπτη  (όπως οι κλιµατολογικοί παράγοντες και η 

σύνθεση των ανθρώπων που επισκέπτονται ταυτοχρόνως έναν προορισµό).  

Πάντως, σε µια γενικότερη διάκριση, η τουριστική εµπειρία περιλαµβάνει 

παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό πλαίσιο που η εµπειρία βιώνεται 

(“physical/ site management factors” - Clawson & Knetsch 1966, Heeley 1989, Laws 

1998), αλλά και µε κοινωνικούς ή προσωπικούς παράγοντες (“social/ personal 

factors”). Η τουριστική εµπειρία προκύπτει από τον συνδυασµό και την 

αλληλεξάρτηση αυτών των δύο γενικών παραγόντων και είναι διαφορετική για κάθε 

µεµονωµένο επισκέπτη.   

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι δύο γενικές αυτές κατηγορίες παραγόντων 

που επηρεάζουν την τουριστική εµπειρία. 

 

Πλαίσιο Εµπειριών  

Κατά πολλούς, η ουσία της διοίκησης της ποιότητας υπηρεσιών στις περισσότερες 

τουριστικές οργανώσεις βρίσκεται στη σχέση µεταξύ του καταναλωτή και των 

πλαισίων ή των περιβαλλόντων στους οποίους διαδραµατίζεται η καταναλωτική 
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εµπειρία και τα πρότυπα αυτής της σχέσης (Williams 2003). Ο Glancy (1993) 

αναφέρθηκε στη σηµασία των κοινωνικών περιβάλλοντων και υποστήριξε ότι οι 

άνθρωποι αντιλαµβάνονται και καθορίζουν τον ελεύθερο χρόνο και τον τουρισµό 

ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. Εποµένως, δεν είναι αρκετό να ερµηνεύσουµε 

τις σκέψεις και τις εντυπώσεις του ατόµου µόνο ως πράξεις σε σχέση µε τον εαυτό 

του, αλλά θα πρέπει επίσης να µελετάται και η εµπειρία που βιώνεται σε διάφορα 

περιβάλλοντα.  

Ο Buhalis (2000) ορίζει πως οι προορισµοί είναι αµαλγάµατα τουριστικών 

προϊόντων, που προσφέρουν µια ενσωµατωµένη εµπειρία στους πελάτες, και αυτό το 

αµάλγαµα των προϊόντων και των υπηρεσιών τουρισµού που προσφέρονται από έναν 

προορισµό καταναλώνεται από τους τουρίστες µε το εµπορικό σήµα του προορισµού 

κατά τη διάρκεια της περιόδου παραµονής τους.  

Όπως τονίστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το µίγµα προορισµού (“destination 

mix”)  αποτελεί υποσύνολο της συνολικής ταξιδιωτικής εµπειρίας ή του σύνθετου 

τουριστικού προϊόντος, όπως ορίστηκε από τους Medlik & Middleton (1973, σελ. 

132-9). Ουσιαστικά ο προορισµός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε τουριστικής 

εµπειρίας (Goodall 1990, σελ. 63) µιας και σε αυτόν συντελείται κατά κύριο λόγο η 

τουριστική δραστηριότητα (Laws 1991, σελ. 14).  

Εποµένως, ένας τουριστικός προορισµός αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο η 

δραστηριότητα πραγµατοποιείται και αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα στην 

ποιότητα της καταναλωτικής εµπειρίας. Οι Haywood & Muller (1988)  αναγνώρισαν, 

µε βάση εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση, ως  κριτήρια αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας σε προορισµούς την ελκυστικότητα των προορισµών, την 

ευηµερία των  πόλεων και άλλες εµπειρικές ιδιότητες. 

Επιπλέον, η φύση και η καταλληλότητα του φυσικού πλαισίου που παρέχεται µια 

υπηρεσία («servicescape») αποτελούν επίσης βασικές µεταβλητές και εξηγούν τα 

κίνητρα για µερικές δραστηριότητες. Έρευνα του Ryan (1997) για τα κίνητρα και τη 

συµπεριφορά των τουριστών αποκάλυψαν πως η ελκυστικότητα του τοπίου είναι ένας 

από τους σηµαντικότερους  παράγοντες. Τέλος, πολύ σηµαντικός παράγοντας κατά 

την ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου µιας τουριστικής εµπειρίας είναι η ολιστική 

διάσταση αυτής ή αυτό που καλείται συνολική τουριστική εµπειρία (Pyo et al. 1991). 
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Σε αντίθεση µε άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, οι καταναλωτές στον 

τουρισµό (τουρίστες) τυπικά αγοράζουν και καταναλώνουν ένα εύρος υπηρεσιών, οι 

οποίες αποτελούν από κοινού την «εµπειρία διακοπών». Ο συνδυασµός των στοιχείων 

που αποτελούν το «καλάθι» των αγορών τουριστικών αγαθών και των υπηρεσιών 

συνθέτει τη συνολική τουριστική εµπειρία.  

Ουσιαστικά, οι τουρίστες θεωρούν τον προορισµό ως εµπορικό σήµα που αποτελείται 

από µια συλλογή προµηθευτών και υπηρεσιών (Buhalis 2000). Προ της επίσκεψης 

αναπτύσσουν µια εικόνα για τους προορισµούς ως ένα σύνολο προσδοκιών 

βασισµένων στην προηγούµενη εµπειρία, στη διαφήµιση στόµα-µε-στόµα, τις 

εκθέσεις Τύπου, τη διαφήµιση, και τις κοινές πεποιθήσεις (Chon & Olsen 1991, 

Baloglu & Brinberg 1997). Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, «καταναλώνουν» 

τους προορισµούς ως µια περιεκτική εµπειρία, χωρίς συχνά να συνειδητοποιούν πως 

κάθε στοιχείο του προϊόντος παράγεται και ρυθµίζεται από τους µεµονωµένους 

φορείς. Οι περισσότεροι φορείς παροχής υπηρεσιών είναι µικρού και µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις τουρισµού που έχουν έναν εύρος  δυνάµεων και αδυναµιών 

ενώ χαρακτηρίζονται επίσης από την ανεξάρτητη φύση τους (Buhalis & Cooper1998, 

Cooper & Buhalis 1992). 

Υπό αυτό το πρίσµα, η συνολική τουριστική εµπειρία σε έναν προορισµό αποτελείται 

από πολυάριθµες µικρές επαφές (encounters) και συναλλαγές (transaction - ορίζεται 

ως µια ανταλλαγή αντικειµένων αξίας από Μάλλιαρης 2001) µε ποικίλους φορείς, 

όπως οδηγοί ταξί, ξενοδόχοι, σερβιτόροι, καθώς επίσης και µε υπαλλήλους στα 

τοπικά αξιοθέατα όπως µουσεία, θέατρα, παραλίες, θεµατικά πάρκα, κ.λπ. Μετά από 

την επίσκεψή τους η συνολική εντύπωσή τους για την εµπειρία που είχαν σε έναν 

τουριστικό προορισµό οδηγεί στην ανάπτυξη ή συµπλήρωση ή ολοκλήρωση της 

εικόνας τους για τον προορισµό αυτό. Κατά συνέπεια υπάρχει µεγάλη επικάλυψη 

µεταξύ του στρατηγικού Μάρκετινγκ του προορισµού συνολικά και κάθε 

µεµονωµένου προµηθευτή στην περιοχή εξατοµικευµένα. Ως εκ τούτου, η 

ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών είναι συχνά 

αλληλένδετη και σχεδόν αδιαχώριστη από των άλλων φορέων.  

Η σηµαντική πτυχή που θα πρέπει να εξετάζεται µε βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω 

είναι ο ολιστικός χαρακτήρας της καταναλωτική πράξης. Ο τουρίστας κρίνει τη 
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συνολική εµπειρία διακοπών, ακόµα κι αν οι τουρίστες  βιώνουν ένα πλήθος 

µεµονωµένων υπηρεσιών (Weiermair & Fuchs 1998). Αναµφισβήτητα, η αξιολόγηση 

των µεµονωµένων φορέων τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζει τη συνολική αντίληψή 

της τουριστικής εµπειρίας από έναν προορισµό. Η αποτυχία παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών από έναν µεµονωµένο προµηθευτή µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

συνολική αξιολόγηση των διακοπών του πελάτη και µπορεί να προκαλέσει δυσµενή 

για τον προορισµό συµπεριφορά του επισκέπτη µετά την κατανάλωση (καταγγελίες, 

δυσφήµιση ή µη επαναληπτική επίσκεψη). Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι ενός 

τουριστικού προορισµού πρέπει να εστιάσουν στην διασφάλιση της ποιότητας 

ολόκληρης της τουριστικής εµπειρίας και όχι µόνο αυτής που σχετίζεται µε τους 

φορείς παροχής των βασικών τουριστικών υπηρεσιών-πυρήνων σε έναν προορισµό 

(συνήθως στέγαση και εστίαση).  Για να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

οποιοσδήποτε προορισµός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η συνολική ή γενική 

«εντύπωση» και η προσφερθείσα τουριστική εµπειρία θα πρέπει να είναι ανώτερη 

από αυτή των εναλλακτικών προορισµών. 

 

 

Κοινωνικοί ή προσωπικοί παράγοντες 

Από κοινωνιολογικής απόψεως, έχει αναγνωριστεί πως οι δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, µέσα στις οποίες εντάσσεται και το τουριστικό φαινόµενο, µπορεί να 

βοηθήσουν  

«να αυξηθεί ο αυτοσεβασµός των ατόµων, να εδραιωθεί κοινοτικό πνεύµα, να 

αυξηθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση, η βελτίωση της υγείας και η ικανότητα 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και µειώνουν την αντικοινωνική 

συµπεριφορά»  (Coalter 2002, σελ. 42).  

 

Οι θετικές και ικανοποιητικές εµπειρίες ελεύθερου χρόνου αποτελούν ουσιαστικές 

πτυχές της ζωής ενός ατόµου και ο ρόλος που ο ελεύθερος χρόνος διαδραµατίζει στην 

υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, την αστική και αγροτική 

ανάπτυξη καθώς και την προσωπική βελτίωση είναι αποδεδειγµένες (ILAM 1999, 
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σελ. 3). Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχτεί ότι οι διακοπές αντιπροσωπεύουν 

σηµαντικές θετικές εµπειρίες για τους ανθρώπους (Ryan 1997). 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζονται παράλληλα µε τα κίνητρα να εξετάζονται 

και τα οφέλη και οι ψυχολογικές εκβάσεις της τουριστικής εµπειρίας. Οι Manfredo et 

al. (1996) περιέγραψαν τις «Κλίµακες Προτίµησης Εµπειριών Αναψυχής» 

(“Recreation Experience Preference Scales”) και πρότειναν ότι οι ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες είναι συµπεριφοριστικές αναζητήσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη 

ψυχολογικών και φυσικών στόχων. Υποστήριξαν ότι η αναψυχή προκύπτει από «την 

ανάγκη για συµµετοχή σε µια ψυχαγωγική δραστηριότητα» κα πως η εµπειρία 

ελεύθερου χρόνου είναι η δέσµη ψυχολογικών εκβάσεων που επιδιώκονται από τις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες και οι οποίες επηρεάζουν την επιλογή των 

δραστηριοτήτων και των σκηνικών. Με άλλα λόγια, ο συµµετέχων χρησιµοποιεί τον 

ελεύθερο χρόνο και τα χρήµατα του για να συµµετέχει σε µια επιλεγµένο πλαίσιο µε 

ορισµένες εκβάσεις και µακροπρόθεσµα οφέλη. Αυτές οι κλίµακες προτίµησης 

συνδέουν µέσα µε την ιδέα του φάσµατος ευκαιρίας αναψυχής. 

Συνοψίζοντας, είναι  δυνατό να ταξινοµηθούν οι έξι οµάδες κινήτρων και τις τρεις 

προσεγγίσεις του Manfredo et al. (1996) σε τρία επίπεδα εµπειριών και οφελών από 

δραστηριότητες αναψυχής (προσαρµογή από Williams 2003, σελ. 77):  

1. Η άµεση εµπειρία (Immediate) που περιλαµβάνει την διασκέδαση,  τη χαλάρωση,  

τον ενθουσιασµό, την ψυχαγωγία και άλλες ιδιότητες που συνδέονται µε τον 

ελεύθερο χρόνο και τον τουρισµό.  

2. Εµπειρική εκµάθηση (Experiential learning) που έχει αντίκτυπο στις βελτίωση των 

ικανοτήτων και της γνώσης, αλλά και τη φυσική και ψυχολογική υγεία των ατόµων. 

3. Προσωπική ανάπτυξη (Personal development) που αφορά περισσότερο την 

προσωπική ανησυχία για αυτό-ανάπτυξη και ικανοποίηση, αυτοδιάθεση και 

επιβεβαίωση της προσωπικότητας των ατόµων.  

Τέλος, εκτός από τα κοινωνικά και τα προβλήµατα µέτρησης των ψυχολογικών 

οφελών του ελεύθερου χρόνου έχουν αποτελέσει αντικείµενο διερεύνησης (Tinsley & 

Tinsley 1986, Driver et al. 1991). Οι Driver et al. (1991) στηριζόµενοι στους 

επαγωγικούς ορισµούς των οφελών, σε συνδυασµό µε την ψυχολογική ανάγκη 
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ικανοποίησης, ανέπτυξαν το πρότυπο PAL («Παράγραφοι για τον ελεύθερο χρόνο» - 

Paragraphs About Leisure). Υποστήριξαν δε, πως η εµπειρία ελεύθερου χρόνου 

οδηγεί στην ικανοποίηση µερικών από τις ψυχολογικές ανάγκες του ατόµου. Αυτή η 

ανάγκη ικανοποίησης βοηθά στη διατήρηση της φυσικής και διανοητικής 

ικανοποίησης ευηµερίας και ζωής, η οποία συνεπακόλουθα βοηθά την προσωπική 

ανάπτυξη.  

Η ανάλυση που προηγήθηκε αποκαλύπτει είναι ότι η τουριστική εµπειρία 

περιλαµβάνει µια διαλεκτική διαδικασία. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και οι 

διαθέσεις και οι ανάγκες µπορούν να ποικίλουν σύµφωνα µε τις περιστάσεις ακόµη 

και για τους ίδιους ανθρώπους.  Εποµένως υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπισθεί ο 

ελεύθερος χρόνος –και συνεπακόλουθα ο τουρισµός- ως µια διαλογική διαδικασία 

κοινωνικοποίησης και ένα πολύπλευρο φαινόµενο µε διαστάσεις ελευθερίας, 

ατοµικής επιλογής και προσωπικής αυτονοµίας (Kleider & Kelly 1980, Henderson & 

Bialeschki 1991, Stokowski 1992) αλλά και παράγοντες που αφορούν το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο βιώνεται η εµπειρία κάθε φορά. 

Πάντως, προκειµένου να κινηθούµε προς µια συνεπέστερη προσέγγιση στη µελέτη 

της ποιότητας υπηρεσιών στη διαχείριση ελεύθερου χρόνου και τουρισµού, διάφορα 

σηµεία, σχετικά µε τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας διατριβής, προέκυψαν 

από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και αξίζει να σηµειωθούν: 

1. Έχει αναγνωρισθεί πως ο ελεύθερος χρόνος και ο τουρισµός περιλαµβάνουν 

περισσότερο από ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και τα οφέλη αυτής. Η εµπειρία της 

δραστηριότητας είναι µέρος µόνο της κινητοποίησης ενός µεµονωµένου καταναλωτή 

και απαιτεί προσεκτική διαχείριση. 

2. Οι καταναλωτές βιώνουν ή δοκιµάζουν µια δραστηριότητα µε διαφορετικούς 

τρόπους και αποτελεί αίνιγµα η διαφοροποίηση αυτή µεταξύ της τουριστικής αγοράς. 

Όσο µεγαλύτερη η διαφοροποίηση, τόσο δυσκολότερο είναι να επιτευχθεί συνέπεια 

στην παράδοσης της εµπειρίας. 

3. Όλο και περισσότερο, ο πελάτης αντιµετωπίζεται και ως καταναλωτής και ως 

συνπαραγωγός (Gronroos 1983 σελ.20, Normann 1991 σελ.68) και διαδραµατίζει 

συχνά έναν διαλογικό ρόλο στη διαµόρφωση της εµπειρίας, έτσι  η εµπειρία 
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ελεύθερου χρόνου και τουρισµού µπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία που περιέχει µια 

σειρά διαδοχικών συγκρούσεων, που συµβολίζεται από τον όρο  «στιγµές της 

αλήθειας» (encounters - Carlzon, 1987).  
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ΓΓ..  22..22  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  

 

Γ. 2.2.1 Εισαγωγή 

Σε ερευνητικό επίπεδο, αν και υπάρχει αφθονία βιβλιογραφίας και ερευνών σε 

τουριστικούς προορισµούς (Inskeep 1991, Pearce 1989, Gunn 1994,  Butler 1996, 

Cooper 1996, Enright & Newton 2004), λίγα µόνο εγχειρίδια επεξηγούν τους 

προορισµούς ως πάροχους εµπειρίας για τους τουρίστες (Ryan 1997, 1991, Connell & 

Meyer 2004).   

Στο µάρκετινγκ η εµπειρία ενός τουρίστα θεωρείται ως καταναλωτική εµπειρία 

(Moutinho 1987, Swarbrooke & Horner 1999, Woodside 2000). Ως εκ τούτου, 

υπάρχει ένα χάσµα µεταξύ των εννοιολογικών θεωρήσεων και των παραδοχών που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα που αναγνωρίζουν τη σηµασία µελέτης 

της τουριστικής εµπειρίας (Buswell 1993, Lentell 1995) και στην εµπειρική 

διερεύνηση αυτής.  

Στόχος της βιβλιογραφικής επισκόπησης της έννοιας της µέτρησης της τουριστικής 

εµπειρίας σε προορισµούς, των βασικότερων προσεγγίσεων καθώς και των 

κυριότερων µεθόδων µέτρησης αυτής είναι ο εντοπισµός ακριβώς αυτού του 

χάσµατος. 

Η µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας υιοθετεί γενικά τις υποθέσεις και τις αρχές  της  

µέτρησης της αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών, όπως αυτές προτείνονται από την 

σχετική µε το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών λογοτεχνία. Έτσι, το µοντέλο της ανάλυσης 

των κενών/ χαρµάτων Gap Model των Parasuraman et al. (1985), η θεωρία της 

διάψευσης των προσδοκιών του Oliver (Expectancy Disconfirmation Model), το 

µοντέλο σύγκλισης του Sirgy (Congruity Model) καθώς και το µοντέλο µέτρησης 

Μόνο της Απόδοσης (Performance-Only Model), έχουν όλα χρησιµοποιηθεί για τη 

µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας. 

Κάθε συζήτηση για την µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας θα πρέπει να αρχίζει µε 

έρευνα για την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών (Fesenmaier 

& Uysal 1990). Στις σελίδες που ακολουθούν θα επιχειρηθεί µια περιεκτική 
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επισκόπηση ορισµένων από τις πιο σύνθετες έννοιες στη λογοτεχνία υπηρεσιών, 

δηλαδή της ποιότητας υπηρεσιών και της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών, 

προκειµένου να ενταχθεί το αντικείµενο διερεύνησης της παρούσας διατριβής 

(µέτρηση τουριστικής εµπειρίας) στο θεωρητικό πλαίσιο που επιστηµολογικά 

εντάσσεται.  

Αφού δίνονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί για τις έννοιες αυτές, γίνεται 

ενδελεχής επισκόπηση των κυριότερων µεθόδων µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών.  

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας ενότητας αναλύονται διεξοδικά οι προεξέχουσες 

ποσοτικές µέθοδοι µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου όταν αυτές εφαρµόζονται σε επίπεδο τουριστικών 

προορισµών καθώς και γίνεται συγκριτική παράθεση αυτών, µέσω µιας συζήτησης 

που κατευθύνει την ερευνητική διαδικασία προς τη διαµόρφωση του θεωρητικού 

υποβάθρου µελέτης, το οποίο αναλύεται στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

 

Γ. 2.2.2 Ποιότητα Υπηρεσιών  

Οι διευθυντές στον τουρισµό προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους και το επίπεδο ικανοποίησης πελατών πιστεύοντας ότι αυτή η 

προσπάθεια θα δηµιουργήσει πιστούς επισκέπτες. Οι πιστοί επισκέπτες θα 

επιστρέψουν στον προορισµό και θα τον συστήσουν σε άλλους (Tian-Cole & 

Cromption 2003).  

Καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών έχει φανεί µια ευδιάκριτη 

προτίµηση των ερευνητικών προσπαθειών στα πλαίσια του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

ως προς την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών (Brady & Cronin 2001, Carman 2000, 

Grewel et al. 2000, Zeithaml 2000, de Ruyter et al. 1997, Spreng & Mackoy 1996, 

Dabholkar et al. 1996, Cronin & Taylor 1994, 1992, Brown & Swartz 1989, Bitner et 

al. 1985).  

Ύστερα όµως από πολλά χρόνια ερευνητικών προσπαθειών, απόψεων και 

µεθοδολογικών αντιπαραθέσεων αποτελεί γενική παραδοχή πως η ποιότητα 
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παραµένει ακόµη, µια δυσδιάκριτη και συχνά ακαθόριστη έννοια (Parasuraman et al. 

1985, Lewis & Mitchell 1990, Gaster 1995, Asubonteng et al. 1996).  

Εντούτοις, πλήθος εµπειρικών µελετών και συγγραµµάτων (Buzzell & Gale 1987, 

Iacobucci et al. 1994, Reichheld et al. 2000, Athanassopoulos et al. 2001, Gounaris et 

al. 2003) έχουν αποδείξει πως η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών «…είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα, διατήρηση πελατολογίου, 

υψηλότερο µερίδιο αγοράς και µε άλλες µορφές απόδοσης µιας επιχείρησης» 

(Γούναρης 2003, σελ. 88). Τα παραπάνω ευρήµατα αναδεικνύουν επιπρόσθετα µια 

αλληλένδετη σχέση της ποιότητας µε το Στρατηγικό Μάρκετινγκ. 

Επιχειρώντας έναν εννοιολογικό προσδιορισµό, ο ασαφής όρος «ποιότητα» 

χρησιµοποιείται στην βιβλιογραφία των υπηρεσιών και ως έννοια αξιολόγησης και ως 

χαρακτηριστικό µιας υπηρεσίας. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για µια καθαρά 

ακαδηµαϊκή έννοια µιας και «κάθε πρόσωπο έχει ένα εσωτερικό «βαρόµετρο για να 

αξιολογήσει την ποιότητα, ακόµη και χωρίς να είσαι σε θέση να ορίσει τί σηµαίνει 

ποιότητα ή ποιες πτυχές την καθορίζουν» (Cardello 1995). Αυτό έχει οδηγήσει σε 

συγχύσεις ως προς τον ορισµό της έννοιας, όπως εκφράζει σχετικά και ο Pirsig 

(1974): «Αυτή η ποιότητα που ασχολούµαστε τόσο, είναι απλά ένα ευφάνταστο όνοµα 

για οτιδήποτε εννοεί ο καθένας µας» (σελ. 127).  

Οι πρόωρες προσεγγίσεις της ποιότητας την σχετίζουν µε χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των προϊόντων, όπως «συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές» (Crosby 

1984) ή στην παραγωγή («µηδέν ατέλειες», zero defects - Garvin 1983), ενισχύοντας 

µια λειτουργική και προϊόντο-κεντρική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει 

επίσης πως η ποιότητα των προϊόντων ή της διαδικασίας παραγωγής µπορεί να 

υποβληθεί σε αντικειµενικές µετρήσεις και προκαθορισµένα πρότυπα.  

Εντούτοις, τα ισχύοντα µοντέλα για την µέτρηση της ποιότητας των προϊόντων είναι 

άκαµπτα και ισχύουν λιγότερο στις υπηρεσίες, όπου οι προσφορές είναι συχνά άυλες 

και παράγονται από κοινού µε τον πελάτη. Ο Juran (1979) περιγράφει την ποιότητα 

ως: «καταλληλότητα για χρήση» (‘fitness for purpose’) δείχνοντας έτσι ότι η 

τελειότητα πρέπει να ερµηνευθεί σε γενικές γραµµές, δηλ. από την καταλληλότητά 

της για µια δεδοµένη κατάσταση. Αυτή η ερµηνεία αντιπροσωπεύει µια ανθρωπιστική 

και ολιστική άποψη της ποιότητας, ως εξατοµικευµένη και σφαιρική εντύπωση µιας 
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προσφοράς. Ακριβώς όπως οι πελάτες δεν αγοράζουν µια σειρά τεχνικών 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, έτσι δεν αξιολογούν τα µέρη του συνόλου που τους 

προσφέρει η υπηρεσία χωριστά (Gummesson 1991).  

Ορισµοί όπως «η γενική αξιολόγηση ενός προϊόντος» (Olshavsky 1985) και 

«σφαιρική κρίση αξίας» (Holbrook 1994) υπονοούν ότι η αξιολόγηση της ποιότητας 

είναι όχι µόνο σχετική (δηλαδή µια διαδικασία σύγκρισης ανάλογα µε τις εγγενείς 

αξίες και τις προτιµήσεις των πελατών), αλλά και ολιστική, συγχωνεύοντας τις 

αντιλήψεις των πελατών για µεµονωµένες λεπτοµέρειες/ συστατικά της προσφοράς 

σε µια γενική τοποθέτηση (Parasuraman et al. 1985) ως προς την προσφορά. Κατά 

συνέπεια, οι µελετητές υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι τα απόλυτα, τεχνοκρατικά 

ποιοτικά πρότυπα είναι ασυµβίβαστα µε τη φύση των υπηρεσιών, και προτείνουν 

περισσότερο πελάτο-κεντρικά µοντέλα. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, ο Juran 

(1988, σελ. 2-3) ορίζει την ποιότητα ως «ικανοποίηση των αναγκών των  πελατών».  

Γενικότερα, οι ορισµοί της ποιότητας περιλαµβάνουν (Chelladurai & Chang 2000): α) 

ικανοποίηση ή ευχαρίστηση ή υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη, β) προϊοντικά 

χαρακτηριστικά ή γνωρίσµατα των υπηρεσιών που ικανοποιούν τις δηλωµένες ή 

υπονοούµενες ανάγκες του πελάτη, γ) προσαρµογή σε σαφώς καθορισµένες 

απαιτήσεις, και τέλος δ) ικανότητα για χρήση (fitness for use), όπου το προϊόν 

καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη και είναι χωρίς ανεπάρκειες. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Parasuraman et al. (1988) προτείνει πως θα πρέπει να 

γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ αντικειµενικής και αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

τονίζοντας την υποκειµενική διάσταση της έννοιας της ποιότητας.  

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) ορίζεται ως η κρίση του καταναλωτή 

για τη συνολική διάκριση ή ανωτερότητα µιας οντότητας (Zeithaml & Bitner 2003). 

Η διαφορά της µε την αντικειµενική ποιότητα έγκειται στη φύση αυτής µιας και 

βασίζεται στην υποκειµενική κρίση των ανθρώπων ως προς τα διάφορα αντικείµενα, 

είναι σχετική και η εκτίµησή της αλλάζει ανάλογα µε τον κριτή. Αντίθετα, η 

αντικειµενική ποιότητα είναι η µηχανιστική ή κανονιστική µέτρηση κάποιων 

καθορισµένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου.  
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Στις επόµενες παραγράφους επιχειρείται ενδελεχής επισκόπηση της έννοιας της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών που αποτελεί ουσιαστικά την κεντρική 

έννοια και επιτοµή των τριών επιστηµονικών πεδίων που άπτονται της παρούσας 

διατριβής. 

 

 

Γ. 2.2.3 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών 

Ο εννοιολογικός καθορισµός και η µέτρηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

υπηρεσιών (Perceived service quality) είναι µεταξύ των πιο πολυσυζητηµένων και 

αµφισβητούµενων θεµάτων στη σύγχρονη λογοτεχνία του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

(Brady & Cronin 2001, Zeithaml 2000, Zins 2001, Rust & Oliver 2000, Lapierre et al. 

1996). Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα αποτελεί µια µορφή στάσης ή µια κρίση του 

πελάτη και ορίζεται ως η αξιολόγηση του πελάτη για τη συνολική υπεροχή και 

ανωτερότητα µια υπηρεσίας (Γρηγορούδης 2001). 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών –και πρώτιστα λόγω της 

άυλης φύσης τους- οι καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα υποκειµενικά, δηλαδή 

πως η ποιότητα υπάρχει µόνο στο µυαλό πελατών. ∆ηλώνουν σχετικά οι Parasuraman 

et al. (1986):  

«… η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα συµπέρασµα για την ανωτερότητα ενός 

προϊόντος ή  µιας υπηρεσίας βασισµένο στη λογική αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών ή των ιδιοτήτων, ή µια συναισθηµατική κρίση, µια 

συναισθηµατική απάντηση παρόµοια µε µια στάση».  

 

Εποµένως, η εκτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών µπορεί να βασιστεί στις 

αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα. «Οι πελάτες είναι εκείνοι που κρίνουν την 

ποιότητα ενός προϊόντος/ υπηρεσίας» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Aaker (1989). 

Γύρω στο έτος 1980 η Σκανδιναβική Σχολή πρωτασχολήθηκε µε το ερώτηµα «Πώς η 

ποιότητα γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές ή τους χρήστες των υπηρεσιών;». 

Με την υιοθέτηση µιας προσανατολισµένης στους πελάτες προοπτικής (Gummesson 
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1977), η έννοια της αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών αναπτύχθηκε ως το αντικείµενο 

µάρκετινγκ των φορέων παροχής υπηρεσιών (Grönroos 1982, 1984).  Οι Parasuraman 

et al. (1985) παρατήρησαν πως οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δυσκολεύονται α 

προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τις πτυχές που υποδηλώνουν υψηλή ποιότητα για 

τους πελάτες και τα και τα επίπεδα των πτυχών εκείνων που απαιτούνται για την 

παράδοση ποιοτικής υπηρεσίας. ∆ιευκρίνισαν ότι αυτή η προοπτική βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τις προηγούµενες έρευνες στις υπηρεσίες που πρότειναν πως οι 

υπεύθυνοι µάρκετινγκ στο χώρο των υπηρεσιών δεν αντιλαµβάνονται πάντα τη 

λογική που η λογική πίσω τις αντιδράσεις και τις απαιτήσεις των πελατών. Ο 

Grönroos (1982) προσωπογράφησε αυτήν την άποψη, δηλώνοντας πως µόνο αν ένας 

φορέας παροχής υπηρεσιών µάθει πώς η υπηρεσία αξιολογείται από τον καταναλωτή, 

θα είναι σε θέση να προτείνει τις βέλτιστες κατευθύνσεις µε βάση αυτές τις αυτές τις 

αξιολογήσεις.  

Εντούτοις, ο ορισµός της ποιότητας ως µια λειτουργία υποκειµενικής αντίληψης και 

προτίµησης του πελάτη προκαλεί µερικά εννοιολογικά προβλήµατα. Η διάσταση 

αυτή υπονοεί ότι η ποιότητα είναι πλαίσιο ιδιαίτερα εξαρτώµενο, που διαφέρει τόσο 

µεταξύ των ανθρώπων όσο και µεταξύ καταστάσεων (Cardello 1995, Karavoulis,  

Malliaris & Siomkos 2000). Ο Garvin (1983) υποστηρίζει ότι µια εξ ολοκλήρου 

προσωπική ερµηνεία της ποιότητας θα την εξίσωνε µε αυθαίρετες έννοιες, όπως τα 

συναισθήµατα ή την προτίµηση. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολη µια συµφωνία σχετικά 

µε οποιαδήποτε διυποκειµενική κατανόηση της ποιότητας, γεγονός που εµποδίζει την 

επανατροφοδότηση (feedback) και τις βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών.  

Κατά συνέπεια, οι µελετητές υπηρεσιών έχουν υιοθετήσει µια ενδιάµεση θέση. Η 

ποιότητα δεν είναι ένα αντικειµενικό φαινόµενο ούτε υπάρχει ανεξάρτητα από 

εκείνους που το αξιολογούν - αλλά ούτε είναι ένα εξ ολοκλήρου υποκειµενικό 

φαινόµενο. Αν και οι σκέψεις και τα συναισθήµατα των ανθρώπων σε παρόµοιες 

καταστάσεις δεν είναι ίδια, οι κρίσεις τους µπορούν να µοιραστούν ορισµένες 

απόψεις που µπορούν να διαµορφώσουν ένα ερµηνεύσιµο και κοινό κριτήριο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας (Oberoi & Hales 1990).  

Συνδέοντας µάλιστα το κρίσιµο αυτό ζήτηµα µε το Μάρκετινγκ, ο Γούναρης (2003) 

υποστηρίζει πως η υποκειµενική διάσταση της ποιότητας δεν θα πρέπει να 
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εκλαµβάνονται ως παράγοντας που αναχαιτίζει την προσπάθεια µιας επιχείρησης να 

αναβαθµίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της µέσα από την ανάπτυξη καινοτοµιών, 

είτε σε επίπεδο υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Το 

αντίθετο µάλιστα, µιας από µια σειρά προεξεχόντων ερευνητών στον χώρο έχει 

σηµειωθεί πως όχι µόνο το µάρκετινγκ δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη 

καινοτοµιών ή ποιοτικών προϊόντων (Goonroos 1984, Parasuraman et al. 1985, 

Zeithaml 1987) αλλά ευνοεί την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών φροντίζοντας 

ταυτόχρονα οι καινοτοµίες «…να έχουν, θα έλεγε κανείς, προεξοφληµένη επιτυχία» 

(Γούναρης 2003, σελ. 91).  

Η εν µέρει αντικειµενική φύση της ερµηνείας της ποιότητας –τουλάχιστον προς την 

µέτρηση αυτής- παρά το γεγονός πως η ποιότητα δεν είναι ένα αντικειµενικό 

φαινόµενο ούτε υπάρχει ανεξάρτητα από εκείνους που το αξιολογούν, συνάδουν µε 

τους στόχους και τις υποθέσεις της διατριβής. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσονται τα 

διάφορα υποδείγµατα µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στον 

χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και εντοπίζονται τυχόν ερευνητικά κενά στην 

ενότητα που ακολουθεί. 
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Γ. 2.3.1 Εισαγωγή 

Η αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εκτίµησης της ικανοποίησης 

του πελάτη αποτέλεσε εστίαση πολλών ερευνητικών προσπαθειών στα πλαίσια του 

Μάρκετινγκ υπηρεσιών εδώ και περίπου µια εικοσαετία (Parasuraman et al. 1988, 

1991, 1993, Cronin & Taylor 1992, 1994, Asubonteng et al. 1996, Strauss & 

Weinlich 1997, Buttle 1996, Athanassopoulos 1997, 2000).  

Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις ανάλυσης και µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

είναι κατά βάση οι ακόλουθες (Γρηγορούδης 2001): 

1. Ποσοτικές προσεγγίσεις και µοντέλα:  

Οι βασικές ποσοτικές προσεγγίσεις στο πρόβληµα της αξιολόγησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών και της εκτίµησης της ικανοποίησης του πελάτη περιλαµβάνουν: 

Απλές τεχνικές περιγραφικής στατιστικής, Βασικές στατιστικές µέθοδοι, 

Εξειδικευµένα στατιστικά µοντέλα κατηγορικών µεταβλητών (logit-probit 

analysis, loglinear models), ∆οµικά µοντέλα εξισώσεων(structural equation 

models), Τεχνικές ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόµησης (MUSA), καθώς και άλλες 

ποσοτικές προσεγγίσεις όπως Ανάλυση Σύζευξης (conjoint analysis), 

Περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (DEA –Data Envelopment Analysis), 

Πολυδιάστατη ανάλυση αναλογιών (multidimensional scaling), Ανάλυση 

οµαδοποίησης (cluster analysis) και Γραφικά µοντέλα πιθανότητας (probability 

plotting methods). 

2. Προσέγγιση ολικής ποιότητας 

3. Ανάλυση «χάσµατος» (SERVQUAL, SERVPERF) 

4. Μοντέλα συµπεριφοράς καταναλωτή 

5. Εξειδικευµένες τεχνικές και µοντέλα (Fornell, Kano) 
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Επειδή ο στόχος της παρούσας διατριβής συνάδει µε την προσέγγιση της ανάλυσης 

του χάσµατος (βλέπε σχετική επιχειρηµατολογία σε τουριστικές έρευνες των 

Weiermair 1997, Murphy 2003), η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στην επισκόπηση 

της σχετικής µε αυτή την προσέγγιση διεθνούς δηµοσιευµένης βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας. 

Μερικά από τα προεξέχοντα υποδείγµατα της προσέγγισης της ανάλυσης των 

«χασµάτων» είναι συνοπτικά τα εξής: 

⇒ Το υπόδειγµα SERVQUAL (από την έννοια της «Ποιότητας Υπηρεσιών» - 

“Service Quality”) που προτάθηκε από τους Parasuraman et al. (1988) 

στηρίζεται στη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών και µετρά την 

ποιότητα µιας υπηρεσίας µε τον προσδιορισµό της απόκλισης µεταξύ 

προσδοκίας αναφορικά µε την υπηρεσία και της αντίληψης για την υπηρεσία 

που τελικώς του παρασχέθηκε. Παρά την αδιαµφισβήτητη σηµασία του για 

τον επιστηµονικό πεδίο της ποιότητας των υπηρεσιών, το µοντέλο έχει 

αποτελέσει αντικείµενο κριτικής τόσο σε θεωρητικό (αναφορικά µε την 

εγκυρότητα της  όσο και σε πρακτικό επίπεδο (διαφορές ως προς τις 

διαστάσεις της ποιότητας από κλάδο σε κλάδο, διαφορές από χώρα σε χώρα 

αλλά και λειτουργικότητας στην χρήση των σχετικών ερωτηµατολογίων).  

⇒ Το µοντέλο SERVPERF (από την έννοια της «Απόδοσης Υπηρεσίας» - 

“Service Performance”) στηρίζεται στην υπόθεση πως η ποιότητα της 

υπηρεσίας δεν θα πρέπει να στηρίζεται στην προσέγγιση της διάψευσης των 

προσδοκιών αλλά αντί αυτού θα πρέπει να βασίζεται στην απόδοση που είχε η 

επιχείρηση παρέχοντας την υπηρεσία. Εποµένως, η θεωρία της µέτρησης µόνο 

της αντίληψης προτείνει ότι οι προσδοκίες δεν παρέχουν σχετικές 

πληροφορίες για τη µέτρηση της αντιληπτής ποιότητας και ότι το µόνο µέτρο 

που απαιτείται είναι αυτό των αντιλήψεων των πελατών (Robledo 2001). 

Παρά το γεγονός πως το µοντέλο αυτό έχει εµπειρικά αποδειχθεί πως 

περιγράφει αποτελεσµατικότερα την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών (Cronin 

& Taylor 1994, Babakus & Mangold 1992, Teas 1993a,b, 1994) και παρέχει 

πιο αξιόπιστη πηγή πρόβλεψης των αγοραστικών προθέσεων των πελατών, 
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εντούτοις, δεν στερείται κριτικής και συχνά κατηγορείται ως σχετικά απλοϊκή 

µέθοδος. 

⇒ Η µεθοδολογία Importance Performance Analysis ή IPA (από την έννοια της 

«Ανάλυσης Σπουδαιότητας – Απόδοσης» - “Importance-Performance 

Analysis”) που εισήγαγαν οι Martilla & James (1977) στοχεύει στη µέτρηση 

της σχέσης µεταξύ της αντίληψης και της σχετικής σηµασίας των διαστάσεων 

ποιότητας µιας υπηρεσίας. ∆ιαφέρει από τη µέθοδο SERVQUAL µιας και 

αφορά τη µέτρηση της σχετικής σηµασίας των διαστάσεων ποιότητας µιας 

υπηρεσίας παρά της προσδοκίας αναφορικά µε την υπηρεσία αυτή. Άλλοι που 

χρησιµοποίησαν αυτήν την προσέγγιση είναι οι Mengak et al.  (1986) και 

Ennew et al.  (1993). Πάντως, ο συνυπολογισµός της σχετικής σηµασίας των 

διαστάσεων ποιότητας µιας υπηρεσίας δεν έχει υποστηριχθεί –τουλάχιστον 

στον τουρισµό- πως βελτιώνει την προφητική εγκυρότητα των µέτρων 

(predictive validity - Hudson et al. 2004). 

⇒ Η τεχνική Critical Incident Technique (CIT) αναπτύχθηκε αρχικά από τον 

Flanagan (1954) προκειµένου να αξιολογεί τις κρίσιµες απαιτήσεις στην 

απόδοση της εργασίας. Η τεχνική περιλαµβάνει τη συλλογή και τη 

συστηµατική ταξινόµηση των κρίσιµων γεγονότων (“critical incidents”) µε τη 

χρήση της ανάλυσης περιεχοµένου. Η τεχνική CIT υιοθετείται κυρίως για τον 

καθορισµό των προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 

(Lockwood 1994). Εντούτοις, έχουν εντοπιστεί διάφορες κριτικές της χρήσης 

αυτής της τεχνικής, όπως η δυσκολία στην επεξεργασία των πληροφοριών, η 

υποκειµενικότητα στην ερµηνεία των στοιχείων και η προσωρινή φύση των 

γεγονότων λόγω της µεταβολής των καταναλωτικών αντιλήψεων κατά την 

πάροδο του χρόνου (Johnston 1995, Lockwood 1994, Wels-Lips et al. 1998).  

⇒ Στον χώρο του τουρισµού, διάφορα υποδείγµατα και µοντέλα έχουν προταθεί 

για την µέτρηση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, χωρίς όµως να 

διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις προαναφερθέντες προσεγγίσεις µιας και 

ουσιαστικά αποτελούν προσαρµοσµένα ή τροποποιηµένα µοντέλα αυτών. Για 

παράδειγµα, το υπόδειγµα HOLSAT (από την έννοια της  «Ικανοποίησης 

∆ιακοπών» - “Holiday Satisfaction”) που παρουσιάστηκε από τους Tribe & 
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Snaith (1998) ως όργανο µέτρησης της ικανοποίησης από τις διακοπές 

ουσιαστικά αποτελεί µια προσαρµογή του µοντέλου SERVQUAL, 

χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της διάψευσης των προσδοκιών για τη 

µέτρηση της ικανοποίησης.  

∆εν είναι στα πλαίσια αυτού του εγγράφου να παράσχει µια σε βάθος ανάλυση όλων 

των προτύπων µέτρησης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. Για ενδελεχή επισκόπηση 

κάποιος µπορεί να ανατρέξει στις πρωτότυπες εργασίες των Sasser et al.  (1978), 

Lovelock (1983), Grönroos (1984, 1990, 1998), Babakus & Boller (1992) και των 

Cronin & Taylor (1992, 1994), ενώ για τον τουρισµό ειδικότερα στις συγκριτικές 

µελέτες των Dorfman 1979, Crompton & Love 1995 και Yuksel & Rimmington 1998, 

Miller et al. 2000).  Αντ’ αυτού στο παρόν κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση µόνο των 

δύο βασικών µοντέλων µέτρησης ποιότητας που καθοδήγησαν αυτή τη µελέτη: 

πρόκειται για τα µοντέλα SERVQUAL και SERVPERF καθώς και τη σύγκριση 

µεταξύ των δύο. 
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Γ. 2.3.2 Το µοντέλο SERVQUAL και Gap Analysis model 

Για περισσότερα από είκοσι έτη, µια από τις παγκοσµίως πιο αποδεκτές µεθόδους 

αναφορικά µε την µέτρηση της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών είναι η 

αυτή της διάψευσης των προσδοκιών (Oliver 1980, Oliver & DeSarbo, 1988, Tse & 

Wilton 1988).  

Χρησιµοποιώντας τη θεωρία προσαρµογής (“adaption theory”) του Helson (1964), ο 

Oliver (1980) διατυπώνει την άποψη ότι οι προσδοκίες των πελατών διαµορφώνουν 

ένα συγκεκριµένο επίπεδο απόδοσης και παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την 

αξιολόγηση από την πλευρά των καταναλωτών. Η προσέγγιση του Oliver ονοµάζεται 

«Μοντέλο ∆ιάψευσης Προσδοκιών» (Expectancy Disconfirmation Model). Σύµφωνα 

µε τη θεωρία αυτή, η ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει αν από τις προσδοκίες των 

καταναλωτών, οι οποίες διαµορφώνονται και προσδιορίζονται από τις προσωπικές 

τους ανάγκες, από την προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών και από την επικοινωνία 

µε άλλους καταναλωτές, αφαιρεθεί η αντιληπτή απόδοση της υπηρεσίας.  

∆ιάψευση εµφανίζεται όταν η απόδοση είναι µικρότερη από τις προσδοκίες, και µη 

διάψευση εµφανίζεται όταν η απόδοση είναι µεγαλύτερη από τις προσδοκίες. 

Παραφράζοντας διάφορους ερευνητές (Bitner 1990, Bolton & Drew 1991, Pizam & 

Milman 1993, Parasuraman et al. 1994) θα λέγαµε πως η διάψευση των προσδοκιών 

εµφανίζεται όταν υπάρχει απόσταση µεταξύ προσδοκιών και απόδοσης.  Εάν η 

πραγµατική απόδοση της υπηρεσίας κρίνεται από τους καταναλωτές ως καλύτερη 

από την αναµενόµενη, τότε προκύπτει θετική διάψευση και συνεπακόλουθα, 

ικανοποίηση του καταναλωτή. Αντίθετα, εάν η πραγµατική απόδοση είναι 

χαµηλότερη της αναµενόµενης, τότε προκύπτει αρνητική διάψευση και δυσαρέσκεια 

του καταναλωτή. Τέλος, στην περίπτωση που η πραγµατική είναι ίση µε την 

αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα, προκύπτει απλή επιβεβαίωση των προσδοκιών 

και συνεπακόλουθα ικανοποίηση του καταναλωτή. 

Με βάση τη θεωρία της ∆ιάψευσης των Προσδοκιών, οι Parasuraman et al. (1985) 

εισήγαγαν στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών το µοντέλο SERVQUAL (συντοµογραφία των 

λέξεων SERVICE QUALITY). Το µοντέλο αυτό µετράει την ποιότητα ως απόκλιση 

ανάµεσα στην προσδοκία και την αντίληψη που έχουν οι πελάτες για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της επιχείρησης.  
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Στην έρευνά τους επίσης οι ίδιοι συντάκτες διαπίστωσαν πως οι καταναλωτές κρίνουν 

την ποιότητα υπηρεσιών βάσει των ίδιων γενικών διαστάσεων, ανεξάρτητα από τον 

τύπο υπηρεσίας. Κατέληξαν µάλιστα σε δέκα διαστάσεις χρησιµοποιώντας µια 

κλίµακα που αποτελείται από 22 επιµέρους χαρακτηριστικά (υπο-κριτήρια) που 

αργότερα ενσωµατώθηκαν σε πέντε διαστάσεις που µετρούν την ποιότητα υπηρεσιών 

(Parasuraman et al. 1988).   

Οι διαστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Απτότητα ή χειροπιαστά στοιχεία (Tangibles), τα οποία περιλαµβάνουν την 

εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού, τον εξοπλισµό και το 

επικοινωνιακό υλικό. 

2. Αξιοπιστία (Reliability), που ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να εκτελεί 

την υπηρεσία που έχει υποσχεθεί µε ακρίβεια ώστε να µπορεί κανείς να στηριχθεί σε 

αυτή. 

3. Ανταπόκριση (Responsiveness), η προθυµία της επιχείρησης να βοηθηθούν οι 

πελάτες και να παραχθεί άµεση εξυπηρέτηση και έγκαιρη υπηρεσία. 

4. Ασφάλεια ή διαβεβαίωση (Assurance), η ικανότητα του συστήµατος και η 

αξιοπιστία του για την παροχή µιας ευγενικής και ασφαλούς υπηρεσίας (έλλειψη 

οποιουδήποτε ρίσκου, κινδύνου ή αµφιβολίας). 

5. Αντιληπτότητα η ενσυναίσθηση (Empathy), που ορίζεται ως η προσπάθεια 

κατανόησης των αναγκών των πελατών, η προσωπική αφοσίωση και προσοχή, ο 

χρόνος αναµονής, οι ώρες λειτουργίας και η φιλικότητα. 

Για τη συλλογή των απαιτούµενων δεδοµένων χρησιµοποιείται ένα προκαθορισµένο 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει: 

⇒ Μέτρηση των προσδοκιών του πελάτη µε βάση το εξαιρετικό επίπεδο µιας 

διάστασης ποιότητας. 

⇒ Μέτρηση της σηµαντικότητας των διαστάσεων ποιότητας. 

⇒ Εκτίµηση της αντίληψης του πελάτη για την προσφερόµενη υπηρεσία για κάθε 

διάσταση ποιότητας. 
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Η εκτίµηση των βαρών των διαστάσεων ποιότητας πραγµατοποιείται ζητώντας από 

τους πελάτες να κατανείµουν 100 βαθµούς σηµαντικότητας στις διαστάσεις αυτές. 

Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry χρησιµοποιώντας τις πέντε προαναφερθείσες 

διαστάσεις εισήγαγαν το 1985 το «Μοντέλο των Χασµάτων ή Κενών» (Gaps Model), 

το όποιο επισηµαίνει τους λόγους για τους οποίους η ποιότητα υπηρεσιών σε µια 

επιχείρηση υπηρεσιών µπορεί να υπολείπεται από αυτό που αναµένεται από έναν 

πελάτη. Συγκεκριµένα, προσδιόρισαν πέντε χάσµατα ποιότητας στη σύλληψη και την 

παροχή υπηρεσιών:  

1. Χάσµα 1. Καταναλωτικές προσδοκίες - ∆ιοικητικές αντιλήψεις  των 

καταναλωτικών προσδοκιών:  είναι η διαφορά µεταξύ των καταναλωτικών 

προσδοκιών και των διοικητικών αντιλήψεων για αυτές τις προσδοκίες. Ουσιαστικά 

αφορά την περίπτωση που η επιχείρηση δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προσδοκίες και οι 

ανάγκες της αγοράς. 

2. Χάσµα 2. ∆ιοικητικές αντιλήψεις  των καταναλωτικών προσδοκιών – προδιαγραφές 

ποιότητας υπηρεσιών (standards που θέτουν οι πελάτες): είναι η διαφορά µεταξύ των 

διοικητικών αντιλήψεων για τις προσδοκίες των πελατών και των προδιαγραφών για 

την ποιότητα υπηρεσιών. Σχετίζεται µε την αδυναµία της επιχείρησης να µεταφράσει 

τις προσδοκίες των πελατών σε συγκεκριµένες προδιαγραφές για την παροχή µιας 

υπηρεσίας. 

3. Χάσµα 3. Ποιοτικές προδιαγραφές υπηρεσιών (µε βάση αυτά τα standards) –

παροχή υπηρεσιών: είναι η διαφορά µεταξύ των προδιαγραφών των υπηρεσιών και 

της πραγµατικής παροχής υπηρεσιών. Αφορά την περίπτωση που η παρεχόµενη 

υπηρεσία είναι έξω από τα πρότυπα που έχουν προκαθοριστεί από την ίδια την 

επιχείρηση.  

4. Χάσµα 4. Παροχή υπηρεσιών – Επικοινωνία επιχείρησης για την υπηρεσία: είναι η 

διαφορά µεταξύ της παροχής υπηρεσιών και του τι κοινοποιείται για την υπηρεσία 

στους καταναλωτές. Αναφέρεται στην περίπτωση που µια επιχείρηση υπόσχεται 

µέσω των καναλιών επικοινωνίας της (προσωπικής και µη προσωπικής) αναφορικά 

µε το τι µπορούν να περιµένουν από την υπηρεσία και τελικά να µην είναι σε θέση να 

τηρήσει τις υποσχέσεις αυτές. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 109 

 

  

5. Το τελικό χάσµα – Χάσµα 5 – είναι το αποτέλεσµα της άθροισης των τεσσάρων 

άλλων χασµάτων και ορίζεται ως η απόκλιση µεταξύ της προσδοκώµενης/ 

αναµενόµενης υπηρεσίας και της αντιλαµβανόµενης απόδοσης αυτής. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τη «διάσταση µεταξύ του τι προσδοκούν οι πελάτες και τι τελικά 

αντιλαµβάνονται ότι τους προσφέρει η επιχείρηση» (Γούναρης 2003, σελ. 112). 

∆ιαγραµµατικά το µοντέλο έχει την εξής µορφή: 

 

∆ιάγραµµα 2.Γ.1 : Το Μοντέλο των Κενών/ Χασµάτων των Parasuraman, Zeithaml και Berry 

(1985) 

 

Η κυρίαρχη ιδέα του µοντέλου αυτού συνίσταται στο γεγονός ότι το «κενό» στην 

ποιότητα υπηρεσιών (δηλαδή το χάσµα 5) που είναι το κενό ανάµεσα στις προσδοκίες 

και τις αντιλήψεις των χρηστών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, είναι απόρροια µιας 
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σειράς ελλειµµάτων, που εντοπίζονται γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών του 

οργανισµού. (που αντιπροσωπεύουν τα χάσµατα 1 έως 4). Ουσιαστικά τα χάσµατα 

αυτά περιγράφουν γιατί οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτικές 

υπηρεσίες. Συνεπώς, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών απαιτεί διάγνωση της 

κατάστασης, εντοπισµό των αιτιών και διόρθωση των εσωτερικών ατελειών.  

Οι υποθετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ύπαρξη χασµάτων στην παροχή µιας 

ποιοτικής υπηρεσίας είναι πολλά και ποικίλα - Market Research Orientation (MRO), 

Level of Management (LOM), Management Commitment to Service Quality 

(MCSQ), κλπ- και συνοψίζονται σε σχετικό άρθρο των  Zeithaml et al. (1990). Λίγα 

χρόνια αργότερα οι ίδιοι ερευνητές εµπλούτισαν το µοντέλο τους παρουσιάζοντας το 

«Εκτεταµένο Μοντέλο ∆ιάψευσης των Προσδοκιών» (Extended Gaps model).  

Το βασικότερο ίσως πλεονέκτηµα του µοντέλου SERVQUAL είναι ότι η ποιότητα 

προσδιορίζεται από τους ίδιους τους καταναλωτές (αντιλαµβανόµενη ποιότητα) και 

όχι βάσει κάποιων προδιαγραφών (quality standards) που έχει θέσει η επιχείρηση. 

Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για ένα πελατοκεντρικό µοντέλο (Γούναρης 2003). 

Αυτή η πελατοκεντρική αντίληψη δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών να µετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει 

βασιζόµενη σε δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από τους ίδιους της τους πελάτες. 

Επιπλέον, το SERVQUAL είναι µια συνοπτική κλίµακα, εύκολη να χρησιµοποιήσει 

από τους διευθυντές ή τα στελέχη των επιχειρήσεων,. Τέλος, αποτελεί πρότυπο και 

σηµείο αναφοράς για κάθε ερευνητική προσπάθεια στον χώρο του Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών (Llosa et al. 1998).  

 

 

Γ. 2.3.3 Το µοντέλο SERVPERF 

Λαµβάνοντας υπόψη τα θεωρητικά και λειτουργικά προβλήµατα σχετικά µε τη 

µέτρηση των προσδοκιών (βλέπε ανάλυση στην ενότητα Β….), πολλοί ερευνητές 

αµφισβητούν την ισχύ των θεωριών διάψευσης των προσδοκιών προκειµένου για τη 

µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι ερευνητές αυτοί έχουν εστιάσει µόνο στην 

απόδοση των επιλεγµένων ιδιοτήτων, παρά στη λήψη της µαθηµατικής διαφοράς 
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µεταξύ της απόδοσης και των προσδοκιών, θεωρώντας πως η αντιληπτή απόδοση 

είναι καλύτερος προάγγελος για τη µέτρηση της αντιληπτής ποιότητας. Πλήρη 

ανάπτυξη της σχετικής επιχειρηµατολογίας παρέχουν οι Babakus & Boller (1992, 

σελ. 253-268), Brown et al. (1993, σελ. 127-139), Engeset & Heide (1997, σελ. 23-

33), και Erevelles & Leavitt (1992 σελ. 104-114).  

Ο Boulding et al. (1993) ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν πως η ποιότητα 

υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στην απόδοση µόνο και ως εκ τούτου θεώρησε τις 

αντιλήψεις, παρά τις προσδοκίες, ως σηµείο αναφοράς στην ανάπτυξη του δυναµικού 

προτύπου που ανέπτυξε. Εξελίσσοντας αυτό το µοντέλο, οι Cronin & Taylor (1992) 

εισήγαγαν το  µοντέλο SERVPERF.  

Η βασική διαφωνία των Cronin & Taylor µε το µοντέλο SERVQUAL έγκειται στο 

γεγονός πως αντί να προσµετρούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών για µια 

υπηρεσία αλλά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο η αντιλαµβανόµενη απόδοση. 

Έτσι, ανέπτυξαν µια κλίµακα βασισµένη µόνο στην απόδοση της υπηρεσίας 

(“performance based scale”), την ονόµασαν SERVPERF και υποστήριξαν πως το 

πρότυπό τους είναι αποδοτικότερο από το µοντέλο SERVQUAL. Η πεποίθηση αυτή 

πιστοποιήθηκε εµπειρικά από διάφορες µελέτες (Asubonteng et al. 1996). 

Ουσιαστικά, οι συγκεκριµένοι ερευνητές δέχονται τις γενικές διαστάσεις που 

προτάθηκαν από τους Parasuraman et al. (1988) απέρριψαν όµως την ιδέα της 

µέτρησης των χασµάτων µεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων για την υπηρεσία ως 

αξιόπιστους δείκτες της ποιότητας. Αντ’ αυτού πρότειναν ότι µόνο η 

αντιλαµβανόµενη απόδοση είναι µέτρο της ποιότητας των υπηρεσιών, µιας και η µη 

σταθµισµένη έκδοση του µοντέλου έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να φθάσει σε 

υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας από τη σταθµισµένη µορφή. 

Εκτός από τη συζήτηση µεταξύ των ανωτέρω ερευνητών για τις αξίες SERVQUAL 

πέρα από SERVPERF και αντίστροφα, εντούτοις, το φαίνεται ότι, στην ισορροπία, η 

λογοτεχνία ανάδυσης υποστηρίζει παράδειγµα που βασίζεται στην διάψευση των 

προσδοκιών θα πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα που να υπολογίζει µόνο την 

απόδοση. Εποµένως,  η αντιληπτή ποιότητα θα πρέπει να µετράται ως η διαφορά 

µεταξύ του µηδέν «0» και ενός αριθµού δοθέντος από τον πελάτη κατά την 

αξιολόγηση των αντιλήψεων για την ποιότητα ενός δεδοµένου γεγονότος υπηρεσιών.  
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Γ. 2.3.4 Κριτική στα Μοντέλα Μέτρησης 

Παρά την διεθνή αναγνώριση πως πρόκειται για µια σηµαντική ανακάλυψη στην 

έρευνα της ποιότητας υπηρεσιών, το µοντέλο SERVQUAL επικρίνεται τόσο σε 

θεωρητικά καθώς επίσης και σε λειτουργικά ζητήµατα (Carman 1990, Teas 1993, 

Buttle 1996).  

Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει έντονη αντίδραση ως προς τη χρήση του µοντέλου της 

διάψευσης των προσδοκιών για τη µέτρηση της ποιότητας (ένα µοντέλο που 

παραδοσιακά χρησιµοποιείται για την µέτρηση της ικανοποίησης πελατών), παρόλο 

που τονίζεται και από τους ίδιους τους ερευνητές πως ποιότητα και ικανοποίηση είναι 

έννοιες διακριτές (Cronin 1992). Είναι προφανές πως δεν µπορούµε να 

χαρακτηρίσουµε «ποιοτικές» τις υπηρεσίες εκείνες που προσφέρει µια επιχείρηση αν 

απλά δεν είναι τόσο «κακές» όσο θα περίµενε ο καταναλωτής, τη στιγµή που η 

επιχείρηση εξακολουθεί να µην είναι σε θέση να προσφέρει εκείνες τις υπηρεσίες που 

θα επιθυµούσε ο καταναλωτής. Πιο σκληρός στην κριτική του ο Robinson (1999) λέει 

χαρακτηριστικά: «... είναι αµφισβητήσιµο ...  εάν (η κλίµακα SERVQUAL ) µετρά την 

ποιότητα υπηρεσιών» (“. . . it is questionable . . . whether it is measuring service 

quality at all” – Robinson 1999, σελ. 29). 

Ακόµη, σηµαντική -θεωρητικού περιεχοµένου- κριτική γίνεται και ως προς τη χρήση 

των προσδοκιών για την µέτρηση της ποιότητας (Carman 1990, Koelemeijer 1991, 

Fick & Ritchie 1991, McDougall & Levesque 1992). Οι προσδοκίες είναι σύνθετες 

δοµές που βασίζονται σε προσωπικές αντιλήψεις και παράγοντες, οι οποίοι είναι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ως πρότυπα σύγκρισης. Ο Teas (1993) υποστηρίζει 

ότι οι παραλλαγές στη διαστατικότητα µεταξύ των µεµονωµένων προσδοκιών και των 

αντιλήψεων είναι τόσο µεγάλες που δεν είναι αρµόζον να χρησιµοποιηθούν ίδιες 

διατυπώσεις της κλίµακας για να µετρηθεί άµεσα το αντιληπτικό χάσµα. Μάλιστα, 

τονίζεται πως αν και οι διαφορικές βαθµολογίες για την µέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών είναι «διαισθητικά ελκυστικές», στην πράξη δεν προσφέρουν καµιά 

παραπάνω πληροφόρηση από ότι τα αποτελέσµατα προκύπτουν µόνο από το 

συστατικό «αντιλήψεις» της κλίµακας SERVQUAL (Babakus & Boller 1992). Η 

γενική συµφωνία πάντως µεταξύ των επικριτών είναι ότι η ποιότητα είναι ένα 
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κατασκεύασµα που βασίζεται µόνο στην απόδοση και µετράται ακριβέστερα µε τις 

αντιλήψεις ως σηµείο αναφοράς παρά µε τις προσδοκίες (βλέπε, παραδείγµατος 

χάριν, de Ruyter et al. 1996, Cronin & Taylor 1994, 1992, McDougall & Levesque 

1994, Teas 1994, 1993a, 1993b, Brown et al. 1993, Bolton & Drew 1991, Carman 

1990).  

∆ηλώνουν χαρακτηριστικά οι Boulding, Kalra, Staelin, και Zeithaml (1993): 

«Τα αποτελέσµατά µας είναι ασυµβίβαστα τόσο µε την µονοδιάστατη 

θεώρηση των προσδοκιών (one-dimensional view of expectations) όσο και µε 

τον σχηµατισµό κενών στην ποιότητα υπηρεσιών (the gap formation for 

service quality). Αντ' αυτού, διαπιστώνουµε ότι η ποιότητα υπηρεσιών 

επηρεάζεται άµεσα µόνο από τις αντιλήψεις (is directly influenced only by 

perceptions)».  (σελ. 24). 

 

Σηµαντική κριτική γίνεται και στο γεγονός πως οι βασικές διατάσεις του µοντέλου 

αλλά και η σχετική βαρύτητά τους εξαρτώνται από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται 

και την υπηρεσία που παρέχεται κάθε φορά έτσι ώστε τα αποτελέσµατα του µοντέλου 

να µην µπορούν να γενικευθούν για όλους τους κλάδους και υπηρεσίες. Σε πλείστες 

έρευνες έχει εξεταστεί η καθολική δυνατότητα εφαρµογής της κλίµακας σε όλες τις 

υπηρεσίες και καταδεικνύεται πως η διαστατικότητα της ποιότητας υπηρεσιών µπορεί 

να εξαρτηθεί από τον τύπο της υπηρεσίας που µελετάται κάθε φορά (Babakus & 

Boller 1992, Cunningham, Young and Lee 2002) ενώ ο Carman (1990) προτείνει 

έντονα την προοπτική προσαρµογής της κλίµακας µε πρόσθετα στοιχεία, 

µεταβαλλόντας λέξεις, ή ακόµη προσθέτοντας ή µειώνοντας σχετικές διαστάσεις. 

Επιπρόσθετα, ο Asubonteng et al. (1996) µε βάση µια κριτική επισκόπηση 18 

εµπειρικών µελετών ποιότητας υπηρεσιών συνήγαγαν το συµπέρασµα ότι οι 

ελλοχεύουσες διαστάσεις του SERVQUAL είναι πιθανό να είναι αφορούν µόνο την 

υπό ανάλυση κάθε φορά βιοµηχανία ή κλάδο (βλέπε Carman 1990, Headley & Miller 

1993, Clow et al. 1995 και McAlexander et al. 1994). Επιπλέον, τα εµπειρικά 

διαπολιτισµικά αποτελέσµατα των Ford et al. (1993) φαίνονται να δείχνουν ότι η 

κλίµακα εξαρτάται επίσης και από την εξεταζόµενη χώρα κάθε φορά.   
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Τέλος, σηµαντική είναι η κριτική σε λειτουργικό επίπεδο. Σηµαντικότερες 

παρατηρήσεις ήταν το µικρό ποσοστό διακύµανσης που εξηγείται µε το µοντέλο, το 

κουραστικό και µεγάλο ερωτηµατολόγιο για τη µέτρηση τόσο των προσδοκιών όσο 

και αντιλήψεων που καταλήγει να είναι βαρετό και να προκαλεί σύγχυση (Bouman & 

Wiele 1992), η µη επακριβής επεξήγηση της έννοιας «προσδοκία» µε αποτέλεσµα οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα να δίνουν µια διαφορετική «προσωπική» ερµηνεία του 

όρου (Teas 1994), καθώς και τεχνικά προβλήµατα όπως κριτική επί της χρήσης της 

προτεινόµενης 7-θµιας κλίµακας Likert (Babakus & Mangold 1992), του αριθµού των 

ερωτήσεων ανά διάσταση (Carman 1990) και της χρήσης ερωτήσεων 

«αντιστραµµένης» πολικότητας (Babakus & Boller 1992).  

Συνοψίζοντας, αναφορικά µε τη σύγκριση των δύο µοντέλων SERVQUAL και 

SERVPERF, οι Athanassopoulos, Gounaris and Stathakopoulos (2001) 

συµπεραίνουν: «…η αναδυόµενη λογοτεχνία υποστηρίζει το παράδειγµα που βασίζεται 

µόνο στην απόδοση σε βάρος του παραδείγµατος που βασίζεται στη διάψευση των 

προσδοκιών» (σελ. 690).  

Η παρούσα έρευνα υιοθετεί το µοντέλο SERVPERF που βασίζεται στην απόδοση 

µόνο τόσο για λόγους που έχουν να κάνουν µε την υπεροχή του υποδείγµατος αυτού 

γενικά (για πλήρη επιχειρηµατολογία βλέπε πρότυπες εργασίες των Cronin & Taylor 

1994, Babakus & Boiler 1992, Babakus & Mangold 1992, Teas 1993a,b, 1994, 

Hartline and Ferrell 1996, Lee, Lee and Yoo, 2000, Brady, Cronin and Brand, 2002) 

αλλά και σε επίπεδο τουριστικών προορισµών (Α.5.1). 
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ΓΓ..  22..44  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ    

 

 

Παρά την αναγνώριση πως αποτελεί βασικό ερευνητικό ζήτηµα τα τελευταία χρόνια 

(Vitterso et al. 2000), η µελέτη της τουριστικής εµπειρίας των επισκεπτών παραµένει 

ένας από τους λιγότερα κατανοητούς τοµείς στην τουριστική έρευνα. Η πλειοψηφία 

των επιστηµόνων συµφωνεί πως ο τοµέας των τουριστικών εµπειριών έχει υπο-

ερευνηθεί (Larsen 2007). Πράγµατι, οι Swarbrooke & Horner (2001, σελ. 162) 

δηλώνουν πως «ελάχιστη εµπειρική έρευνα έχει γίνει προκειµένου να δοθεί µια 

σαφής άποψη των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο ικανοποίησης των 

πελατών.  

Οι λόγοι για αυτό το ερευνητικό κενό είναι ποικίλοι. Οι Beeho and Prentice (1997) 

σηµειώνουν πως οι εµπειρικές πτυχές του τουρισµού παραλείπονται συχνά από την 

έρευνα των επισκεπτών υπέρ της κοινωνικο-δηµογραφικής συλλογής δεδοµένων και 

των ευκολότερα ευπροσδιόριστων ζητηµάτων, όπως για παράδειγµα ο τρόπος 

µεταφοράς που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε µια περιοχή.  

Οι Clawson and Knetsch (1966) υποστήριξαν πως ενώ η εµπειρία επισκεπτών έχει 

αποτελέσει µέρος της ερευνητικής προσπάθειας, αµφισβητήσιµα ο τοµέας δεν έχει 

προχωρήσει σηµαντικά όσον αφορά τη θεωρητική και εφαρµοσµένη κατανόηση του. 

Η εµπειρία επισκεπτών προκύπτει από έναν συνδυασµό συγκινήσεων επισκεπτών και 

των στάσεων καθώς και αντικειµενικές και υποκειµενικές αξιολογήσεις των 

επισκεπτόµενων προορισµών και περιοχών1. Η διευκρίνηση µιας τέτοιας εµπειρικής 

κατανάλωσης θέτει σηµαντικές δυσκολίες στο ερευνητικό πλαίσιο (Otto & Ritchie 

2000, Page 1995). Επιπλέον, η µορφή και η ποιότητα της εµπειρίας επισκεπτών 

διαφέρουν αναπόφευκτα µεταξύ των µεµονωµένων επισκεπτών, ακόµα και για τον 

ίδιο επισκέπτη σε διαφορετικούς χρόνους. 

                                                 
1 Αυτό που ονοµάσαµε στις προηγούµενες παραγράφους πλαίσιο εµπειρίας και προσωπικοί ή 
κοινωνικοί παράγοντες εµπειρίας (βλ. ενοτ...) 
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Τέλος, ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για αυτήν την παραµέληση είναι πως 

η µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας περιβάλλεται µε εννοιολογικά και 

µεθοδολογικά προβλήµατα (Vitterso et al. 2000). Ο Ryan (1997) αναγνώρισε ότι η 

πολυπλοκότητα της έρευνας της τουριστικής εµπειρίας οφείλεται στην ιδιαίτερα 

υποκειµενική φύση της, µιας και βασίζεται στην αντίληψη και τις γνωστικές απόψεις 

για το περιβάλλον καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που οι τουρίστες 

καταναλώνουν. Οι Otto & Ritchie (2000, σελ. 404) επίσης δηλώνουν ότι, στον 

τουρισµό «επικρατούν οι συναισθηµατικές αντιδράσεις και αποφάσεις».  

Παρά όµως τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν, διάφοροι ερευνητές έχουν διαχρονικά 

εκπονήσει µελέτες αναφορικά µε την ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας, κυρίως ως 

κοινωνικό φαινόµενο στο σύγχρονο δυτικό πολιτισµό. Έτσι, για πολλά χρόνια η 

διερεύνηση των τουριστικών εµπειριών σε προορισµούς παρέµενε αντικείµενο µόνο 

της φαινοµενολογικής και ανθρωπιστικής έρευνας (Tuan 1974, Appleton 1975, 

Daniel & Vining 1983, Ryan 2000, Li 2000) και κυρίως αφορούσε σε έρευνες της 

επιστήµης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Κοινωνιολογίας. Πίσω στα τέλη 

της δεκαετίας του ’70, ο Erik Cohen (1979) εισήγαγε τους «τρόπους εµπειρίας των 

τουριστών». Η προσέγγιση του Cohen αν και ελπιδοφόρα για την καλύτερη 

κατανόησης της τουριστικής εµπειρίας µε έναν φαινοµενολογικό τρόπο, δεν είχε την 

ανάλογη απήχηση και συνέχεια είτε σε θεωρητικό είτε σε εµπειρικό επίπεδο 

(Lengkeek 2001).  

Τα ευρήµατα αυτών των µελετών υπογραµµίζουν το ρόλο του τουρισµού στη ζωή 

ενός ανθρώπου ως ένα φαινόµενο ξεχωριστό (Graburn 1983),  µεταβατικό (Nash & 

Smith 1991) ή ακόµα και ιερό γεγονός (“sacred” - Morinis 1992). Παρόλο όµως που 

αυτές οι µελέτες προάγουν µια ευρεία κατανόηση του κοινωνικο-πολιτιστικού 

πλαισίου της τουριστικής εµπειρίας (Turner 1973, Turner & Turner 1978, Cohen 

1985, MacCannell 1989), είναι εντούτοις, είναι πάρα πολύ γενικές και εµπειρικά 

αδύναµές στο να παράσχουν γνώση αναφορικά µε την αξιολόγηση της προοπτικής 

των πελατών. Ο λόγος είναι πως οι προσεγγίσεις αυτές τείνουν να είναι ποιοτικές και 

να υπογραµµίζουν τις ατοµικιστικές και υποκειµενικές ερµηνείες της ανθρώπινης 

εµπειρίας σε φυσικά περιβάλλοντα.   
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Μόλις τα τελευταία χρόνια η τουριστική εµπειρία των επισκεπτών σε τουριστικούς 

προορισµούς έχει γίνει το επίκεντρο των ερευνητικών προσπαθειών από ερευνητές 

στο χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και του Τουρισµού (Yiannakis 1991, Vitters 

2000, Ryan 2000).  Έτσι ενώ µέχρι πρότινος η έρευνα σε τουριστικούς προορισµούς 

είναι αρκετά περιορισµένη και στενή σε ερευνητικό πεδίο, δείχνοντας µια ιδιαίτερη 

έµφαση σε γεωγραφικές προσεγγίσεις (Stansfield & Rickert 1970, Wall & Sinnott 

1980, Ashworth & de Haan 1985, Laws 1985, Jansen-Verbeke 1986, Meyer-Arendt 

1990, Getz 1993, Pearce 1995, Andriotis 2003), σε κοινωνιολογικές προοπτικές 

(Mullins 1991, Conforti 1996, Snaith & Haley 1994, Tsartas 1992, Tsartas et al. 1995, 

Haralambopoulos & Pizam 1996) ή υπό το πρίσµα οικονοµικής ανάπτυξης (Judd 

1995, Keane 1997, Law 2002), µόλις τα τελευταία δέκα µε δεκαπέντε χρόνια η 

ερευνητική προσπάθεια στράφηκε προς την εµπειρική εξέταση των τουριστικών 

εµπειριών των επισκεπτών σε τουριστικούς προορισµούς (van Manen 1990,Crompton 

et al. 1991, Hamilton et al. 1991, Crompton & Love 1995, Hull et al. 1996, Danaher 

& Arweiler 1996, Prenctice et al. 1998, Li 2000, Vitterso et al. 2000, Lengkeek 2000, 

Ryan 2002, Chhetri et al. 2004, Hayllar & Griffin 2005, den Breejen 2007).  

Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί πως µια επισκόπηση της πρόσφατης σχετικής 

βιβλιογραφίας δείχνει πως η αύξηση στον αριθµό των άρθρων που εξετάζουν 

διαφορετικές πτυχές της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

είναι καθολική και σταθερή (Kozak & Rimmington 2000). Έτσι, πολλοί ερευνητές 

στον τουρισµό έχουν προσπαθήσει να εφαρµόσουν τις θεωρίες της αγοραστικής 

συµπεριφοράς που έχουν αναπτυχθεί στους τοµείς (ενδεικτικά): της φιλοξενίας 

(Chitiris 1988, 1996, Barsky & Labagh 1992, Saleh & Ryan 1991, Breiter 1995, 

Ekinci & Riley 1998, Gilbert & Horsnell 1998, Choi & Chu 1999, Callan & Bowman 

2000, Lockyer 2002, Ekinci 2002), της εστίασης (Fitzsimmons & Maurer 1991, 

Bitner et al. 1994, Dube et al. 1994, Bojanic & Rosen 1994, Lee & Hing 1995, 

Stevens et al. 1995, Oh & Jeong 1996, Kivela 1999a, 1999b, 2000, Yüksel & Yüksel 

2003, Iglesias & Yague 2004),  και στον τουρισµό γενικά (Pizam & Milman 1993; 

Danaher & Arweiler 1996, Ryan 1997, Page 1997, Hudson & Shepard 1998, Buhalis 

2000, Goulding 2000, Herbert 2001, Jennings & Nickerso 2006, Fyall & Leask 2007) 
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προκειµένου να ερευνηθεί η δυνατότητα εφαρµογής της αγοραστικής συµπεριφοράς 

στον τουρισµό.  

Όµως, παρά την αδιαµφισβήτητη ανάπτυξη της ερευνητικής προσπάθειας µέτρησης 

της τουριστικής εµπειρίας, έχει διαπιστωθεί µια χωριστή διερεύνηση των συστατικών 

της τουριστικής εµπειρίας από τις υπάρχουσες σχετικές έρευνες. Στην 

πραγµατικότητα, η έρευνα της ποιότητας υπηρεσιών τείνουν να αναλύουν χωριστά τα 

στοιχεία ή τα συστατικά που συνθέτουν την ποιότητα υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να 

στερούνται µιας ολιστικής θεώρησης της τουριστικής εµπειρίας σε τέτοιους 

προορισµούς (Frochot & Hughes 2000).  

Εκτός από µεµονωµένες µελέτες της ενσωµατωµένης τουριστικής εµπειρίας 

(“contained tourism experiences”), όπως η έρευνα σε αθλητικές δραστηριότητες 

(white-water rafting - Arnould & Price 1993), δεν έχουν ερευνηθεί ικανοποιητικά 

ενσωµατωµένες προσφορές, όπως αυτές που προσφέρουν οι τουριστικοί προορισµοί 

(Gyimothy 2000). Έτσι, το Μοντέλο Χασµάτων των Parasuraman et al. (1985), η 

θεωρία της ∆ιάψευσης των Προσδοκιών (Pizam και Milman 1993) του Oliver, το 

Μοντέλο Σύγκλισης του Sirgy (Sirgy 1984, Chon & Olsen 1991) και το 

προσαρµοσµένο µοντέλο της Απόδοσης – Μόνο (Pizam, Neumann και Reichel 1978) 

έχουν χρησιµοποιηθεί για να µετρηθεί η ικανοποίηση των τουριστών και η 

αξιολόγηση των µεµονωµένων τουριστικών υπηρεσιών που αποτελούν υποσύνολο 

της τουριστικής εµπειρίας που παρέχει ένας προορισµό.   

Εντούτοις, σε θεωρητικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί από την πλειοψηφία των 

ερευνητών της τουριστικής εµπειρίας πως η τελική αξιολόγηση ενός προορισµού των 

πελατών θα µπορούσε να αντιπροσωπευθεί ως αθροιστικό σύνολο των ανεξάρτητων 

εµπειριών (“cumulative sum of individual experiences” -Danaher & Mattsson 1994a,  

1994b). Η αποσπασµατική αυτή διερεύνηση της τουριστικής εµπειρίας και η µη 

ολιστική προσέγγιση στη µέτρηση αποτελεί ένα ερευνητικό κενό προς διερεύνηση 

(Gyimothy 2000). Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση 

αυτού του κενού υιοθετώντας ολιστική προσέγγιση στη µέτρηση της τουριστικής 

εµπειρίας στους τουριστικούς προορισµούς.  

Ενώ µερικοί ερευνητές στον τουρισµό έχουν εκφράσει αµφιβολίες ως προς το εάν οι 

τουρίστες ως καταναλωτές µπορούν αντικειµενικά να αξιολογήσουν την εµπειρία 
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τους (βλέπε ανάλυση των Dann 1981 και Uriely 2004), πιο πρόσφατες µελέτες έχουν 

υποδείξει πως οι αντιλήψεις των επισκεπτών είναι ένας αξιόλογος τοµέας έρευνας, 

που παράγει έγκυρα αποτελέσµατα (Vitterso et al. 2000).  

 

 

Γ. 2.4.1 Χρήση Μοντέλων Μέτρησης σε Τουριστικούς Προορισµούς 

Η αξιολόγησης των υπηρεσιών µπορεί να είναι ένα περίπλοκο ζήτηµα δεδοµένου ότι 

τα συστατικά µιας τουριστικής εµπειρίας δύσκολα µπορούν να αποµονωθούν και να 

µετρηθούν. Εντούτοις, η ανάλυση χάσµατος έχει γίνει µια ευρέως χρησιµοποιηµένη 

τεχνική για την ποιότητα υπηρεσιών και έχει ισχυρή δυνατότητα χρήσης στον 

τουρισµό (Murphy 2003) και σε διάφορα περιβάλλοντα όπως η αναψυχή, η 

φιλοξενία, τα τουριστικά γραφεία/ πρακτορεία, τις µεταφορές και τέλος, τους 

τουριστικούς προορισµούς (Fick & Ritchie 1991, Chaudhary 2000, Baloglu & 

Mangaloglu 2001, Kozak 2002, Murphy 2003, Zouni & Kouremenos 2007). 

Ο Weiermair (1997) υποστηρίζει πως η αναγκαιότητα της χρήσης των µοντέλων 

χασµάτων για τη διαχείριση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών βασίζεται σε 

δύο προτάσεις: (1) η ποιότητα υπηρεσιών είναι µεγάλης σπουδαιότητας στον 

τουρισµό λόγω της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής φύσης της βιοµηχανίας, και πως (2) τα 

συστήµατα ελέγχου της ποιότητας θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτοµερή 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά.   

Αν και το µοντέλο SERVQUAL έχει δεχθεί κριτική από σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς 

ερευνητές έχουν υπάρξει πολλές προσαρµογές του εργαλείου στα συγκεκριµένα 

τουριστικά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, υποδείγµατα όπως τα LODGQUAL (Getty 

& Thompson 1994), LODGSERV (Knutson et al. 1991), DINESERV (Stevens et al. 

1995), HOLSAT (Tribe & Snaith 1998), REQUAL (MacKay & Crompton 1988), 

καθώς και το GROVQUAL (Dowell et al. 1998) αποτελούν ορισµένες εφαρµογές ή 

τροποποιήσεις του µοντέλου SERVQUAL σε διάφορα τουριστικά περιβάλλοντα, και 

κυρίως στον τοµέα της φιλοξενίας. 

Συγκεκριµένα, το µοντέλο SERVQUAL  έχει εφαρµοστεί στις περισσότερες µελέτες 

στον τοµέα του τουρισµού και σε διάφορα επίπεδα τουριστικής έρευνας:  
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⇒ Αναψυχή  (Crompton & MacKay 1989, 1988, Howat et al. 1996, Wright et al. 

1992, Backman & Veldkamp 1995, Manfredo et al. 1997, Kyle et 

al. 2004, Kouthouris & Alexandris 2005). 

⇒ Ιστορικά µνηµεία (Frochot 1999, Huh 2002, Apostolakis & Jaffry 2005) 

⇒ Πάρκα      (Mackay 1987, Crompton et al.  1991, Hamilton et al. 1991) 

⇒ Φιλοξενία (Fick & Ritchie 1991, Saleh & Ryan 1991, Gabbie & O’Neill 1996, 

1997, Lee & Hing 1995, Choi & Chu 1999, Dolnicar & Otter 2003, 

Pizam & Ellis 1999, Ekinci et al. 2003, Yoon & Ekinci 2003). 

⇒ Εστίαση   (Johns & Tyas 1996, Johns et al. 1996, Dube et al. 1994, Bojanic & 

Rosen 1994, Lee & Hing 1995, Kivela 1999a, 1999b, Yüksel & 

Yüksel 2003). 

⇒ Τουριστικά γραφεία/ πρακτορεία (LeBlanc 1992, Ryan & Cliff 1997, Lam & 

Zhang 1999, Johns et al. 2004, Bigne´ et al. 2003, 2005) 

⇒ Μέσα µεταφοράς (Fick & Ritchie 1991, Augustyn & Ho 1998, Durvasula & 

Mehta 1999, Mehta & Durvasula 1998, Frost & Kumar 2000, 

Gilbert & Wong 2003, Gourdin & Kloppenborg 1991, Cunningham 

et al. 2002, 2004) 

Από αυτές τις µελέτες µόνο εκείνες των Fick & Ritchie (1991) και των Gabbie & 

O’Neill (1997)  χρησιµοποίησαν µια µη προσαρµοσµένη έκδοση της κλίµακας 

SERVQUAL. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν γίνει προσαρµογές και 

τροποποίησης αυτής ανά εξεταζόµενη περίπτωση. 

 

Ο πίνακας συνοψίζει τις ερευνητικές εφαρµογές του µοντέλου SERVQUAL –

τροποιηµένου ή µη- στον Τουρισµό καθώς και το εναλλακτικό όνοµα που 

υιοθετήθηκε κάθε φορά: 
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Πίνακας 2.Γ.1   Εφαρµογές µοντέλου SERVQUAL στον Τουρισµό 

Εφαρµογή Αναφορές Εναλλακτικό όνοµα 
για το µοντέλο  
 

   
Ξενοδοχεία Knutson et al. (1991)  

Fick & Ritchie (1991) 
Saleh & Ryan (1991)  
Patton et al (1994) 
Akan (1995)  
Lee & Hing (1995),  
Gabbie & O'Neill (1997) 
Dowell et al. (1998) 
Pizam & Ellis (1999) 
Choi & Chu (1999),  
Ingram & Daskalakis (1999) 
Tsang & Qu (2000) 
Dolnicar & Otter (2003),  
Ekinci et al. (2003),  
Yoon & Ekinci (2003) 
Akbaba (2006) 
 

LODGSERV  
ή GROVQUAL 
 

Εστιατόρια Stevens et al. (1995) 
Bojanic & Rosen (1994) Dube et al. (1994) 
Lee, Y.L. and Hing, N. (1995) 
Johns & Tyas (1996) 
Fu (1999)  
Fu et al. (2000) 
Huang (2000) 
Wu et al. (1999, 2000),  
Kim et al (2003) 
 

DINESERV 
 

Ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες (Leisure) 

Mackay & Crompton (1988, 1990) 
Kouthouris & Alexandris  (2005) 
Kyle et al. (2004) 
Manfredo et al. (1997) 
Crompton & Mackay (1989) 
Howat et al. (1996) 
Wright et al. (1994) 
Backman & Veldkamp (1995) 
Hamilton et al. (1991) 
Crompton et al. (1991) 
Absher & Jeong (2000) 
 

REQUAL 

Γραφεία ταξιδίων Ryan & Cliff (1997) 
LeBlanc (1992) 
Lam & Zhang (1999) 
Johns et al. (2004) 
Bigne´ et al. (2003, 2005) 
Ho (1998)  
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Τουριστικές 
Μεταφορές  
 

Gourdin & Kloppenborg (1991) 
Cunningham et al. (2002, 2004) 
Pakdil & Aydin (2007) 
 

 

Περιοχές 
κληρονοµιάς 

Prentice, R. (1993)  
Frochet & Hughes (2000)  
Huh J. (2002)  
Apostolakis, A. and Jaffry, S. (2005) 
 

HISTOQUAL 
 

Προορισµοί Tribe & Snaith (1998) Weiermair & 
Fuchs (1999)  
Chaudhary (2000) 
Baloglu & Mangaloglu (2001) 
Murphy (2003) 
Zouni & Kouremenos (2007) 
 

HOLSAT 

   

 

Από τον πίνακα διαφαίνεται και το βασικό ερευνητικό κενό της έλλειψης ολιστικής 

προσέγγισης στην έρευνα τουριστικών προορισµών. Σηµειώνουν σχετικά οι Fuller et 

al. (2005): « Λίγη εµφανής προσπάθεια  υπάρχει ως σήµερα στην έρευνα  αναφορικά 

µε το µάρκετινγκ και η διαχείριση του  προϊόντος  ενός προορισµού που να καλύπτει 

όλες τις ιδιότητες αυτού» (σελ. 8). Αντίθετα, οι υπάρχουσες µελέτες τείνουν να 

εξετάζουν επιλεκτικά ορισµένα µεµονωµένα στοιχεία/ υπηρεσίες του τουριστικού 

προϊόντος ή τουριστικής υπηρεσίας που παρέχει ένας προορισµός (Crouch 2000, σελ. 

69). 

Ενώ όµως ένας µεγάλος αριθµός προηγούµενης έρευνας για τη µέτρηση της 

τουριστικής εµπειρίας σε προορισµούς έχει βασιστεί στην προσέγγιση της διάψευσης 

των προσδοκιών, η προσέγγιση της «απόδοσης-µόνο» εµφανίζεται να αποτελεί µια 

λογική εναλλακτική λύση (Kozak 2001, σελ. 313). Έτσι το µοντέλο SERVPERF των 

Cronin & Taylor (1992) συνέβαλε πολύ στην µέτρηση των τουριστικών υπηρεσιών 

και εµπειριών σε συγκεκριµένα τουριστικά περιβάλλοντα (Armstrong et al. 1997). 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται ορισµένες βασικές ερευνητικές εφαρµογές 

του µοντέλου SERVPERF –τροποιηµένου ή µη- στον Τουρισµό.  
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Πίνακας 2.Γ.2   Προσαρµοσµένη έκδοση του µοντέλου SERVPERF στον Τουρισµό 

Εφαρµογή Αναφορές 

  

Φεστιβάλ Crompton & Love (1995) Baker & 

Crompton, 2000, 

O'Neill, Getz  & Carlsen, 1999, Thrane, 2002 

 

Μεταφορές Hong and Jun 2006, Perez, et al.  2007 

Ξενοδοχεία Nadiri and Hussain 2005 

Τουρισµός Hudson, Hudson, and Miller, 2004; Johns, 

Avci, and Karatepe 2004 

Οικοτουρίστες  Applegate & Clarke 1987 

Κάµπινγκ  Foster & Jackson 1979 

Θαλάσσιος  τουρισµός Greenwood & Moscardo 1999 

Οργανωµένες περιηγήσεις Hughes 1991 

 

Επίσης, µια κλίµακα που προσδιορίζει τις ποιοτικές διαστάσεις των υπηρεσιών σε 

ιστορικά αξιοθέατα, είναι η HISTOQUAL. Η κλίµακα αυτή αποτελεί άλλη µια 

εφαρµογή του υποδείγµατος SERVQUAL και έχει χρησιµοποιηθεί σε σχετικές 

έρευνες (Frochot & Hughes, 2000). Το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους 

διευθυντές των ιστορικών αξιοθέατων για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

πολιτιστικών υπηρεσιών κληρονοµιάς. Τα αποτελέσµατα της κλίµακας HISTOQUAL 

(από την έννοια της  «Ποιότητας Ιστορικών Υπηρεσιών» - “Historical Quality”) 

παρέχουν λεπτοµερή διορατικότητα στην αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών σε 

ιστορικά αξιοθέατα και µουσεία, αλλά δεν έχουν εξεταστεί και ελεγχθεί στα πλαίσια 

µιας ενσωµατωµένης προσφοράς, όπως είναι ένας τουριστικός προορισµός. 

Τέλος, ορισµένες νέες προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσουν την 

ποιότητα και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, περιλαµβάνουν τη θεωρία των 

πολλαπλών συγκεχυµένων κριτηρίων λήψης απόφασης (fuzzy multiple criteria 

decision theory - Tsaur et al.  2002a), την τεχνική CIT (critical incident technique - 

Johnson 2002) και τη γνωστική χαρτογράφηση (cognitive mapping - Walmesley & 

Lewis 1993, Vitterso et al. 2000). 
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Γ. 2.4.2 Κριτική Μοντέλων Μέτρησης σε Τουριστικούς Προορισµούς 

Η κριτική στις µεθόδους µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας αφορά τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο όσο και σε µεθοδολογικά προβλήµατα.  

Θεωρητικά, ο γενικός προβληµατισµός που κυριαρχεί στον ευρύτερο χώρο του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών αναφορικά µε το κατά πόσο τα υπάρχοντα σχήµατα 

µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών συλλαµβάνουν την προοπτική του πελάτη 

(customer perspective). Συγκεκριµένα, παρά τον ισχυρισµό πως  η έρευνα υπηρεσιών 

είναι πλέον προσανατολισµένη στον πελάτη (Grönroos 1984, Brown et al. 1993), 

εντούτοις τα πλαίσια που περιγράφουν τη δοµή και την αντίληψη για τις προσφορές 

υπηρεσιών είναι, κατά πολλούς, ακόµη προσανατολισµένα στην προοπτική της 

προσφοράς (supply-oriented). Κυρίως όµως διαφαίνεται να βρίσκονται αρκετά µακριά 

από την προοπτική του πελάτη (Dimanche & Samdahl 1994). Στην περίπτωση των 

µοντέλων στον τουρισµό µάλιστα, τα παραδοσιακά σχήµατα κρίνονται ως ανεπαρκή 

για την περιγραφή των εµπειριών των πελατών (Arnould et al. 2007).  

Σε επίπεδο κριτικής της µεθοδολογίας της µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας σε 

τουριστικούς προορισµούς το επίκεντρο της κριτικής αφορά στο δηµοφιλές µοντέλο 

SERVQUAL. ∆ιάφοροι ερευνητές που έχουν υιοθετήσει την κλίµατα µέτρησης 

SERVQUAL σε µελέτες στον τουρισµό και τη φιλοξενία επιβεβαιώνουν ότι αυτό το 

ερευνητικό εργαλείο δεν µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα σε όλες τις τουριστικές 

υπηρεσίες (π.χ.  Oberoi & Hales 1990, Knutson et al. 1991, Stevens et al. 1995). 

Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν πως η διαφοροποιηµένη κλίµακα SERVQUAL είναι 

ένας αποτελεσµατικός τρόπος αξιολόγησης της ποιότητα, αλλά αφού χρειάστηκε να 

αλλάξουν την αρχική κλίµακα σε σηµαντικό βαθµό (Akama & Kieti 2003, Luk & 

Layton 2002). Επισηµαίνουν, επίσης, πως το πρότυπο των πέντε διαστάσεων της 

ποιότητας της SERVQUAL αποτυγχάνει συστηµατικά σε εφαρµογές αυτής της 

κλίµακας σε τουριστικές έρευνες (Fick & Ritchie 1991, Saleh & Ryan 1991, Johns & 

Tyas 1996).  

Σε µια µελέτη συγκριτική µελέτη των υπηρεσιών σε ορισµένα τουριστικά 

περιβάλλοντα (υπηρεσιών αερογραµµών, ξενοδοχείων και εστιατορίων) οι Fick και 
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Ritchie (1991) παραθέτουν διάφορα λειτουργικά και µεθοδολογικά προβλήµατα, και 

προτείνουν πως η µέτρηση SERVQUAL µπορεί να µην είναι η εγκυρότερη 

προσέγγιση στον προσδιορισµό της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. Πάντως, 

οι Fick & Ritchie (1991) επίσης υποστήριξαν τη χρήση συµπληρωµατικών ποιοτικών 

µέτρων προκειµένου να προσδιορισθούν οι κρίσιµες διαστάσεις της ποιότητας, 

σηµειώνοντας ότι µια αυστηρά ποσοτική κλίµακα δεν εξετάζει επαρκώς εκείνους 

τους συναισθηµατικούς και ολιστικούς παράγοντες που συνθέτουν τη συνολική 

ποιότητα της εµπειρίας της υπηρεσίας.  

Μια άλλη σχετική µε τον τουρισµό µελέτη (Saleh & Ryan 1991) επικρίνει την 

SERVQUAL ως ανίκανη να συλλάβει την ευθυµία (conviviality), δηλαδή την 

εκφραστική απόδοση, η όποια είναι η ουσία αυτού του τύπου υπηρεσίας. Οι Oberoi 

και Hales (1990) τέλος, βρίσκουν το πρότυπο των πέντε διαστάσεων προβληµατικό, 

καθώς ενώνει διαφορετικές απτές ιδιότητες σε µια ενιαία γενική διάσταση. 

Αν θέλαµε να συνοψίσουµε την κριτική που έχει δεχθεί το µοντέλο SERVQUAL στη 

τουριστική λογοτεχνία θα επισηµαίναµε τα εξής:    

Καταρχήν, υπάρχει διαφωνία σχετικά τον σωστό ορισµό των προσδοκιών.  Μερικοί 

το ορίζουν ως προβλέψεις της µελλοντικής απόδοσης (Oliver 1980), άλλοι ως  

επιθυµίες ή στόχους (Spreng & Olshavsky 1993) και κάποιοι άλλοι ως κανόνες 

βασισµένους στην προηγούµενη εµπειρία (Cadotte et al. 1987).  

Συνοψίζοντας την κριτική της χρήσης των προσδοκιών στις τουριστικές έρευνες 

ειδικότερα, µπορούµε να παρατηρήσουµε τα κάτωθι: 

1. Για εκείνες τις τουριστικές υπηρεσίες όπου οι πελάτες µόνο περιστασιακά παν 

διακοπές, είναι πράγµατι δύσκολο για έναν τουρίστα να καθιερώσει τις ακριβείς 

προσδοκίες σχετικά µε τις ιδιαίτερες ιδιότητες του προορισµού (Kozak 2001, σελ. 

307).  

2. ∆εύτερον, οι πελάτες (δηλ., οι τουρίστες) µπορούν να αλλάξουν τις προσδοκίες 

µόλις λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τις διάφορες περιοχές τουριστικής αξίας 

µέσα στους προορισµούς. Υπό αυτήν τη µορφή, γίνεται δύσκολο να διακρίνει 

κανείς κατάλληλα µεταξύ της προσδοκίας και της αντιληπτής απόδοσης σε 

δεδοµένες διακοπές. Οι τουρίστες µπορούν επίσης να έχουν ευκαιρίες να έρθουν 
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σε επαφή µε διάφορους άλλους τουρίστες. Κατά συνέπεια, η ανατροφοδότηση 

που λαµβάνεται από άλλους τουρίστες µπορεί οµοίως να επηρεάσει τις απόψεις 

των τουριστών σε προσωρινή βάση (Kozak 2001, 308).  

3. Τρίτον, κάποιος δεν µπορεί να αναµείνει ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται έναν 

νέο προορισµό θα έχουν ακριβείς και βέβαιες προσδοκίες σχετικά µε τις 

διαφορετικές ιδιότητες του προορισµού (Cadotte et al. 1987). 

4. Τέταρτο, οι πολιτιστικές διαφορές στις στάσεις και τη συµπεριφορά µπορούν 

ιδιαίτερα να επηρεάσουν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις (Weiermair & Fuchs 

2000). Εποµένως, αυτό που κάποιος µετρά µπορεί να µην είναι µια έγκυρη 

αξιολόγηση της απόδοσης του προορισµού βασισµένη στις χωριστά εκφρασµένες 

προσδοκίες, αλλά µάλλον ένα µίγµα αξιών και των στάσεων του ατόµου και της 

συγκεκριµένης χώρας προέλευσης.  

Εκτός όµως από τη χρήση των προσδοκιών στην µέτρηση της ποιότητας των 

τουριστικών υπηρεσιών και συνεπακόλουθα της τουριστικής εµπειρίας, υπάρχει και 

ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό ζήτηµα που οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών λόγω της φύσης του τουριστικού φαινοµένου. Πρόκειται 

για την ανικανότητα του µοντέλου να απεικονιστούν οι ηδονικές ή αισθητήριες 

πτυχές των τουριστικών προσφορών (Gyimothy 2000) και ειδικότερα το φαινόµενο 

θετικής µεροληψίας (positivity bias) που εµφανίζεται στον τουρισµό. Η έννοια της 

θετικής µεροληψίας αναφέρεται στο συχνά παρατηρηθέν φαινόµενο στις µελέτες 

τουριστικής ικανοποίησης ότι πολύ θετικές αξιολογήσεις δίνονται για µια µεγάλη 

ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι πιθανό ότι ένα ουσιαστικό ποσό 

αυτοπροστασίας ή αυτοσεβασµού λειτουργεί µε τους πελάτες που δεν θέλουν να 

αναγνωρίσουν πως σε κατάσταση ελεύθερης επιλογής -όπως είναι ο τουρισµός- έχουν 

κάνει λάθος επιλογή. Τα τουριστικά προϊόντα και η εµπειρία τουρισµού απεικονίζουν 

τις αξίες των ανθρώπων και αντιπροσωπεύουν πτυχές της ταυτότητάς τους, εποµένως 

είναι αντιφατικό και έχει κακό αντίκτυπο στην προσωπική αξιοπιστία κάποιος να 

είναι πολύ δυσαρεστηµένος µε µια κατάσταση που έχει εισαχθεί πρόθυµα έχει (πολύ 

συχνά) πληρώσει αδρά για να την βιώσει.  

Αυτή η µεροληψία θετικής σκέψης ενέχει δυσκολίες για τους ερευνητές σε 

συνδυασµό µάλιστα µε ένα µέτρο σύγκρισης που είναι οι προσδοκίες, έχοντας 
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αντίκτυπο στο αποτέλεσµα της σύγκρισης µεταξύ απόδοσης και προσδοκιών, µε 

αποτέλεσµα το «χάσµα»  να είναι συνήθως θετικό (Vogt & Fesenmaier 1995). 

Τέλος διάφορα σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα όπως η δυσκίνητη φύση και το 

µεγάλο µέγεθος του ερευνητικού οργάνου, το όποιος περιέχει έναν κατάλογο 

επαναλαµβανόµενων ερωτήσεων για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις, απαιτούν από 

τον τουρίστα να θυσιάσει το πιο πολύτιµο παράγοντα όταν ταξιδεύει, δηλαδή τον 

χρόνο του (Κουρεµένος 2000).  

Κατά συνέπεια, ενώ ένας µεγάλος αριθµός προηγούµενης έρευνας για τη µέτρηση της 

τουριστικής εµπειρίας σε προορισµούς έχει βασιστεί στην προσέγγιση της διάψευσης 

των προσδοκιών, η προσέγγιση της «Απόδοσης-Μόνο» εµφανίζεται να είναι µια 

λογική εναλλακτική λύση (Kozak 2001, σελ. 313). Έτσι το µοντέλο SERVPERF των 

Cronin & Taylor (1992) συνέβαλε πολύ στην µέτρηση των τουριστικών υπηρεσιών 

και εµπειριών σε συγκεκριµένα τουριστικά περιβάλλοντα (Armstrong et al. 1997). 

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε τόσο στον χώρο των 

υπηρεσιών γενικότερα όσο και του τουρισµού ειδικότερα, η παρούσα διατριβή 

σχεδιάστηκε µε βάση τις οδηγίες της προσέγγισης Απόδοσης- Μόνο (Cronin & 

Taylor 1992, Athanassopoulos et al. 2005).  
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ΓΓ..  22..55  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης εξετάσθηκε η µέτρηση/ 

αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας σε επίπεδο τουριστικών προορισµών 

θεωρητικά. Αναλυτικότερα, δόθηκε ο εννοιολογικός καθορισµός της έννοιας της 

τουριστικής εµπειρίας, αναπτύχθηκαν οι βασικές προσεγγίσεις αξιολόγησης αυτής 

της εµπειρίας ενώ παρουσιάστηκαν και οι προεξέχουσες ποσοτικές µέθοδοι µέτρησης 

που κυριαρχούν στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

Μέσα από αυτή την επισκόπηση προέκυψαν τα εξής ερευνητικά συµπεράσµατα: 

 

1. Ο προορισµός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε τουριστικής εµπειρίας µιας 

και σε αυτόν συντελείται κατά κύριο λόγο η τουριστική δραστηριότητα.  

2. Η συνολική τουριστική εµπειρία αποτελείται από πολυάριθµες µικρές επαφές και 

συναλλαγές µε ποικίλους πάροχους/ φορείς υπηρεσιών. Αναµφισβήτητα, η 

αξιολόγηση των µεµονωµένων φορέων τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζει τη 

συνολική αντίληψή της τουριστικής εµπειρίας από έναν προορισµό. Κατά 

συνέπεια, οι υπεύθυνοι ενός τουριστικού προορισµού πρέπει να εστιάσουν στην 

διασφάλιση της ποιότητας ολόκληρης της τουριστικής εµπειρίας, ακολουθώντας 

µια ολιστική προσέγγιση της τουριστικής εµπειρίας που κάθε προορισµός 

προσφέρει. Από την κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

διαφαίνεται το ερευνητικό κενό της έλλειψης ολιστικής προσέγγισης στην έρευνα 

τουριστικών προορισµών. Σηµειώνουν σχετικά οι Fuller et al. (2005): « Λίγη 

εµφανής προσπάθεια  υπάρχει ως σήµερα στην έρευνα  αναφορικά µε το 

µάρκετινγκ και η διαχείριση του  προϊόντος  ενός προορισµού που να καλύπτει 

όλες τις ιδιότητες αυτού» (σελ. 8). Αντίθετα, οι υπάρχουσες µελέτες τείνουν να 

εξετάζουν επιλεκτικά ορισµένα µεµονωµένα στοιχεία/ υπηρεσίες του τουριστικού 

προϊόντος ή τουριστικής υπηρεσίας που παρέχει ένας προορισµός (Crouch 2000, 

σελ. 69). 
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3. Ελάχιστη βιβλιογραφία και αρθρογραφία επεξηγεί τους προορισµούς ως παροχείς 

εµπειρίας για τους τουρίστες.  Παραδοσιακά, η αλληλεπίδραση οικοδεσπότη -

φιλοξενούµενων έχει αποτελέσει το αντικείµενο διάφορων µελετών, ιδιαίτερα από 

ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους (Anastasopoulos 1992, Reisinger 1994, 

Sharpley 1994). Εντούτοις, «…έχει υπάρξει προφανώς λίγη προσπάθεια µε στόχο 

να εξεταστεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των 

φιλοξενούµενων στον τουρισµό από  την προοπτική του µάρκετινγκ υπηρεσιών» 

(Crouch 2000, σελ. 75). Η διερεύνηση του συγκεκριµένου ερευνητικού κενού 

είναι εποµένως, µια σηµαντική εστίαση αυτής της διατριβής. 

4. Τέλος, προεξέχοντες ερευνητές στο χώρο του µάρκετινγκ υπηρεσιών 

αµφισβητούν το κατά πόσο η παραδοσιακή µεθοδολογία µέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών πραγµατικά µετρά αυτό που υποτίθεται ότι µετρά (εγκυρότητα 

µέτρησης). Μάλιστα, προτείνουν πως µια µετατόπιση µακριά από την 

αντικειµενική µέτρηση της έρευνας της ποιότητας των υπηρεσιών µπορεί να είναι 

καρποφόρα.  

 

 

 



  

Κεφάλαιο 3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΠΠΡΡΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

 

Τα προηγούµενα κεφάλαια παρείχαν τη θεωρητική βάση, τη δοµή και την 

αιτιολόγηση για την παρούσα µελέτη µέσω της εκτενούς βιβλιογραφικής 

επισκόπησης αναφορικά µε τις έννοιες της τουριστικής Έρευνας Μάρκετινγκ, των 

Τουριστικών Προορισµών και της έννοιας της Μέτρησης Τουριστικής Εµπειρίας σε 

τουριστικούς προορισµούς.  

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας που 

καθοδήγησε τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της παρούσας µελέτης.  

Προ της παρουσίασής του, εντοπίζονται τα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν από 

την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που προηγήθηκε και ορίζεται η 

βασική ερευνητική ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου 

της µελέτης. 

Κατόπιν, συζητάται ο ερευνητικός προβληµατισµός ως προς τη µέτρηση της 

τουριστικής εµπειρίας όπως γίνεται έως τώρα και αναλύεται η σηµασία της 

προοπτικής του πελάτη στην αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας.  

Επίσης, γίνεται επισκόπηση των προηγούµενων ερευνητικών προσπαθειών που 

άπτονται στη διερεύνηση του βασικού ερευνητικού στόχου που εξυπηρετείται από το 

προτεινόµενο εννοιολογικό πλαίσιο. Τέλος, το δεύτερο µέρος του κεφαλαίου 

παρουσιάζει και αναλύει  το εννοιολογικό πλαίσιο.  
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33..11  ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΥΥΠΠΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  

 

Από την επισκόπηση που προηγήθηκε ουσιαστικά πιστοποιείται η άποψη που 

κυριαρχεί στους ακαδηµαϊκούς κύκλους (Brady & Cronin 2001, Zeithaml 2000, Zins 

2001, Rust & Oliver 2000, Lapierre et al. 1996, Γούναρης 2003, Lee & Lin 2005) πως 

η ποιότητα υπηρεσιών είναι µια έννοια που έχει αποσπάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

συζήτηση στην ερευνητική βιβλιογραφία λόγω των δυσκολιών όσον αφορά τον 

ορισµό της και τη µέτρησή της, χωρίς να έχει επιτευχθεί γενική συναίνεση σε 

κανέναν από τους δύο τοµείς έως τώρα (Wisniewski 2001).  

Η αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών/ προϊόντων αναφέρεται συχνά ως έννοια «αόριστη» 

(“elusive” - Parasuraman et al. 1985, Lee 2007) και η έρευνα σχετικά µε αυτή 

θεωρείται ακόµα πως «εκκρεµεί» (“unresolved” - Carhuana et al. 2000, σελ. 57) και 

πως απέχει αρκετά από την επίτευξη συναίνεσης (“far from conclusive” - 

Athanassopoulos 2000, σελ. 191). Ακόµη και οι προεξέχοντες θετικιστές 

αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειες της ερευνητικής µεθοδολογίας στην έρευνα υπηρεσιών 

(βλέπε παραδείγµατος χάριν, Bateson 1985, Bitner et al. 1985, Shostack 1977, Brady 

& Robertson 2001). Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι Brady and Robertson (2001):  

«Στη βιβλιογραφία, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος ως προς το πώς οι 

αντιλήψεις περί ποιότητας υπηρεσιών πρέπει να µετρώνται αλλά λίγη πρόοδος 

έχει επιτευχθεί αναφορικά µε το τί θα πρέπει να µετράται» (σελ. 34).  

Μάλιστα τονίζεται πως η ύπαρξη ενός αξιόπιστου οργάνου για τη µέτρηση των 

αντιλήψεων του πελάτη για την υπηρεσία που παραδίδεται είναι κρίσιµο ζήτηµα 

(Gounaris 2005), ειδικά αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αξιολόγηση της 

ποιότητα υπηρεσιών από τους πελάτες και η απορρέουσα  ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια συνδέονται µε την ανάκτηση, την πίστη  και την προθυµία να 

διατηρηθεί µια µακροχρόνια σχέση των πελατών µε τον προµηθευτή (Zemke & 

Schaaf 1989, Zahorik & Rust 1992, Bolton & Drew 1991, Boulding et al. 1993, Rust 

& Oliver 2000, Iacobucci et al. 1994, Athanassopoulos et al. 2001).  
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Οι Edvardsen et al. (1994) δηλώνουν πως η αφετηρία στην ανάπτυξη της ποιότητας 

στις υπηρεσίες είναι ως προς τη µέτρηση αυτής. Εντούτοις, ο Robinson (1999) 

παρατηρεί: «Είναι προφανές ότι υπάρχει λίγη συναίνεση και πολλή διαφωνία για το 

πώς µετράται η ποιότητα υπηρεσιών». Η αρχή για την διερεύνηση του ζητήµατος της 

µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών είναι η αναγνώριση των κοινών σηµείων µεταξύ 

των ερευνητών. Η βασική παραδοχή είναι πως η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται 

στον ίδιο τον πελάτη (Γρηγορούδης 2001). Οι Iacobucci et al. (1995) τονίζουν 

σχετικά: «Μέχρι το σηµείο που η έρευνα για την ποιότητα πρέπει να απεικονίσει την 

αγορά … πιστεύουµε ότι η φωνή του καταναλωτή είναι σηµαντική» (1995, σελ. 298). 

Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών τότε θα πρέπει να αξιολογείται και 

να µετράται αξιόπιστα (Nadiri & Hussain 2005). Εκτός όµως από το ρεύµα αυτό των 

ερευνητών που εξετάζουν την αξιοπιστία (reliability) των υπαρχόντων µεθόδων 

µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, υπάρχει και ένα άλλο µικρό  – µα συνεχώς 

αυξανόµενο- ρεύµα που θέτει υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα της µέτρησης 

(validity). ∆ηλαδή, αµφισβητούν το αν η συγκεκριµένη δοκιµασία πραγµατικά µετρά 

αυτό που υποτίθεται ότι µετρά. Αυτοί οι ερευνητές υπηρεσιών προβάλλουν εντόνως 

την άποψη πως ο πελάτης είναι που αποφασίζει ποια είναι η ποιότητα και πως η 

αντιληπτή από τον πελάτη ποιότητα είναι αυτή που πρέπει να µελετάται. Τονίζουν 

χαρακτηριστικά οι Devlin and Dong (1994): «Για να αξιολογήσουν την ποιότητα της 

εµπειρίας των πελατών,  οι εταιρίες χρειάζονται ένα πλαίσιο µέτρησης που είναι 

πλήρες,  συνεπές  και να εξετάζει τον κόσµο από την προοπτική πελατών» (σελ. 4). 

Οι Schembri and Sandberg (2002) σηµειώνουν πως τα κυρίαρχα πρότυπα µέτρησης 

της ποιότητας υπηρεσιών έχουν αποτύχει να συλλάβουν την προοπτική των 

καταναλωτών (customer perspective) ως προς την ποιότητα υπηρεσιών. Ο Grönroos 

(2001) σε ένα θεωρητικό άρθρο του ονοµάζει την ανάγκη κατεύθυνσης προς την 

προοπτική του πελάτη ως «Προσανατολισµός προς την Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα του 

Πελάτη» («Customer Perceived Quality Orientation»), που σηµαίνει 

προσανατολισµός προς την αντιλαµβανόµενη ποιότητα του πελάτη.  

Ενώ ο πελάτης θεωρείται κεντρικός στο σύγχρονο Μάρκετινγκ και στο Μάρκετινγκ 

υπηρεσιών, η καταναλωτική προοπτική λείπει δυστυχώς από την κυρίαρχη 

µεθοδολογία και πρακτική (Grönroos 1993). Συγκεκριµένα, παρά την 
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πολυεκφρασµένη απαίτηση για έµφαση στην άποψη του πελάτη στα πλαίσια της 

µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, µέχρι τώρα µόνο λίγοι µελετητές έχουν 

αναγνωρίσει τις επιπτώσεις της έννοιας «η οµορφιά είναι στο µάτι του θεατή» 

(“beauty is in the eye of the beholder”  - Edvardsson et al. 2005). Ο λόγος που 

συµβαίνει αυτό είναι πως η σύγχρονη έρευνα στην ποιότητα υπηρεσιών δεν 

αντιλαµβάνεται επαρκώς τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα των 

υπηρεσιών (Edvardsson et al. 2005, Enquist et al. 2006) 

Εντούτοις, από αρκετά νωρίς οι Buzzell and Gale (1987) τονίζουν: « η ποιότητα είναι 

οποιαδήποτε οι πελάτες λένε ότι είναι, και η ποιότητα ενός ιδιαίτερου προϊόντος ή 

µιας υπηρεσίας είναι οποιαδήποτε ο πελάτης αντιλαµβάνεται πως είναι» (σελ. 111). 

Αυτό, πρώτιστα, σηµαίνει πως η αξιολόγηση του πελάτη είναι βασισµένη στην 

αυθαίρετη ιεραρχία του πελάτη (arbitrary hierarchy - Gyimóthy 2000, σελ. 39), παρά 

σε εξωγενείς ιδιότητες υπηρεσιών, όπως εκείνες που περιέχονται στο υπόδειγµα των 

Parasuraman et al. (1985) ή στα στάδια της παροχής υπηρεσιών (Danaher & Mattsson 

1994a, 1994b, de Ruyter et al. 1997). Όπως οι Pieters et al. (1995) εκφράζουν: «Οι 

καταναλωτές δεν είναι ορθολογικοί λογιστές µε ισολογισµούς στα κεφάλια τους» (σελ. 

320). 

Στην πραγµατικότητα, παρόλο που ο προσανατολισµός στον πελάτη είναι µια 

κεντρική φιλοσοφία στο Μάρκετινγκ αλλά και αποτελεί απαίτηση στις µέρες µας, 

εντούτοις, πολλά προγράµµατα µάρκετινγκ και επιχειρηµατικές στρατηγικές 

φαίνονται σε να αποτυγχάνουν. Ένας λόγος για αυτό µπορεί να είναι το γεγονός πως 

συχνά λείπει η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (Marketing philosophy or concept). 

Σύµφωνα µε τους Gounaris, Avlonitis and Papastathopoulou (2005) ακόµα και 

σήµερα η έννοια το Μάρκετινγκ παραµένει για πολλούς στον χώρο των επιχειρήσεων 

µια έννοια αρκετά συγκεχυµένη ή ακόµα και παρεξηγηµένη.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών, παρατηρούν οι Kordupleski et al. 

(1993): 

«…υπάρχει µια ιδιαίτερη συµµετοχή από µηχανικούς ποιοτικού ελέγχου, 

κατασκευαστές, διευθυντές, ανθρώπινο δυναµικό και εµπειρογνώµονες. Μια 

ξεχωριστή για την απουσία της επιχειρησιακή λειτουργία είναι η λειτουργία που 

είναι πιο κοντά στους πελάτες, και συγκεκριµένα το Μάρκετινγκ. ... Γιατί οι 
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υπεύθυνοι του Μάρκετινγκ δεν συµµετέχουν περισσότερο στη βελτίωση της 

ποιότητας;» (σελ. 83). 

 

Κατ’ αυτήν την έννοια, λείπει µια βασική πρακτική διάσταση του µάρκετινγκ και του 

προσανατολισµού προς την αγορά που  είναι η συστηµατική προσπάθεια κατανόησης 

των δεδοµένων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το 

χειρότερο είναι πως οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την «πεποίθηση» ότι γνωρίζουν την 

«αγορά τους». Αυτό κατά τον Γούναρη1 (2007) οδηγεί σε εγωιστική και µυωπική 

συµπεριφορά (marketing myopia).  ∆ηλώνει χαρακτηριστικά:  

«Τα στελέχη των επιχειρήσεων χωρίς προσανατολισµό προς την αγορά 

χαρακτηρίζονται από µια «πεποίθηση» ότι γνωρίζουν την «αγορά τους» (ποιοι 

είναι οι ανταγωνιστές τους και τις στρατηγικές έχουν, ποιοι είναι οι πελάτες 

τους και πώς κατευθύνεται η αγοραστική τους συµπεριφορά). Αυτή η, εγωιστική 

και µυωπική συµπεριφορά οδηγεί τις επιχειρήσεις να µην επενδύουν χρήµατα 

στην προσπάθεια συλλογής πληροφοριών από την αγορά και, τελικώς, να 

χάνουν την επαφή µαζί της αφού, το µόνο σίγουρο είναι ότι τα πάντα αλλάζουν 

και µεταβάλλονται, και µάλιστα όχι πάντα ως µια απλή συνέχεια / προέκταση 

του παρελθόντος».  

 

Ως εκ τούτου, πλείστες έρευνες έχουν δείξει πως οι πελάτες θεωρούν πως ο φορέας 

παροχής υπηρεσιών δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες τους ή ότι σχεδόν δεν ενδιαφέρεται 

(Srinivasan 1987, Heide &Weiss 1995).  Αποτέλεσµα είναι οι αντιλήψεις των 

πελατών να µην αντικατοπτρίζονται πλήρως στην υπηρεσία που σχεδιάζεται από τον 

φορέα παροχής υπηρεσιών. Αποτελεί εποµένως αίτηµα των ερευνητών του χώρου µια 

προσέγγιση που να διερευνά τον βαθµό κατανόησης από την πλευρά της επιχείρησης 

της αντίληψης και κρίσης του πελάτη/ επισκέπτη για την ποιότητα της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. Σηµειώνει χαρακτηριστικά ο Grönroos (1993) «…πρέπει να κινηθούµε 

περισσότερο προς µια πελατοκεντρική προοπτική» (“we need to get closer than that”) 

                                                 
1 Πηγή: Σηµειωσεις Μαθήµατος Τουριστικό Μάρκετινγκ, Προπτυχιακό µάθηµα του τµήµατος 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, πρόσβαση µέσω e-class (http://eclass.aueb.gr/, ∆εκέµβριος 2007. 
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και οι Iacobucci et al. (1996, παρατίθεται από τον Robinson, 1999, σελ. 21): «Maybe 

the future lies in understanding the issue of “consumer evaluation” of services».  

Συγκεκριµένοι είναι ορισµένοι ερευνητές που προτείνουν πως οι εταιρίες χρειάζονται 

ένα πλαίσιο µέτρησης που είναι πλήρες, συνεπές και να εξετάζει τον κόσµο από την 

προοπτική του πελάτη (Devlin & Dong 1994). 

Η παρούσα µελέτη συντασσόµενη µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε στις 

προηγούµενες παραγράφους, κρίνει πως υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί η 

αντιληπτική απόκλιση µεταξύ της εκτίµησης των φορέων της υπηρεσίας και της 

αντιλαµβανόµενης εµπειρίας των πελατών προκειµένου η επιχείρηση να 

δηµιουργήσει αξία για τον πελάτη (customer value),  στόχος που βρίσκεται στη βάση 

της έννοιας και της λειτουργίας του µάρκετινγκ. Αυτή είναι και η επιστηµονική 

πρόκληση αυτής της µελέτης, δηλ. να διερευνήσει την κατανόηση από την πλευρά της 

επιχείρησης της αντίληψης και κρίσης του πελάτη/ επισκέπτη.  

Το σηµείο εκκίνησης της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της 

αξίας που εισπράττει από µια συναλλαγή µε µια επιχείρηση ένας πελάτης και 

επακόλουθα η αντιπαραβολή αυτής µε τις εκτιµήσεις του ετέρου συναλλακτικού 

µέρους για την αξία που έλαβε ο πελάτης. Ουσιαστικά, επιχειρείται η εφαρµογή της 

πρότασης των Prahalad and Ramaswamy (2000) πως οι οργανώσεις πρέπει να 

επιδιώξουν να ενσωµατώσουν την εµπειρία του πελάτη ως standard (πρότυπο).    

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, εξετάζονται οι ελλοχεύουσες υποθέσεις της 

µέτρησης της ποιότητας και της εµπειρίας, και κατόπιν λογικής επαγωγικής 

διαδικασίας, προτείνεται µια µεθοδολογική προσέγγιση για τη διερεύνηση της 

ερευνώµενης απόστασης και εισάγεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο. 
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33..22  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  

 

 

∆ύο φιλοσοφικά ρεύµατα σκέψης ουσιαστικά αντανακλούν την Επιστηµολογία2, 

δηλαδή το γενικό τρόπο αντίληψης και κατανόησης των ερευνητών για τον κόσµο, 

προσδιορίζοντας το τι είναι σηµαντικό να µελετηθεί και µε ποιο τρόπο: το λογικό 

θετικιστικό ρεύµα (logical-positivist paradigm) και το φαινοµενολογικό-ερµηνευτικό 

(phenomenological- interpretative) ρεύµα. 

Για το λογικό-θετικιστικό ρεύµα σκέψης και την ποσοτική µέθοδο προσέγγισης των 

φαινοµένων που µελετώνται, η «αλήθεια» είναι στατική, µία και µοναδική, απόλυτη, 

αναλλοίωτη και µπορεί να την ανακαλύψει κάποιος αφού βρίσκεται «κάπου εκεί 

έξω».  Ο θετικισµός βασίζεται στην παραδοχή ότι «ο εξωτερικός κόσµος καθορίζει 

πλήρως τη µια και µοναδική σωστή οπτική για αυτόν, ανεξάρτητα από τη διαδικασία 

ή της συνθήκες της θέασης» (Kirk & Miller 1986, σελ. 14). Από αυτή τη σκοπιά, ο 

στόχος της επιστήµης είναι να παραγάγει αντικειµενική γνώση, δηλαδή γνώση που 

είναι αµερόληπτη, χωρίς προκαταλήψεις, η οποία βασίζεται σε µια «εξωτερική» 

οπτική, χωρίς να υπάρχει προσωπική εµπλοκή ή συγκεκριµένο ενδιαφέρον από την 

πλευρά του ερευνητή. 

Οι θετικιστές στηρίζονται στις παρατηρήσεις και την αρχή της επαλήθευσης. 

Σύµφωνα µε την «Αρχή της Επαληθευσιµότητας» (Verification principle - Ayer 1936) 

των θετικιστών, µια πρόταση έχει νόηµα αν και µόνο αν µπορεί να αποδειχθεί, κατ' 

αρχήν, ότι είναι σωστή ή λάθος µε εµπειρικές µεθόδους. Προτάσεις που δεν µπορούν 

να αποδειχθούν µε εµπειρικά µέσα στερούνται νοήµατος (Friedman 1999). Αντίθετα, 

οι εµπειρικά επιβεβαιώσιµες προτάσεις µας δίνουν πληροφορίες και νέα γνώση (Craft 

1986, σελ. 120). 

                                                 
2 Η Επιστηµολογία πραγµατεύεται τη φύση της επιστηµονικής γνώσης καθώς και το πώς αυτή 
παράγεται. «Η θεωρητική προσέγγιση του φαινοµένου ή της λειτουργίας της γνώσης λέγεται 
Γνωσιολογία / Επιστηµολογία» (Hempel, µετ. Βώρου 1983). 
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Στην υιοθέτηση µιας θετικιστικής επιστηµολογίας, οι ερευνητές υποθέτουν τους 

διανοητικούς και φυσικούς κόσµους ως χωριστές οντότητες µε τα αντικείµενα που 

υπάρχουν στον κόσµο ως ανεξάρτητα της ανθρώπινης εµπειρίας (Silverman 1970, 

Weick 1979). Ο θετικισµός εποµένως συνεπάγεται µια δυϊστικής οντολογικής θέσης 
3(dyadic ontology – Feibleman 1954, σελ. 351), προσέγγιση που υιοθετείται και στο 

ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών (για ανάλυση βλέπε Ενότ. 3.3).  

Πολλοί ερευνητές έχουν κάνει έντονη κριτική στις υποθέσεις που προτείνουν την 

εξέταση των διανοητικών και φυσικών κόσµων ως χωριστές οντότητες, πως δηλαδή 

τα αντικείµενα που υπάρχουν στον κόσµο αποτελούν άµεση πραγµατικότητα 

ανεξάρτητη της ανθρώπινης εµπειρίας (Giorgi 1983, Weick 1979, Silverman 1970). 

Στο πλαίσιο αυτής της αµφισβήτησης και της νέας αντίληψης για την επιστήµη και τη 

συγκρότηση της γνώσης, αυτό που άσκησε βαθύτατη επιρροή στην επιστηµονική 

σκέψη προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 είναι η σκέψη του Thomas Kuhn και οι 

θεωρίες των παραδειγµάτων του.  

Ο Kuhn (1993) αποµακρύνεται εντελώς από την προβληµατική της ανακάλυψης της 

αλήθειας -δηλαδή από το ερώτηµα τι είναι επιστηµονικό και τι όχι- και 

επικεντρώνεται στην ιστορική διάσταση της επιστήµης (Kuhn 1993). Τοποθετεί την 

επιστήµη µέσα σε ένα συγκεκριµένο πολιτιστικό πλαίσιο, το παράδειγµα, το οποίο 

αποτελεί ένα συγκεκριµένο τρόπο θέασης της πραγµατικότητας και εκεί εξετάζει, 

τόσο το ρόλο της επιστήµης και της επιστηµονικής κοινότητας, όσο και το θέµα της 

επιστηµονικής µεταβολής. Η επιστήµη και ειδικότερα η επιστηµονική γνώση δεν 

γίνεται πλέον αντιληπτή ως απόσταγµα της εµπειρίας ή ως ταξινόµηση και 

κωδικοποίηση δεδοµένων παρατήρησης, αλλά ως ένα πλέγµα κοινωνικών 

φαινοµένων, συναρτώµενο από τη γενικότερη κοινωνική πραγµατικότητα.  

Για το φαινοµενολογικό- φυσιοκρατικό ρεύµα σκέψης (phenomenological- naturalistic 

approach)  η «αλήθεια» είναι δυναµική, σχετική και κοινωνικά κατασκευασµένη, 

αφού προέρχεται από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το εκάστοτε κοινωνικό 

                                                 
3 Ο όρος «οντολογική» αφορά µια θέση που προσπαθεί να ερµηνεύσει πως λειτουργούν τα πράγµατα 
στην πραγµατικότητα (de Broglie-Bohm ontological interpretation), γενικά ή ειδικά, για το πεδίο 
γνώσης (Knowlegdge domain) που ερευνάται. Η δυαδική ή δυιστική οντολογική θέση υποθέτει πως 
υποθέτει πως το άτοµο και ο κόσµος αποτελούν χωριστές οντότητες (Feibleman 1954, σελ. 117). Για 
επισκόπηση των τύπων των οντολογιών βλ. Γεργατσούλης και Παπαθεοδώρου 
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και ιστορικό πλαίσιο. Κάθε άτοµο, δηλαδή, κατασκευάζει τη δική του «αλήθεια» 

βάσει των προσωπικών βιωµάτων και πεποιθήσεών του, οπότε µπορεί να υπάρχουν 

«πολλαπλές προσωπικές αλήθειες σε καθεµιά κατάσταση». Κατά την προσέγγιση 

αυτή, στην εφαρµογή κάθε ερευνητικής µεθοδολογίας (ποιοτικής ή ποσοτικής) 

υπάρχουν στοιχεία «υποκειµενικότητας». Η υφή της έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήµες δεν είναι υποκειµενική ή αντικειµενική, αλλά απλά ερµηνευτική.  

Η ερµηνευτική  προσέγγιση (interpretative approach) ή προσέγγιση (experiential  

approach) υποθέτει πως το άτοµο και ο κόσµος είναι µια αδιάσπαστη ολότητα 

(Merleau-Ponty 1962, Heidegger 1962, Husserl 1970). Συγκεκριµένα, ο Sandberg 

(2001) εξηγεί ότι το άτοµο και ο κόσµος συσχετίζονται εσωτερικά µέσω της 

βιωθείσας εµπειρίας του προσώπου  στον κόσµο.  

Οι δύο αυτές βασικές προσεγγίσεις της επιστηµονικότητας κυριαρχούν, εκτός από 

την περίπτωση της Ποιότητας Υπηρεσιών -που αναλύεται κατωτέρω-, και στην 

θεωρητική και µεθοδολογική κατανόηση βασικών εννοιών του επιστηµονικού 

Μάρκετινγκ, όπως η Αξία Πελάτη4 (Customer Value) και ο Προσανατολισµός στην 

Αγορά
5 (Market Orientation). 

Συνολικά, τα δύο ρεύµατα σκέψης αντανακλούν ουσιαστικά το γενικό τρόπο 

αντίληψης και κατανόησης των ερευνητών για τον κόσµο, προσδιορίζοντας τι είναι 

σηµαντικό να µελετηθεί και µε ποιο τρόπο. Για το λογικό-θετικιστικό ρεύµα σκέψης 

και την ποσοτική µέθοδο προσέγγισης των φαινοµένων που µελετώνται, η «αλήθεια» 

είναι στατική, µία και µοναδική, απόλυτη, αναλλοίωτη και µπορεί να την ανακαλύψει 

κάποιος. Για το φαινοµενολογικό- φυσιοκρατικό ρεύµα σκέψης και την ποιοτική 

µέθοδο προσέγγισης, όµως, η «αλήθεια» είναι δυναµική, σχετική και κοινωνικά 

κατασκευασµένη, αφού προέρχεται από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το 

εκάστοτε κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.  
                                                 
4 Συνοπτικά, η βιβλιογραφική επισκόπηση εντόπισε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές αξιολογικές 
αφετηρίες για την έννοια της Αξίας Πελατών: α) ως µια  γνωστική διαδικασία (cognitivistic process  - 
Zeithaml 1988, Gronroos 2000), β) ως µια εµπειρική διαδικασία (experiential process  - Holbrook 
1999), και τέλος γ) ως µια διαδικασία παραγωγής βασισµένη στους πόρους (resource-based production 
process  - Normann & Ramirez 1993, 1994, Normann 2001) 
5 Ο προσανατολισµός αγοράς (market orientation) έχει προσεγγιστεί από τρεις διαφορετικές βασικές 
προοπτικές: α) προσανατολισµός αγοράς ως οργανωτική γνώση (organizational cognition, δηλ. 
επιχειρησιακή φιλοσοφία, γνώση και δεξιότητες), β) ως οργανωτική συµπεριφορά (organizational 
behavior - Day 1994, Dreher 1993), και γ) προσανατολισµός αγοράς ως συνδυασµός (Avlonitis & 
Gounaris 1997) ή ολοκλήρωση αυτών των δύο προοπτικών (Cadogan & Diamantopoulos 1995) 
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Συνοπτικά, οι διαφορές µεταξύ του φαινοµενολογικού παραδείγµατος, που 

ενσωµατώνουν τις ποιοτικές µεθόδους, και του θετικισµού, που ακολουθεί µια 

ποσοτική προσέγγιση, Οι Reichardt and Cook (1979, στον Deshpande 1983) 

σηµειώνουν πως: 

«Το ποσοτικό παράδειγµα έχει µια θετικιστική, υποθετική και 

απαγωγική, συγκεκριµενοποιηµένη, αντικειµενική, προσανατολισµένη 

στην έκβαση και τη φυσική επιστήµ,η προσέγγιση για τον κόσµο. 

Αντίθετα, το ποιοτικό παράδειγµα προσυπογράψει µια φαινοµενολογική, 

επαγωγική, ολιστική, υποκειµενική, προσανατολισµένη στη διαδικασία  

και τη κοινωνική ανθρωπολογική επιστήµη, προσέγγιση για τον κόσµο» 

(σελ. 102) 

∆εν είναι στα πλαίσια της παρούσας προσπάθειας η εξάντληση των διαφοροποιήσεων 

µεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Εντούτοις, στο Παράρτηµα παρέχεται συνοπτικός 

πίνακας που απεικονίζει τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ του θετικιστικού και 

φαινοµενολογικού παραδείγµατος (Πίνακας). 

Από την άλλη, και δύο προοπτικές έχουν υποβληθεί σε κριτική τόσο για εννοιολογικά 

και µεθοδολογικά προβλήµατα που παρουσιάζουν. 

∆ιάφορες επιθέσεις στο θετικισµό έχουν δηµοσιευθεί. Ένα από τα ισχυρότερα 

επιχειρήµατα αφορά στις υποθέσεις της προσέγγισης. Συντάκτες σαν τον Habermas 

(1989) έχουν επισηµάνει πως οποιαδήποτε µορφή γνώσης αποτελεί ένα όργανο αυτο-

συντήρησης.  Η θετικιστική προσέγγιση υποθέτει πως οι πελάτες αντιµετωπίζονται 

ως ανεξάρτητα υποκείµενα µε επιλογές και πράξεις κατανάλωσης (Marsden & Littler 

1999). Ουσιαστικά, η προσέγγιση αυτή αντιπροσωπεύει τις γνωστικές αντιδράσεις 

στην εµπειρία κατανάλωσης,  αγνοώντας κατά συνέπεια τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις (Duman & Mattila 2005).  

Για τους λόγους αυτούς πολλοί προεξέχοντες ερευνητές προκαλούν την θετικιστική 

προσέγγιση στην έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς (βλέπε, παραδείγµατος χάριν 

Gummesson 2006, Belk 1989, 1998, Firat & Venkatesh 1995, Hirschman 1982, 1984, 

1986, 1993, Hirschman & Holbrook 1992, Venkatesh 1992, Murray & Ozanne 1991, 

Thompson et al. 1990). 
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Στο φαινοµενολογικό ρεύµα σκέψης ο κόσµος θεωρείται ως κόσµος εµπειριών, άρα 

είναι υποκειµενικός (Addis & Holbrook 2001). Οι Hammersley and Atkinson (1995) 

προσδιορίζουν την ελλοχεύουσα υπόθεση της φαινοµενολογίας ως βασικό φραγµό 

για αυτήν την προσέγγιση. Με άλλα λόγια, η φαινοµενολογική υπόθεση ότι δεν 

υπάρχει καµία καθολική αλήθεια καθορίζει ότι οποιαδήποτε θέση µπορεί να είναι 

ψεύτικη εάν αντιµετωπίζεται από άλλες απόψεις ή προοπτικές. Αυτό έχει επιπτώσεις 

στις µεθοδολογικές αποφάσεις, δεδοµένου ότι η ερµηνευτική ή εµπειρική προσέγγιση 

τείνει να απορρίπτει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες διασπώνται σε διάφορες διαστάσεις 

ή ιδιότητες που µετριούνται µε µια κλίµακα (βλ. Schembri & Sandberg 2002). Για 

περαιτέρω θεωρητική ανάλυση της φαινοµενολογικής- ερµηνευτικής προσέγγισης, 

βλέπε πρότυπες εργασίες των Uljens (1983), Sandberg (1994) και Denzin & Lincoln 

(1994). 

Η ερµηνευτική ως εναλλακτική µεθοδολογική προσέγγιση έχει κερδίσει την αποδοχή 

σε πολλούς τοµείς, όπως η κοινωνιολογία (Blumer 1969, Denzin 1994, Gilgun 1994, 

Zerubavel 2007) και πιο πρόσφατα η καταναλωτική συµπεριφορά και το Μάρκετινγκ 

(Dabholkar et al. 1996, Holbrook 1999, Szmigin & Foxall 2000, Anderson 1983, 

1986, 1989, Deshpande 1983, Hirschman 1986, Hirschman & Holbrook 1992, 

Holbrook & O'Shaughnessy 1988, Peter & Olson 1989, Zimmerman & Szenberg 

2000, Buber & Holzmüller 2007, Marschan et al. 2004, Piekkari & Welch 2006, 

Rynes & Gephart 2004, Sinkovics & Salzberger 2006, Suddaby 2006).  

Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι πως αρκετές σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις 

τείνουν να υποστηρίζουν πως «το σύνολο της ποσοτικής ανάλυσης βασίζεται στις 

ποιοτικές και υποκειµενικές υποθέσεις της ερµηνευτικής προσέγγισης» (Gummesson 

2006, σελ. 175). 

Η σηµασία που δίδεται πλέον από το Μάρκετινγκ στην ερµηνευτική προσέγγιση, 

γίνεται εµφανής από την εξής παροµοίωση του Gummesson (2006, σελ. 175):  

«Εάν συνειδητοποιούµε ότι αποκλείοντας την υποκειµενικότητα από την επιστήµη 

είναι το ίδιο σα να αποκλείονται οι προσωπικότητες των επιστηµόνων, τα 

προσωπικά τους κίνητρα και τη κοινωνική συµπεριφορά τους, τότε µπορούµε να 

συνειδητοποιήσουµε πως η επιστήµη µάχεται µε αυτό-επιβαλλόµενους και µη 

ρεαλιστικούς ανασταλτικούς παράγοντες».  
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Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι πιθανώς η θεµελιώδης 

διάκριση µεταξύ των δύο παραδειγµάτων αφορά στη διάσταση της επαλήθευσης ή 

της ανακάλυψης.  Κυριαρχεί η άποψη πως «οι ποσοτικές µέθοδοι  – και εποµένως το 

παράδειγµα των θετικιστών  – έχουν αναπτυχθεί  αµεσότερα µε στόχο την επαλήθευση ή 

τη διάψευση θεωριών, ενώ οι ποιοτικές µέθοδοι  – δηλαδή η φαινοµενολογική 

προσέγγιση  – αναπτύχθηκαν µε στόχο την ανακάλυψη ή δηµιουργία θεωριών» 

(Deshpande, 1983, σελ. 105). Ο ίδιος µάλιστα (Deshpande 1983, σελ. 107) δηλώνει 

ότι διάφοροι µελετητές έχουν σηµειώσει ότι οι ποσοτικές µεθοδολογίες  

υπογραµµίζουν την αξιοπιστία (συχνά µε αποκλεισµό της εγκυρότητας), ενώ οι 

ποιοτικές µεθοδολογίες υπογραµµίζουν την εγκυρότητα σε βάρος της αξιοπιστίας.  

Σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης των εννοιολογικών και µεθοδολογικών 

προβληµάτων που παρουσιάζουν οι δύο προοπτικές υπάρχουν µερικές πρόσφατες 

προσπάθειες να δηµιουργηθούν ολιστικές ή συνδυαστικές κατηγοριοποιήσεις τόσο 

στην περίπτωση της Αξίας Πελάτη (βλ Khalifa 2004, Payne & Holt 2001, Woodall 

2003) όσο και στην περίπτωση του Προσανατολισµού Αγοράς (Avlonitis & Gounaris 

1997, Baker & Sinkula 1999a, 1999b). Η δικαιολόγηση ως προς την κατεύθυνση αυτή  

συνοψίζεται κυρίως στην περιρέουσσα άποψη πως η εξάρτηση από µόνο µια 

µεθοδολογική προσέγγιση για οποιαδήποτε φαινόµενο Μάρκετινγκ µπορεί να 

επισύρει σοβαρούς περιορισµούς (Fournier & Yao 1997, Mick & Buhl 1992).  

Ένα συνδυαστικό µοντέλο (“mixed model”)  είναι µια έρευνα στην οποία 

εφαρµόζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποιο ή σε όλα τα στάδια της έρευνας, 

ενώ συχνά η µίξη επεκτείνεται πέρα από τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους στην 

έρευνα (Tashakkori & Teddlie 1998). Η «µίξη» µπορεί να µην είναι τίποτα 

περισσότερο από µια πλευρική  (side-by-side) ή διαδοχική χρήση διαφορετικών 

µεθόδων, ή µπορεί να είναι ότι διαφορετικές µέθοδοι ενσωµατώνονται πλήρως σε µια 

ενιαία ανάλυση (Caracelli & Greene, 1997). Συχνά ο συνδυασµός προσεγγίσεων ή 

ερευνητικών µεθόδων ονοµάζεται και τριγωνοποίηση ή διασταύρωση6 (triangulation). 

                                                 
6 Η τριγωνοποίηση ή διασταύρωση (triangulation) αφορά σε µια µέθοδο που υλοποιείται µε διάφορες 
τεχνικές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα, η αυθεντικότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής και 
η σταθερότητα των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Οι τεχνικές αυτές είναι (α) η διασταύρωση δύο 
µεθόδων (methodological triangulation) ίδιας ή διαφορετικής προσέγγισης, (β) η διασταύρωση 
δεδοµένων (data triangulation) που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές (source triangulation) σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές (time triangulation) ή από διαφορετικές οµάδες ατόµων (person/ group 
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Αν και οι βασικές υποθέσεις των δύο προσεγγίσεων µπορούν να είναι θεωρητικά 

ασυµβίβαστες, στην πραγµατικότητα συχνά εφαρµόζονται συνδυαστικές ερευνητικές 

τεχνικές µεταξύ των δύο προσεγγίσεων (Easterby-Smith et al. 1999, σελ. 26, 

McLaughlin 1993, σελ. 181). Λόγω των αντιτιθέµενων προοπτικών των δύο 

παραδειγµάτων, οι υπερασπιστές της ποσοτικής ή της ερµηνευτικής παγκόσµιας 

άποψης µπορούν να βρεθούν στα αντίθετα άκρα ενός συνεχούς αντικειµενικότητας-

υποκειµενικότητας. Εντούτοις, αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι µια συνεργασία 

µεταξύ των δύο προσεγγίσεων δεν είναι δυνατή. Ο Deshpande (1983, σελ. 107) 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι (µε τη χρησιµοποίηση του παραδείγµατος στο 

µάρκετινγκ) «ένας επιστήµονας θα µπορούσε αρχικά να ενθαρρυνθεί ώστε να µελετήσει 

προσεκτικά µια θεωρία και να βάλει σε εφαρµογή ποιοτικές µεθόδους. Μόλις 

αναπτυχθεί η θεωρία και στηριχτεί, η εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων κρίνεται ως πιο 

κατάλληλη». 

Σε αυτό το συνεχές όπου οι θετικιστικές και οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις 

αντιπροσωπεύουν τα δύο άκρα, το σύνθετο µεθοδολογικό πρότυπο διάψευσης 

(sophisticated methodological falsification  ή SMF) θα εµφανιζόταν κάπου κοντά στο 

µέσο του συνεχούς (Leong 1985). Το µοντέλο SMF προτάθηκε από τον Lakatos 

(1978) προσφέρει µια συνδυαστική πρόταση των προφανώς αδιάλλακτων θέσεων των 

εµπειρικών και ερµηνευτικών προσεγγίσεων. Ο Lakatos (1978) διατυπώνει ένα 

συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα µε σαφείς και προσδιορισµένους στόχους και 

µε µεθοδολογικούς κανόνες. Με την ερευνητική του προγράµµατος καθορίζεται η 

πειραµατική διερεύνηση ενώ µέσα από την ερευνητική πρακτική εξασφαλίζεται η 

ορθολογικότητα του προγράµµατος. Μέσα από τη διαδικασία του ερευνητικού 

προγράµµατος σύµφωνα µε τον Lakatos (1978) είναι δυνατόν να οδηγηθούµε στην 

πρόοδο της επιστήµης 

Το γεγονός πως οι συνδυαστικές µεθοδολογικές έρευνες έχουν γίνει «της µόδας» 

(Gummesson 2007) τελευταία, αυτό δεν σηµαίνει πως τα όποια εννοιολογικά και 

µεθοδολογικά ζητήµατα τέτοιων µεθόδων έχουν εκλείψει. Εννοιολογικά και 

                                                                                                                                            
triangulation), (γ) η διασταύρωση ερευνητών (investigator triangulation), που µπορεί να γίνει κατά το 
στάδιο της συλλογής ή στο στάδιο της ανάλυσης των δεδοµένων, (δ) η διασταύρωση θεωριών 
(theoretical triangulation) για την ερµηνεία των ίδιων ή διαφορετικών δεδοµένων και (ε) η 
διασταύρωση της ανάλυσης (analysis triangulation), που πραγµατοποιείται µε τη χρησιµοποίηση δύο ή 
περισσοτέρων µεθόδων της ίδιας προσέγγισης, για την ανάλυση των ίδιων δεδοµένων. 
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µεθοδολογικά ζητήµατα συνεχίζουν να υπάρχουν, παράλληλα µε ζητήµατα 

σχεδιασµού, δειγµατοληψίας, ανάλυσης και την τελικής παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων της έρευνας7.   

Η υπάρχουσα δηµοσιευµένη βιβλιογραφία προτείνει ότι η ταυτόχρονη χρήση 

πολλαπλών προσεγγίσεων µεθόδων, θα ήταν ιδανικη σε µια περίπτωση όπως η 

ποιότητα υπηρεσιών (Saunders et al. 2006). Η λογική για τη συνδυαστική µελέτη 

έγκειται στο γεγονός πως οι διαφορετικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες 

συµπληρώνουν η µια την άλλη και οι αδυναµίες της µιας θα µπορούσαν να 

υπερνικηθούν από τα δυνατά σηµεία της άλλης, και αντίστροφα (Tashakkori & 

Teddlie 1998, 2003).   

Προς υποστήριξη αυτής της πρότασης, υπάρχουν στοιχεία ότι η συνδυαστική 

προσέγγιση αποτελεί πλέον κοινή πρακτική και αυξανόµενος αριθµός ακαδηµαϊκών 

συγγραφέων επιδιώκει να δικαιολογήσει τις συνδυασµένες µεθόδους (Lee, 1991, 

Weaver & Gioia 1994, Modell 2005). Παραδείγµατος χάριν, οι Avlonitis and 

Gounaris (1997) επιλέγουν µια συνδυαστική λύση, θεωρώντας τον προσανατολισµό 

αγοράς ως συνδυασµό στάσης (attitude) και συµπεριφοράς (behavior ή activities).  

Συνοψίζοντας, η παρούσα διατριβή συντάσσεται µε τους ερευνητές που 

υποστηρίζουν πως η έρευνα περιλαµβάνει έναν συνδυασµό αντιλήψεων για την 

πραγµατικότητα βασισµένων στην αντικειµενικότητα αλλά και την 

υποκειµενικότητα. ∆έχεται πως τα συµπεράσµατα της µικτής ή συνδυαστικής 

ερευνητικής προσέγγισης µπορούν να ενισχυθούν από την ταυτόχρονη χρήση 

πολλαπλών µεθόδων, κριτών, συνόλων στοιχείων ή θεωριών8 (triangulation - Denzin 

1970).  

                                                 
7 Η σχέση επιστηµολογίας και µεθοδολογίας διαφέρει µεταξύ των δύο προσεγγίσεων: η παραδοσιακή 
θετικιστική θεωρία υποστηρίζει πως η επιστηµονική µέθοδος είναι ανεξάρτητη από τη θεωρία. Από 
την άλλη πλευρά, οι ερµηνευτικοί έχουν επιχειρηµατολογήσει ότι δεν µπορεί να υπάρξει µεθοδολογία 
ανεξάρτητη από την οντολογία και την επιστηµολογία. Για ανάλυση και επιχειρηµατολογία βλέπε 
πρότυπες εργασίες των Tashakkori & Teddlie (Eds. 2003)  και του Bazeley (2004). 
 
8 Για πλήρη ανάλυση της έννοιας και των µορφών των συνδιαστικών µοντέλων σηµαντική είναι η 
συνεισφορά των Tashakkori &  Teddlie (2003) και του σχετικού βιβλίου που επιµελήθηκαν Handbook 
of mixed methods in social and behavioral research (Thousand Oaks, CA: Sage) 
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∆ηλώνει χαρακτηριστικά ο Gummesson (2006, σελ. 175): «Εν τέλει, όλη η έρευνα 

είναι ένας συνδυασµός του συστηµατικού και αντικειµενικού µε το διαισθητικό, το 

συναισθηµατικό και το  υποκειµενικό». 

Εξάλλου η συνδυαστική προσέγγιση στα πλαίσια της παρούσας έρευνας κρίνεται 

προτιµητέα εξαιτίας της συνθετότητας του ερευνώµενου φαινοµένου (τουριστική 

εµπειρία) και των ιδιαιτεροτήτων της φύσης της τουριστικής έρευνας (για 

επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 2.Α., Ενότ. Α.2.2 & Κεφ. 3, Ενότ. 3.3). 
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33..33  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

 

 

Με βάση τη συζήτηση που προηγήθηκε αναφορικά το γενικό τρόπο αντίληψης και 

κατανόησης των ερευνητών για τον κόσµο, και συγκεκριµένα για το λογικό 

θετικιστικό ρεύµα (logical-positivist paradigm) και το φαινοµενολογικό-φυσιοκρατικό 

(phenomenological- naturalistic) ρεύµα, στην παρούσα παράγραφο θα επιχειρηθεί 

µια εφαρµογή των προσεγγίσεων αυτών στην Ποιότητα Υπηρεσιών και Εµπειριών, 

που αποτελεί ύπατη ερευνώµενη µεταβλητή της µελέτης. 

Παραδοσιακά, στην αναζήτηση της κατανόησης της σύνθετης φύσης της ποιότητας 

των υπηρεσιών, οι ερευνητές έχουν υποθέσει το λογικό θετικισµό (Hunt 1991). 

Ουσιαστικά, κατά τη µέτρηση της ποιότητας το ερευνητικό αντικείµενο (research 

object), που είναι η ποιότητα µιας υπηρεσίας, αντιµετωπίζεται ως χωριστή έννοια από 

το ερευνητικό υποκείµενο (research subject), που είναι ο πελάτης. Με τον χωρισµό 

υποκειµένου και αντικειµένου, οι ερευνητές λαµβάνουν µια αντικειµενική άποψη της 

προοπτικής των καταναλωτών µέσω µιας δυϊστικής οντολογικής θέσης (Schembri & 

Sandberg 2002). 

Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία της ερευνητικής προσπάθειας µέτρησης της 

ποιότητας υπηρεσιών µέχρι σήµερα ακολουθεί την θετικιστική προσέγγιση: Ζητείται 

από τους πελάτες (ή κάποια άλλη οµάδα οντοτήτων που αποτελούν το ερευνητικό 

υποκείµενο) µε βάση κάποιο όργανο µέτρησης να αξιολογήσουν την παρεχόµενη 

υπηρεσία και κατόπιν ανάλυσης προκύπτει η αντιλαµβανόµενη ποιότητα της 

υπηρεσίας, που είναι το ερευνητικό αντικείµενο (∆ιάγραµµα 3.1).  

 

∆ιάγραµµα 3.1  Υπόθεση Θετικιστικής Προσέγγισης 

 Πελάτης 

 

Υπόθεση Θετικιστικής Προσέγγισης 

Ποιότητα 
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Εξελικτική της προσέγγισης αυτής είναι η σύγχρονη/ ταυτόχρονη µέτρηση της 

ποιότητας από τα συναλλασσόµενα µέρη, µεταξύ πελάτη και προµηθευτή της 

υπηρεσίας στην απλούστερή της µορφή. Η προσέγγιση αυτή της µέτρησης της 

ποιότητας ζητά και από τα δύο συναλλασσόµενα µέρη να αξιολογήσουν την 

παρεχόµενη υπηρεσία και κατόπιν, βρίσκει τις αποκλίσεις µεταξύ των δύο 

αξιολογήσεων (∆ιάγραµµα 3.2).  

 

∆ιάγραµµα 3.2  Ταυτόχρονες αξιολογήσεις µέτρησης ποιότητας 

 

Όµως και η έρευνα που ενσωµατώνει πολλαπλές οµάδες είναι σύνθετη µέτρηση και 

εγκυµονεί  ζήτηµα µεροληψίας (de Ruyter 2002). Έτσι, παρά τη µετατόπιση της 

εστίασης από τα την παραδοσιακή προσέγγιση στη σύγχρονη µέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών, ο εννοιολογικός προσδιορισµός της ποιότητας υπηρεσιών επεκτείνεται, 

αλλά η ορθολογιστική οντολογική θέση παραµένει η ίδια (Schembri & Sandberg 

2002).  Ουσιαστικά, έχουµε και εδώ χωρισµό του υποκειµένου και του αντικειµένου, 

απλά τώρα προστίθεται και ένα άλλο υποκείµενο (προµηθευτής της υπηρεσίας) που 

κρίνει την υπηρεσία που ο ίδιος παρέχει.  

Όταν, εποµένως, εµπλέκεται και µια πρόσθετη οµάδα, η οποία αξιολογεί και αυτή την 

ποιότητα της ίδιας υπηρεσίας, τότε το αποτέλεσµα δεν είναι µια γνήσια αντανάκλαση 

της προοπτικής του καταναλωτή που τόση συζήτηση γίνεται στις µέρες µας 

(Edvardsson et al. 2005) πως θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό ερευνητικό στόχο 

κάθε σχετικής προσπάθειας. Αντ’ αυτού, επιτυγχάνεται µάλλον µια εξωγενής 

προοπτική της άποψης  του πελάτη και αυτή είναι η προοπτική του φορέα της 

υπηρεσίας. Έτσι, αυτό που σε µια σύνθετη/ ταυτόχρονη µέτρηση της ποιότητας, αυτό 

που αξιολογούν οι πελάτες είναι η αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας (perceived 

 

Ταυτόχρονες αξιολογήσεις  

 Πελάτης 

Ποιότητα 

Προµηθευτής 
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service quality), ενώ αυτό που αξιολογούν οι παραγωγοί της υπηρεσίας είναι µια 

µορφή αξιολόγησης της ικανότητάς τους ως παραγωγοί και φορείς της υπηρεσίας. 

Είναι ουσιαστικά µια µορφή αυτό-αξιολόγησης (self assessment), µε όλα τα λάθη 

(errors), τους τύπους µεροληψιών (bias) και διαστρεβλώσεις (illusions) που αυτή 

συνεπάγεται (για θεωρίες αυτό-αξιολόγησης βλέπε πρότυπες εργασίες των Stein 

1982, Funder 1987, Taylor & Brown 1988). 

Εδώ όµως προκύπτει ένα πρόβληµα, που αποτελεί και το βασικό ερευνητικό 

πρόβληµα της παρούσας µελέτης:  

Τα συναλλασσόµενα µέρη που αξιολογήσουν την παρεχόµενη υπηρεσία σίγουρα 

αξιολογούν το ίδιο πράγµα; Μήπως µιλάµε για δύο ποιότητες, για δύο 

χωριστά γνωστικά πεδία (knowledge domains); 

Ο λόγος που η προοπτική των δύο πλευρών είναι διαφορετική έγκειται στο γεγονός 

πως η βιωθείσα εµπειρία είναι διαφορετική. Ουσιαστικά µιλάµε για δύο ποιότητες, 

για δύο διαφορετικά γνωστικά πεδία µελέτης9 (domain knowledge). Το ένα είναι η 

αντιληπτή ποιότητα για τον πελάτη- χρήστη της υπηρεσίας και το άλλο γνωστικό 

πεδίο είναι το πώς αντιλαµβάνεται και αξιολογεί την υπηρεσία ο φορέας αυτής, 

δηλαδή η αντιληπτή ποιότητα του παραγωγού για την υπηρεσία.  

Αφού η εµπειρία είναι διαφορετική και ουσιαστικά µιλάµε για δύο ποιότητες, τότε 

προκύπτει το ζήτηµα της εγκυρότητας περιεχοµένου (content validity). ∆ηλαδή 

δηµιουργούνται αµφιβολίες αν εξασφαλίζεται ο µη στατιστικός τύπος εγκυρότητας 

που περιλαµβάνει “the systematic examination of the test content to determine 

whether it covers a representative sample of the behaviour domain to be measured” 

(Anatasi & Urbina 1997, σελ. 114). 

Η θετικιστική προσέγγιση στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Ποιότητας Υπηρεσιών 

έχει παραδοσιακά χρησιµοποιήσει απαγωγικές (deductive), αντικειµενικές και 

αυστηρές  (McDonald 1992, σελ. 8) ποσοτικές µεθόδους  (Hunt 1994, p. 13). Οι 

περιορισµοί αυτού του παραδείγµατος έχουν συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 

                                                 
9 «Domain knowledge is the knowledge which is valid and directly used for a pre-selected domain of 
human or an autonomous computer activity» (Hjørland & Albrechtsen 1995, σελ. 400). Με την 
ανάπτυξη των οντολογιών γίνεται µία προσπάθεια να περιγράφει ένα γνωστικό αντικείµενο ή πεδίο 
γνώσης. 
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του Μάρκετινγκ (παραδείγµατος χάριν, Hunt 1994, σελ. 13 και McDonald 1992, σελ. 

8) και την έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς (βλέπε, παραδείγµατος χάριν 

Gummesson 2001, Belk 1995, 1988, Brown 1995, Campbell 1995, 1987, Firat & 

Venkatesh 1995, Hirschman 1986, 1993, Holbrook & Hirschman 1993, Venkatesh 

1992, Murray & Ozanne 1991, Thompson et al. 1990). Μία από τις µοµφές προς την 

θετικιστική προσέγγιση είναι η διαπίστωση οµάδας ερευνητών πως η έρευνα στην 

ποιότητα υπηρεσιών δεν αντιλαµβάνεται επαρκώς τις αντιλήψεις των πελατών για την 

ποιότητα υπηρεσιών και πως θα ωφεληθεί από τη χρήση των ερµηνευτικών µεθόδων 

(Edvardsson et al. 2005, Enquist et al. 2006). Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται πως θα 

πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ποιότητας 

υπηρεσιών (Grönroos 2001, 2006a,b, Schembri & Sandberg 2002, Gummesson 

2007). 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η ερµηνευτική προσέγγιση (interpretative approach) 

υποθέτει πως το άτοµο και ο κόσµος είναι µια αδιάσπαστη ολότητα (Merleau-Ponty 

1962, Heidegger 1962, Husserl 1970). Συγκεκριµένα, ο Sandberg (2000) εξηγεί ότι το 

άτοµο και ο κόσµος συσχετίζονται εσωτερικά µέσω της βιωθείσας εµπειρίας του 

προσώπου  στον κόσµο. Αυτή η µη-δυϊστική οντολογική υπόθεση στην ερµηνευτική 

προσέγγιση της ποιότητας υπηρεσιών, θεωρεί το ερευνητικό αντικείµενο (the service 

context) και το υποκείµενο έρευνας (the service recipient) ως µια ολότητα (βλ. 

∆ιάγραµµα 3.3).  

 

∆ιάγραµµα 3.3  Υπόθεση Ερµηνευτικής Προσέγγισης 

 

 

Αναφορικά µε το ερευνητικό πεδίο αυτής της διατριβής, τον Τουρισµό, η σχετική 

βιβλιογραφική επισκόπηση προτείνει πως η προσεκτική χρήση της ερµηνευτικής 

 

Υπόθεση Ερµηνευτικής Προσέγγισης 
 
  

 

Πελάτη
ς 

Ποιότητ
α 
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προσέγγισης µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στην καλύτερη κατανόηση της 

τουριστικής συµπεριφοράς (Hodgson 1993). 

Με βάση τον αριθµό ποσοτικών έναντι των ποιοτικών χρησιµοποιούµενων 

µεθοδολογιών σε δηµοσιευµένα άρθρα στα τέσσερα κυρίαρχα περιοδικά τουρισµού, 

δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το «κυρίαρχο» παράδειγµα είναι ο θετικισµός. Εντούτοις, 

στην έρευνα ταξιδιού και τουρισµού, οι ποιοτικές προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί 

σχετικά νωρίς από τους ερευνητές ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους (π.χ. Boorstin 

1964, Cohen 1972, 1973, MacCannell 1973, Smith 1989), από ότι έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε άλλους επιστηµονικούς χώρους (οικονοµία, γεωγραφία, 

ψυχολογία και Μάρκετινγκ).  Όπως τονίζει ο Cohen ένα µεγάλο µέρος της αρχικής 

ερευνητικής προσπάθειας στον τουρισµό έγινε µέσω της ποιοτικής έρευνας (Graburn 

1977, MacCannell 1976, Smith 1977). 

Ο Riley (1996) σηµειώνει ότι η πλειοψηφία της έρευνας τουριστικού µάρκετινγκ 

τουρισµού έχει στηριχθεί σε θετικιστικές – ποσοτικές προσεγγίσεις (σελ. 22). Η 

καλύτερη ένδειξη της επικράτησης της ποσοτικής έρευνας βρίσκεται στα περιοδικά 

τουρισµού (για σχετική αναθεώρηση βλέπε Riley & Love 2000, Walle 1997). 

Συνοπτικά, µεταξύ των σηµαντικότερων περιοδικών, µόνο το περιοδικό Annals of 

Tourism Research δείχνει σταθερή προτίµηση σε ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις 

και προσπάθειες.  

Ο Πίνακας 3.1  παρουσιάζει την αναλογία του αριθµού ποιοτικών άρθρων που 

δηµοσιεύονται σχετικά µε τον αριθµό όλων των άρθρων που δηµοσιεύονται στα 

δεδοµένα χρονικά πλαίσια.  Ο Πίνακας 3.2  επεξηγεί την ίδια αναλογία, αλλά αφαιρεί 

εκείνα τα ποιοτικά άρθρα που εµφανίστηκαν σε ειδικές εκδόσεις.  

Οι συντοµογραφίες που περιγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στα εξής 

τουριστικά περιοδικά: 

JTR  Journal of Travel Research 

ATR  Annals of Tourism Research 

TM  Tourism Management 

JTTM  Journal of Travel and Tourism Management 
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Πίνακας 3.1  Απεικόνιση αναλογίας του αριθµού ποιοτικών άρθρων που δηµοσιεύονται 

σχετικά µε τον αριθµό όλων των άρθρων που δηµοσιεύονται στα δεδοµένα χρονικά πλαίσια.   

 

 

 

 

Πηγή: Riley & Love (2000). The State Of Qualitative Tourism Research. Annals of Tourism Research, 

Vol. 27, No. 1, σελ. 164 - 187. 
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Πίνακας 3.2  Απεικόνιση αναλογίας του αριθµού ποιοτικών άρθρων που δηµοσιεύονται 

σχετικά µε τον αριθµό όλων των άρθρων που δηµοσιεύονται στα δεδοµένα χρονικά πλαίσια, 

κατόπιν αφαίρεσης των άρθρων που εµφανίστηκαν σε ειδικές εκδόσεις.  

 

 

 

Πηγή: Riley & Love (2000). The State Of Qualitative Tourism Research. Annals of Tourism Research, 

Vol. 27, No. 1, σελ. 164 - 187. 
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Ξεχωριστοί ερευνητές στην τουριστική έρευνα, όπως οι Crawford-Welch and 

McCleary (1992) και οι Dann, and (2000), σηµειώνουν πως η ποιοτική έρευνα έχει 

συνεισφέρει σηµαντικά στην προαγωγή της τουριστικής γνώσης. Εντούτοις, πλήστοι 

ερευνητές στον τουρισµό, αρχικά οι Crawford-Welch and McCleary (1992) και Finn 

et al. (2000), και πιο πρόσφατα οι Veal (2006, σελ. 193- 230), Ateljevic, Pritchard 

and Morgan (Eds, 2007) αποδέχονται πως σύνθετες προσεγγίσεις ίσως είναι πιο 

κατάλληλες για την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων φιλοξενίας και τουρισµού. Η 

θέση αυτή υιοθετείται και στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, οι υποθέσεις της 

οποίας αναλύονται στην επόµενη παράγραφο. 
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33..44  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα της επισκόπησης που προηγήθηκε, προτείνεται µια 

συνδυαστική προσέγγιση στη µελέτη της κατανόησης από τους φορείς τουριστικών 

υπηρεσιών της τουριστικής εµπειρίας που βιώνουν οι επισκέπτες σε έναν προορισµό. 

Η συνδυαστική προσέγγιση που προτείνεται ως µεθοδολογία, φιλοδοξεί να επιτρέψει 

µια προοπτική πρώτου-προσώπου της αντιλαµβανόµενης από τον πελάτη ποιότητας 

υπηρεσιών. Αν µια τέτοια προσέγγιση αποδειχθεί αποτελεσµατική, τότε πηγαίνουµε 

ένα βήµα περαιτέρω  στο να καταλάβουµε την προοπτική του πελάτη ως προς την 

ποιότητα των υπηρεσιών και την κατανόηση της δυναµικής φύσης της ποιότητας 

υπηρεσιών (Thompson 1997, Edvardsson & Mattsson 1993).  

Η θεωρητική διασταύρωση (triangulation) στην παρούσα έρευνα θα επιτευχθεί µε την 

εφαρµογή διαφορετικών προσεγγίσεων για να εξεταστεί το πρόβληµα: ερευνητικές 

υποθέσεις .  

Έτσι η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υιοθετεί: 

⇒ τις οντολογικές και αξιολογικές υποθέσεις
10 (ontological & axiological 

assumptions) της φαινοµενολογικής – ερµηνευτικής προσέγγισης, και  

⇒ την µεθοδολογική προσέγγιση του θετικιστικού ρεύµατος (∆ιάγραµµα 4). 

Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα υιοθετεί: 

Οντολογική και Αξιολογική Υπόθεση: 

 Υιοθετούνται οι ελλοχεύουσες υποθέσεις της ερµηνευτικής προσέγγισης, Η βασική 

υπόθεση είναι πως το άτοµο και ο κόσµος είναι µια αδιάσπαστη ολότητα (Merleau-

Ponty 1962, Heidegger 1962, Husserl 1970) και πως το άτοµο και ο κόσµος 

                                                 
10 Για εννοιολογικό προσδιορισµό και ανάλυση βλέπε εργασίες των Ozanne and Hudson (1989, σελ. 
508-521), Hirschman (1986, σελ. 237 - 249) και Holbrook (1986, σελ. 614-618) 
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συσχετίζονται εσωτερικά µέσω της βιωθείσας εµπειρίας του προσώπου  στον κόσµο 

(Sandberg 2001).  

Συγκεκριµένα, η παρούσα µελέτη υποθέτει πως το ερευνητικό αντικείµενο 

(Ποιότητα Τουριστικής Εµπειρίας), θεωρείται αδιαχώριστο από το υποκείµενο 

της έρευνας (Επισκέπτης του Προορισµού).  

∆ιαγραµµατικά η υπόθεση αυτή θα µπορούσε απλουστευµένα να έχει την εξής µορφή 

(∆ιάγραµµα 3.4): 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.4  Υπόθεση Ερµηνευτικής Προσέγγισης 

 

Με βάση την υπόθεση αλλά και το ∆ιάγραµµα, το ερευνητικό αντικείµενο της 

µελέτης, δηλαδή η Ποιότητα της Τουριστικής Εµπειρίας που βιώνουν οι επισκέπτες 

ενός προορισµού, δεν υπάρχει ανεξάρτητα από αυτούς –όπως επιτάσσει η θετικιστική 

προσέγγιση- αλλά αντίθετα, θεωρείται αδιαχώριστη από το υποκείµενο της έρευνας, 

δηλαδή τους επισκέπτες του προορισµού. Ουσιαστικά, η υπόθεση αυτή αποτελεί 

λειτουργικό ορισµό (operalisation) της έννοιας του «Προσανατολισµού προς την 

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα του Πελάτη» (“Customer Perceived Quality Orientation” 

- Grönroos 2001). 

Έτσι η ελλοχεύουσα υπόθεση είναι πως η ποιότητα δεν είναι ανεξάρτητη από τον 

πελάτη- δέκτη της υπηρεσίας. Ουσιαστικά υποδεικνύει την υποκειµενική φύση της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο η διατριβή κρίνει πως 

αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος της υποκειµενικής κρίσης του πελάτη και της 

θεώρησης πως « η ποιότητα είναι οποιαδήποτε οι πελάτες λένε ότι είναι» (Buzzell & 

 

Πελάτη
ς 

Ποιότητ
α 

 

 

 

Υπόθεση Ερµηνευτικής Προσέγγισης 
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Gale 1987, σελ. 111) και πως «η οµορφιά είναι στο µάτι του θεατή» (“beauty is in the 

eye of the beholder”  - Klaus 1985). Η θεωρητική υποστήριξη της υποκειµενικής 

φύσης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών διενεργήθη κατά την 

βιβλιογραφική επισκόπηση της µελέτης (Κεφ.2.Γ, Ενότ. Γ.2.2.3). 

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση:  

Η µελέτη ακολουθεί την λογική θετικιστική µεθοδολογική προσέγγιση, µιας και θεωρεί 

πως οι υπηρεσίες διασπώνται σε διάφορες διαστάσεις ή ιδιότητες που υπόκεινται σε 

µετρήσεις.  

Οι µεθοδολογικές υποθέσεις αφορούν τις πεποιθήσεις για τις «συνέπειες κάθε 

µεθόδου µε την οποία κάποιος προσπαθεί να ερευνήσει και να λάβει γνώση για τον 

κοινωνικό κόσµο» (Burrell & Morgan 1979, σελ. 2). Με άλλα λόγια, οι 

µεθοδολογικές υποθέσεις ενδιαφέρονται για τη διαδικασία της έρευνας. Η επιλογή 

του ερευνητικού παραδείγµατος (research paradigm) και εποµένως ο τρόπος που ο 

ερευνητής βλέπει τον κόσµο, επηρεάζει την επιλογή της ακολουθούµενης 

µεθοδολογίας ή προσέγγισης στην ερευνητική διαδικασία. 

Ο λογικός θετικισµός βασίζεται την αρχή ότι η γνώση µας για τον κόσµο πρέπει να 

προέρχεται από τα δεδοµένα της εµπειρίας, δηλαδή ότι η αντίληψή µας παρέχει τη 

βάση για την απόκτηση γνώσης, η οποία ακολουθεί µια συστηµατική συλλογή και 

κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεών µας (Burrell & Morgan 1979, Giddens 

1993). Ουσιαστικά υποδεικνύει πως η επιστηµονική γνώση πρέπει να βασίζεται σε 

δεδοµένα, και όχι απλώς σε θεωρία. Έτσι, σχεδιάζεται ένα ερευνητικό «όργανο» (ή 

προσδιορίζεται/ ενισχύεται ένα υπάρχον), το οποίο φιλοδοξεί την ακριβή και 

αντικειµενική µέτρηση των στοιχείων της θεωρίας που προσδιορίζονται ως 

σηµαντικά (µεταβλητές και σχέσεις). 

Αναφορικά µε την µεθοδολογική προσέγγιση του θετικισµού, η ποιότητα υπηρεσιών 

προκαθορίζεται ως ύπατη συµπεριφοριστική δοµική µεταβλητή (superordinate 

attitudinal construct) αποτελούµενο από συγκεκριµένες διαστάσεις, η κάθε µία από 

τις οποίες συµπεριλαµβάνει διάφορες ιδιότητες.  Ο a priori εννοιολογικός καθορισµός 

µιας έννοιας είναι απαραίτητο µέρος της µεθοδολογικής ορθολογιστικής προσέγγισης 
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και αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, οι οποίες 

εξετάζονται και είτε αποδεικνύονται είτε όχι. 

Η παρούσα µελέτη δεχόµενη τις αρχές της θετικιστικής προσέγγισης για 

αντικειµενική µέτρηση µέσω της συστηµατικής συλλογής και κατηγοριοποίησης των 

δεδοµένων (Burrell & Morgan 1979, Giddens 1993), προτείνει να µελετάται η 

εκτίµηση των φορέων της παρεχόµενης υπηρεσίας για τις εκτιµήσεις του πελάτη 

αντικειµενικά, µε τη χρήση ποσοτικών µεθόδων µέτρησης και την ανάπτυξη σχετικής 

µεθοδολογίας.  

Το διάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 3.5) ουσιαστικά σχηµατοποιεί την 

προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.5  Προτεινόµενη Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

Συνοψίζοντας, µε βάση την συνδυαστική προσέγγιση αυτή, προτείνεται µια 

συνδυαστική προσέγγιση µελέτης, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πελάτης 

 

Προµηθευτής 

Ποιότητα 

 

Προτεινόµενη Μεθοδολογική Προσέγγιση 
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Πίνακας 3.2  Χαρακτηριστικά Προτεινόµενης Μεθοδολογικής Προσέγγισης ∆ιατριβής 

 

Χαρακτηριστικά 
Έρευνας 

Αξιολογική Θέση Περιγραφή 

   

ερευνητικός 
στόχος 

∆ιερεύνηση Απόστασης  

Gap Analysis 

∆ιερεύνηση σύλληψη εκ µέρους του φορέα της 
αντιλαµβανόµενης ποιότητας/ εµπειρίας από την 
προοπτική του πελάτη 

ερευνητική 
εστίαση 

Προοπτική του Πελάτη για 
την Ποιότητα της Υπηρεσίας 

Customer perceived service 
quality 

H εµπειρία όπως αυτή βιώνεται και γίνεται 
αντιληπτή από τον πελάτη 

Οντολογική 

υπόθεση 

Ερµηνευτική προσέγγιση 

Interpretative Approach 

Tο άτοµο και ο κόσµος αντιµετωπίζονται ως 
αδιάσπαστα µέρη ενός συνόλου 

µεθοδολογική 
προσέγγιση 

Θετικιστική προσέγγιση 

Positivist Approach 

∆υνατή η ακριβή και αντικειµενική µέτρηση 
των στοιχείων της θεωρίας που προσδιορίζονται 
ως σηµαντικά µέσω ποσοτικών µετρήσεων   
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33..55  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, υπάρχει 

πλήθος ερευνών για τη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και σε διάφορα 

περιβάλλοντα (Carman 1990, Bouman & van der Wiele 1992, Rigotti & Pitt 1992, 

Pitt et al. 1995, Ford et al. 1993, Kong & Mayo 1993, Freeman & Dar 1993, 

Durvasula &Mehta  1999, Newman 2001, Athanassopoulos et al. 2001, Teas 

1993a,b). Εντούτοις, υπάρχει περιορισµένη έως ελάχιστη έρευνα για τις απόψεις µιας 

συναλλασσόµενης οµάδας για τις αντιλήψεις µιας άλλης. 

Ειδικότερα στον τουρισµό, η δηµοσιευµένη ερευνητική προσπάθεια σχετικά µε την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε έναν τουριστικό προορισµό (Crompton 

& MacKay 1988; Crompton, MacKay, & Fesenmaier 1991; Hamilton, Crompton, & 

More 1991, Crompton & Love 1995, Danaher & Arweiler 1996, Pizam, Neumann & 

Reichel 1978, Fick & Ritchie 1991, Luk et al. 1993; Bojanic & Rosen 1994, Lee & 

Hing 1995, Ryan & Cliff 1997, Taylor et al. 1993, Saleh & Ryan 1991, Baker & 

Crompton 2000, Kozak & Rimmington 2000, Ross  1993, Kozak 2001, Danaher & 

Haddrell 1996) έχει να παρουσιάσει περιορισµένη αλλά σηµαντική παρουσία στην 

διερεύνηση των ταυτόχρονων αντιλήψεων για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει ο κάθε προορισµός  (Pizam, Neuman & Reichel 1978, Evans & Chon 1989, 

Chon & Olsen 1991, Green 1993, Pizam & Milman 1993, Chacko & Dimanche 1994, 

Martin 1995, Duke & Persia 1996,Vaske et al. 1996, Opperman 1996, Mount 1997, 

Go & Zhang 1997, Oh & Parks 1998, Hudson & Shepard 1998, Nadiri & Hussain 

2005, Alexandris et al. 2006) αλλά σχεδόν αγνοεί τις αντιλήψεις των φορέων 

παροχής υπηρεσιών τουρισµού (επαγγελµατιών) για την αντιληπτή από τους 

τουρίστες προσφερόµενη εµπειρία από έναν τουριστικό προορισµό. 

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση του πελάτη και η εκτίµηση του προµηθευτή για την 

αξιολόγησης των πελατών δεν έχει ερευνηθεί παρά µόνο  από δύο ερευνητικές 

προσπάθειες µέχρι σήµερα. Πρόκειται για τους Brown & Swartz (1989) που 
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εισήγαγαν το κενό αυτό µελετώντας τις ιατρικές υπηρεσίες, και τους Vogt & 

Fesenmaier (1995) που το διερεύνησαν στα πλαίσια µάλιστα µιας δραστηριότητας 

αναψυχής, σε ένα πολυχώρο αγορών (shopping area) µιας κοινότητας.  

Οι έρευνες αυτές αναλύονται στις επόµενες σελίδες. 

 

 

3.5.1 Έρευνα 1η Brown & Swartz  

 

Χρησιµοποιώντας τις ιατρικές υπηρεσίες, οι συντάκτες ερευνούν την έννοια της 

ποιότητας επαγγελµατικών υπηρεσιών και της αξιολόγησής τους από τις προοπτικές 

προµηθευτών και πελατών. Χρησιµοποιούν την ανάλυση χάσµατος ως κατάλληλη 

προσέγγιση για την εξέταση της αξιολόγησης µιας επαγγελµατικής υπηρεσίας.  

Οι ερευνητές αυτοί στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν πιθανά χάσµατα στις 

επαγγελµατικές υπηρεσίες διατύπωσαν υποθέσεις για τρία πιθανά κενά/ χάσµατα. 

Ένα από αυτά τα χάσµατα αφορούσε στη διερεύνηση του κενού που εξετάσει και η 

παρούσα µελέτη11. Αναλυτικότερα, το τρίτο χάσµα των Brown  & Swartz (1989) 

έχει ως εξής: 

Χάσµα 3 = Εµπειρία πελατών - Επαγγελµατικές αντιλήψεις των επαγγελµατιών 

για την εµπειρία των πελατών.  

∆εδοµένου ότι η µελέτη τους είναι η πρώτη του είδους της, αποφάσισαν να 

στρέψουν την αρχική έρευνα σε ένα ενιαίο επάγγελµα (1989, σελ. 94). Έτσι 

επιλέχτηκε ο τοµέας των ιατρικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα η σχέση παθολόγου 

και ασθενή (εξετάσθηκαν 12 παθολόγοι και 1096 πελάτες αυτών). 

Ουσιαστικά, οι Brown  & Swartz (1989) έβαλαν τους επαγγελµατίες να απαντήσουν 

σύµφωνα µε το τι πίστευαν πως θα απαντούσαν οι πελάτες και µετά συνέκριναν τα 

                                                 
11 Τα υπόλοιπα δύο χάσµατα αφορούσαν: 
Κενό 1= Προσδοκίες πελατών – Εµπειρίες πελατών (Gap 1 = client expectations — client experiences) 
Κενό 2= Προσδοκίες πελατών – Εκτιµήσεις επαγγελµατιών για τις προσδοκίες των πελατών (Gap 2 = 
client expectations - Professional perceptions of client expectations) 
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αποτελέσµατα µε την αξιολόγηση των ίδιων των επισκεπτών για την εµπειρία της 

υπηρεσίας. Εκτός από θέµατα που µετρούν διαγνωστικές πρακτικές, οι βαθµολογίες 

των επισκεπτών ήταν σταθερά υψηλότερες από το επίπεδο που οι ιατροί πίστευαν 

πως θα απαντούσαν οι πελάτες.  

Για να εξηγήσουν την λογική της διερεύνησης του εν λόγω κενού επικαλούνται, για 

πρώτη φορά ως τότε στη µέτρηση της ποιότητας, την προσέγγιση του θέµατος από 

την πλευρά του µάρκετινγκ. Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν πως από την προοπτική 

του µάρκετινγκ, ο επαγγελµατίας σχεδιάζει, αναπτύσσει και παραδίδει την υπηρεσία 

που προσφέρει βάσει των αντιλήψεών του/της για προσδοκίες πελατών. Αναλόγως, 

οι τροποποιήσεις στην προσφορά υπηρεσιών επηρεάζονται από τις αντιλήψεις του 

επαγγελµατία για την εµπειρία του πελάτη. Εάν αυτή η εµπειρία υπερβαίνει, 

συµπίπτει ή είναι κάτω από τις προσδοκίες του πελάτη µπορεί να έχει µια σοβαρή 

επίπτωση στις µελλοντικές σχέσεις µεταξύ του πελάτη και του συγκεκριµένου 

επαγγελµατία. Εποµένως, ως λογική ακολουθία, µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τα 

χάσµατα σε καθεµία από αυτές τις περιοχές µπορούν άµεσα να επηρεάσουν τη 

θετική αξιολόγηση των πελατών (Brown  & Swartz 1989).  

Για την εµπειρική διερεύνηση του κενού αυτού, αναπτύχθηκαν 65 δηλώσεις σχετικά 

µε τις ιατρικές υπηρεσίες ενώ έγινε χρήση της µεθόδου SERVQUAL µε τα στοιχεία 

να περιλαµβάνουν δηλώσεις τόσο για τις προσδοκίες και τις εµπειρίες. Για τον 

έλεγχο της υπόθεσης, το χάσµα 3 υπολογίστηκε µε τη λήψη της διαφοράς µεταξύ 

του αποτελέσµατος (σκορ) κάθε µεµονωµένου ασθενή σε κάθε στοιχείο και του 

αποτελέσµατος του παθολόγου του/της στο ίδιο στοιχείο µε τη µέθοδο ελέγχου της 

ανεξαρτησίας δύο δειγµάτων των  T-tests.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα, οι συγγραφείς  χαρακτηριστικά τονίζουν 

πως «…η υπόθεση υποστηρίζεται συντριπτικά» (σελ. 96). Αυτό το εύρηµα 

υποδεικνύει, κατά τους συγγραφείς ότι (Brown  & Swartz 1989, σελ. 97):  

«Οι υπεύθυνοι µάρκετινγκ των υπηρεσιών µπορούν να λάβουν τις πληροφορίες 

κοιτώντας πέρα από το παραδοσιακό παράδειγµα ικανοποίησης/δυσαρέσκειας 

κατά αξιολόγηση των προσφορών των υπηρεσιών τους…Αν και οι 

αξιολογήσεις των πελατών είναι σηµαντικές, η άποψη του επαγγελµατία όταν 
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συνδυάζεται µε την προοπτική του πελάτη, µπορεί να παρέχει την πρόσθετη 

διορατικότητα». 

Πολύ σηµαντικός, τέλος, είναι ο έλεγχος που διενεργήθηκε για τη διερεύνηση του 

πώς τα µεµονωµένα χάσµατα επιδρούν στον καθορισµό της συνολικής αξιολόγησης, 

µε τη χρήση ανάλυση παλινδρόµησης πολλών σταδίων. Έτσι, χρησιµοποιώντας τα 

αθροισµένα αποτελέσµατα χάσµατος των παραγόντων προσδοκίας και εµπειρίας 

(δηλαδή τα κενά 2 και 3) ανακάλυψαν ότι τα χάσµατα που βρίσκονται στις δηλώσεις 

εµπειρίας (το χάσµα 3) άσκησε µέγιστη ενιαία επίδραση στη γενική αξιολόγηση 

υπηρεσιών. Αυτή η εύρεση προτείνει ότι οι αλληλεπιδράσεις µε τον αρχικό φορέα 

παροχής υπηρεσιών είναι οι σηµαντικότερες στην αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών.  

Εν κατακλείδι, οι ίδιοι οι συγγραφείς όταν κάνουν αναφορά στους περιορισµούς της 

έρευνας και σε µελλοντικές προτάσεις αναφέρουν ως εστίαση της έρευνάς τους τη 

δυαδική αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µεµονωµένου επαγγελµατία και ενός πελάτη. 

Χαρακτηριστικά τονίζουν πως συχνά ο πελάτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 

στον ιατρό έρχεται σε επαφή και αλληλεπίδραση µε το προσωπικό υποστήριξης ή/ 

και πολλαπλούς επαγγελµατίες. Επιπλέον, η επαγγελµατική πρακτική µπορεί να 

αλληλεπιδράσει µε διάφορους ανθρώπους µέσα στην εταιρία ή την οικογένεια 

πελατών. Προτείνουν µάλιστα  πως µελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ερευνήσουν 

τον αντίκτυπο των πολλαπλών διαπροσωπικών επαφών στη διαδικασία αξιολόγησης 

υπηρεσιών.  
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3.5.2 Έρευνα 2η Vogt & Fesenmaier 

 

Αυτή η δεύτερη ερευνητική προσπάθεια διερεύνησης της υπό µελέτη απόστασης, 

διερευνά τις αξιολογήσεις των τουριστών και τις εκτιµήσεις των εµπόρων σε µια 

εµπορική περιοχή (shopping area) µιας µεσοδυτικής αµερικάνικης κοινότητας. Οι 

συγγραφείς δικαιολογούν τη διερεύνηση του κενού αυτού τονίζοντας πως η επίτευξη 

της ποιότητα υπηρεσιών απαιτεί από τον προµηθευτή να ερµηνεύει επακριβώς τις 

ανάγκες και τις επιθυµίες του πελάτη. Ένας πιο σχετικός στόχος και ευκολότερα 

αποκτήσιµη πληροφορία είναι να γίνει κατανοητό στους προµηθευτές το πλαίσιο µε 

το οποίο οι πελάτες αντιλαµβάνονται και αξιολογούν µια υπηρεσία.  

Στα πλαίσια αυτά, εξετάστηκαν δύο υποθέσεις:  

H1: Οι πελάτες βαθµολογούν πιο ευνοϊκά την απόδοση της υπηρεσίας από την 

εκτίµηση των φορέων παροχής υπηρεσιών για την εµπειρία των πελατών. 

H2: Η δοµή παραγόντων για την αξιολόγηση υπηρεσιών των φορέων παροχής 

υπηρεσιών, που είναι βασισµένη στην ερµηνεία της εµπειρίας του πελάτη, είναι η 

ίδια µε τη δοµή παραγόντων των πελατών. 

Οι αξιολογήσεις λήφθηκαν από τους τουρίστες (800 στον αριθµό) και τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών σε εµπορική περιοχή (shopping area) µιας µεσοδυτικής 

αµερικάνικης κοινότητας σε δύο χωριστές έρευνες.  

Αναφορικά µε την µεθοδολογία της έρευνας, και εδώ το όργανο µέτρησης 

SERVQUAL των Parasuraman et al. (1988) παρείχε τη βάση για την αξιολόγηση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αξιολόγησης υπηρεσιών προορίστηκαν 

να αντιπροσωπεύσουν τέσσερις διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών (δηλ., 

αξιοπιστία, ανταπόκριση, διαβεβαίωση, πρόσβαση). Η πέµπτη διάσταση, η υλική 

φύση της υπηρεσίας, που υπάρχει στο  µοντέλο των Parasuraman et al. (1985) δεν 

εξετάστηκε από τους ερευνητές µε τη δικαιολογία της ποικιλίας των περιουσιακών 

στοιχείων σε µια σύνθετη προσφορά και της έλλειψης ελέγχου των εγκαταστάσεων 

σε µια συλλογική βάση. 
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Τέλος, παροµοίως µε τους Brown  & Swartz (1989) διενεργήθηκαν έλεγχοι T-tests  

για την αξιολόγηση της διαφοράς στους µέσους µεταξύ των τουριστών και των 

αποτελεσµάτων εµπόρων (δηλαδή για τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης - H1). 

Για να εξεταστεί η δεύτερη υπόθεση υπολογίσθηκαν µοντέλα παραγοντικής 

ανάλυσης confirmatory factor µε χρήση του στατιστικού πακέτου LISREL VII 

(Joreskog & Sorbom 1989a, 1989b).  

Με βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων των Vogt & Fesenmaier (1995) 

διαπιστώνεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν καταλαβαίνουν το επίπεδο στο 

οποίο οι πελάτες αξιολογούν την εµπειρία τους και τείνουν να υποτιµήσουν την 

εµπειρία των πελατών, µια εύρεση παρόµοια µε αυτή των Brown & Swartz (1989); 

κατά συνέπεια (άρα η υπόθεση Η1  υποστηρίζεται). Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι οι δύο πληθυσµοί δεν µοιράζονται µια παρόµοια δοµή παραγόντων για 

την αξιολόγηση των υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, οι έµποροι εµφανίζονται να µην 

ερµηνεύουν την εµπειρία των τουριστών µε τον τρόπο που οι ίδιοι οι τουρίστες 

ερµηνεύουν. Κατά συνέπεια, η υπόθεση H2 απορρίφθηκε. 
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3.5.3 Οµοιότητες και διαφορές παρούσας έρευνας µε προηγούµενες 

 

Με βάση την ανάλυση των µοναδικών ερευνητικών προσπαθειών που συναντώνται 

στο χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών για τη διερεύνηση της εκτίµησης των φορέων 

της εµπειρίας των πελατών, µπορούν να γίνουν ορισµένες –κρίσιµες για τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της παρούσας µελέτης- διαπιστώσεις. 

Και οι δύο οµάδες ερευνητών: 

⇒ έβαλαν τους επαγγελµατίες να απαντήσουν σύµφωνα µε το τι πίστευαν πως 

θα απαντούσαν οι πελάτες και µετά συνέκριναν τα αποτελέσµατα µε την 

αξιολόγηση των ίδιων των επισκεπτών για την εµπειρία της υπηρεσίας 

⇒ χρησιµοποιούν την ανάλυση χάσµατος ως κατάλληλη προσέγγιση για την 

εξέταση της αξιολόγησης µιας επαγγελµατικής υπηρεσίας µε τη χρήση της 

µεθόδου SERVQUAL  

⇒ και οι δύο έρευνες διενέργησαν τον έλεγχο των υποθέσεων µε τον έλεγχο t-

tests ανεξαρτησίας δύο δειγµάτων. 

⇒ Και στις δύο περιπτώσεις η υπόθεση υποστηρίζεται συντριπτικά.  

Επιπρόσθετα, σηµαντικά ευρήµατα για την πιστοποίηση της ανάγκης µελέτης της 

υπό διερεύνηση απόστασης είναι τα κάτωθι: 

⇒ ο έλεγχος που διενεργήθηκε από τους Brown  & Swartz (1989) για τη 

διερεύνηση του πώς τα µεµονωµένα χάσµατα επιδρούν στον καθορισµό της 

συνολικής αξιολόγησης, µε τη χρήση ανάλυση παλινδρόµησης πολλών 

σταδίων. Έτσι, ανακάλυψαν ότι τα χάσµατα που βρίσκονται στις δηλώσεις 

εµπειρίας (το χάσµα 3) άσκησε µέγιστη ενιαία επίδραση στη γενική 

αξιολόγηση υπηρεσιών. Αυτή η εύρεση προτείνει ότι οι αλληλεπιδράσεις µε 

τον αρχικό φορέα παροχής υπηρεσιών είναι οι σηµαντικότερες στην 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών.  

⇒ Οι Vogt & Fesenmaier (1995) διαπίστωσαν πως οι δύο πληθυσµοί δεν 

µοιράζονται µια παρόµοια δοµή παραγόντων για την αξιολόγηση υπηρεσιών, 
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δηλαδή, οι έµποροι εµφανίζονται να µην ερµηνεύουν την εµπειρία των 

τουριστών µε τον τρόπο που οι ίδιοι οι τουρίστες ερµηνεύουν. 

Επίσης, οι συγγραφείς όταν κάνουν αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας και σε 

µελλοντικές προτάσεις αναφέρουν την εστίαση της έρευνάς τους στην δυαδική 

αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µεµονωµένου επαγγελµατία και ενός πελάτη. Καµιά από 

τις δύο προσπάθειες δεν έχει ερευνήσει ταυτόχρονα όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

σε έναν προορισµό (ολιστική προσέγγιση), αλλά και τα άµεσα συµβαλλόµενα µέρη 

σε αυτόν (συστηµική προσέγγιση), δηλαδή τους τουρίστες και τους επαγγελµατίες 

ενός προορισµού.  

Οι ίδιοι οι ερευνητές προτείνουν µάλιστα  πως µελλοντικές έρευνες θα πρέπει να 

ερευνήσουν τον αντίκτυπο των πολλαπλών διαπροσωπικών επαφών στη διαδικασία 

αξιολόγησης ενός συνόλου υπηρεσιών. Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να 

συνεισφέρει στην διερεύνηση αυτού ακριβώς του ερευνητικού κενού. 

Εν κατακλείδι, οι ερευνητές διαπιστώνουν πως αυτό το χάσµα τείνει να είναι 

κρίσιµο για τη συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών, και µάλιστα οι  Vogt & 

Fesenmaier (1995) προχωρούν ένα βήµα παραπέρα και υποβάλουν πρόταση να 

προστεθεί ως πρόσθετο χάσµα στα πέντε υπάρχοντα χάσµατα των Parasuraman et 

al. (1985) τονίζοντας χαρακτηριστικά: 

«Αυτό το χάσµα τείνει να είναι κρίσιµο για τη συνολική αξιολόγηση των 

υπηρεσιών και προτείνουµε πως ένα πρόσθετο χάσµα πρέπει (needs) να 

προστεθεί στα πέντε υπάρχοντα χάσµατα ποιότητας που απεικονίζονται στο 

µοντέλο των Parasuraman et al.» (σελ. 777) 

∆υστυχώς όµως, καµία άλλη εµπειρική υποστήριξη υπήρξε έκτοτε προς την 

κατεύθυνση αυτή παρά την αναγνώριση του χάσµατος αυτού και τη θεωρητική 

κατοχύρωση του από προεξέχοντες ακαδηµαϊκούς και περιοδικά του χώρου του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και της µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών.  

Έτσι, το χάσµα αυτό απεικονίζεται στον πίνακα µε τα υπάρχοντα αναγνωρισµένα 

χάσµατα στον χώρο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών σε ένα άρθρο των Candido & Morris 

(2000) στο έγκριτο περιοδικό Total Quality Management (Vol. 11. No. 4/5).  
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Στην σελίδα που ακολουθεί  παρουσιάζεται ο Πίνακας 3.4 µε τα υπάρχοντα 

αναγνωρισµένα χάσµατα, όπου και απεικονίζεται ως κενό της εκτίµησης του 

προσωπικού επαφής των αντιλήψεων των πελατών (contact personnel perceptions of 

customer evaluations).  

Το αξιοπερίεργο είναι πως παρά την αναγνώριση της έρευνας από πολλούς 

συγγραφείς και αρθογράφους ποικίλων  επιστηµών (Bitner, Booms & Tetreault  1990, 

Crosby, Mokwa, & Stephens 1991, Li, Tan & Xie 2002, Boulding, Kalra, Staelin & 

Zeithaml 1993, de Ruyter et al. 1998, Clement & Selvam 2006), και µόνο οι δύο 

ερευνητικές προσπάθειες που παρουσιάστηκαν ανωτέρω έχουν εµπειρικά 

υποστηρίξει και ελέγξει το χάσµα αυτό. 
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Πίνακας 3.3  Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Κενών/ Χασµάτων Μέτρησης Ποιότητας  

Πηγή: Candido & Morris, Charting Quality Gaps. Total Quality Management, Vol. 11. No. 4/5, 2000) 

����  συγγραφείς που έχουν αναγνωρίσει το κενό 
���� συγγραφείς που έχουν αναγνωρίσει και ερευνήσει το κενό 
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33..66  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή αναδροµή στην 

βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο 

καθοδήγησε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Το 

πλαίσιο αυτό χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των προµηθευτών για την 

αξιολόγηση των πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα κενά που 

απεικονίζονται στο µοντέλο των πέντε χασµάτων των Parasuraman et al. (1985).  

Ουσιαστικά, το προτεινόµενο πλαίσιο χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των 

προµηθευτών για την αξιολόγηση των πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα 

κενά που απεικονίζονται στο πρότυπο των χασµάτων των Parasuraman et al. (1985) 

απαντώντας στην υπόδειξη των προηγούµενων σχετικών ερευνητικών προσπαθειών. 

Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού (Gap 1) που διερευνά τις πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών (management perceptions of customer 

expectations), προτείνεται πως ωφέλιµο είναι να διερευνώνται και οι πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις αντιλήψεις  των πελατών (management perceptions of customer 

perceptions). 

Στην σελίδα που ακολουθεί απεικονίζεται διαγραµµατικά το προτεινόµενο πλαίσιο 

και µάλιστα σε συνάρτηση µε µοντέλο των πέντε χασµάτων των Parasuraman et al. 

(1985), και κυρίως του 1ου κενού που διερευνά τις πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις 

προσδοκίες των πελατών (∆ιάγραµµα 3.6).  
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∆ιάγραµµα 3.6  Εννοιολογικό Πλαίσιο ∆ιατριβής (Conceptual Framework) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A. 
(1988), Communication and Control Processes in 
the Delivery of Service Quality, Journal of 
Marketing, 52, p. 36  
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Το υπόδειγµα αυτό επεκτείνει τα προηγούµενα σχετικά υποδείγµατα τόσο ως προς 

την προσέγγιση που υιοθετεί, δηλαδή την συνδυαστική (mixed approach, για 

επιχειρηµατολογία και ανάλυση βλέπε Κεφ.3, Ενότ. 3.2), αλλά και ως προς την 

προσθήκη µιας ροής στο υπάρχον µοντέλο Χασµάτων12 (GAPS Model, 1985) που δεν 

έχει διερευνηθεί (βλέπε ∆ιάγραµµα 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

∆ιάγραµµα 5 

 

∆ιάγραµµα 3.7  ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Προσθήκης µιας ροής στο µοντέλο Χασµάτων 

(GAPS Model, 1985) 

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.7 µε µαύρα τόξα (arrows) απεικονίζονται τα κενά που υπάρχουν 

στο µοντέλο Χασµάτων (GAPS Model, 1985) ενώ µε κόκκινο τόξο η προτεινόµενη 

ροή που συνθέτει ένα πρόσθετο χάσµα.  

Το χάσµα αυτό διερευνά την απόσταση της εκτίµησης των φορέων της υπηρεσίας για 

τις αντιλήψεις των πελατών  (Provider Estimate of Customer Perceptions) και στην 

                                                 
12 Για ανάλυση βλ. Κεφ. 2.Γ, Ενότ. Γ.2.3.2 

Υπόδειγµα Gaps Model 
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ουσία αποτελεί ένα χάσµα µε προσανατολισµό στο Μάρκετινγκ (Marketing gap) και 

όχι ένα χάσµα µε προσανατολισµό στην Ποιότητα (Quality oriented gap). Το 

Κεφάλαιο του Εννοιολογικού Πλαισίου αφιερώθηκε στην θεωρητική και 

εννοιολογική δικαιολόγηση της εν λόγω διερεύνησης (Κεφ. 3), ενώ τα κεφάλαια που 

ακολουθούν αφορούν στην µεθοδολογική και εµπειρική διερεύνηση αυτού (Κεφ. 4, 

Κεφ. 5 και Κεφ. 6). 

Επιπρόσθετα και στα πλαίσια αυτά, το υπόδειγµα αυτό επεκτείνει τα προηγούµενα 

υποδείγµατα ως προς τη συνδυαστική ερευνητική προσέγγιση που υιοθετεί. 

Συνοπτικά, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υιοθετεί: α) τις οντολογικές και 

αξιολογικές υποθέσεις (ontological & axiological assumptions) της φαινοµενολογικής-

ερµηνευτικής (phenomenological- interpretative) προσέγγισης, και β) την 

µεθοδολογική προσέγγιση του λογικού θετικιστικού επιστηµονικού ρεύµατος 

(logical-positivist paradigm). 

Αν και ουσιαστικά η συγκεκριµένη µελέτη είναι η τρίτη ερευνητική προσπάθεια 

διεθνώς (προηγήθηκαν οι Brown  & Swartz 1989 και οι Vogt & Fesenmaier 1995) 

που µελετά την εκτίµηση των φορέων της υπηρεσίας για τις αντιλήψεις των πελατών, 

εντούτοις και οι δύο προηγούµενες προσπάθειες µελέτησαν αυτή την απόσταση ως 

συµπληρωµατική µέθοδο για τη µέτρηση της Ποιότητας. Συγκεκριµένα, το κενό αυτό 

διερευνούνταν µεταξύ πολλών κενών που εξετάζονταν, χωρίς θεωρητική και 

εννοιολογική υποστήριξη (για ανάλυση των δύο ερευνών βλέπε Κεφ. 3, Ενοτ. 3.5).  

Το εννοιολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο, 

καθοδήγησε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί (Κεφ. 4) παρουσιάζεται το Ερευνητικό Πλαίσιο της µελέτης 

και επιχειρείται ο εννοιολογικός καθορισµός των ερευνώµενων µεταβλητών 

(conceptual definitions).  

 



  

Κεφάλαιο 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

  

 

Τα προηγούµενα κεφάλαια παρείχαν τη θεωρητική βάση, δηλαδή το εννοιολογικό 

πλαίσιο (conceptual framework) που καθοδήγησε την παρούσα µελέτη. 

Με βάση αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο σχεδιάστηκε το ερευνητικό πλαίσιο (research 

framework) για την εξέταση της υπό διερεύνησης εκτίµησης των φορέων τουριστικών 

υπηρεσιών της τουριστικής εµπειρίας των επισκεπτών ενός προορισµού. Έτσι στο 

κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται το ερευνητικό πλαίσιο βάσει του οποίου  εκπονήθηκε ο 

σχεδιασµός της πρωτογενούς µελέτης και η συλλογή των στοιχείων. Αρχικά όµως, 

προσδιορίζονται τα ερευνητικά κενά που εντοπίστηκαν από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση, οι ερευνητικοί στόχοι και η συλλογιστική που οδήγησε στη διαµόρφωση 

του υποδείγµατος. 

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο, οι 

ερευνητικοί στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις (research hypotheses), ενώ 

αναλύονται οι υπό εξέταση µεταβλητές του πλαισίου. Να σηµειωθεί εδώ πως κατά 

την θεωρητική υποστήριξη των υπό εξέταση µεταβλητών γίνεται αναφορά και στον 

σχεδιασµό των ερωτήσεων του ερευνητικού οργάνου, µε σκοπό την αµεσότερη 

συσχέτιση µεταξύ θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου (ο λειτουργικός ορισµός των 

εννοιών πάντως γίνεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας). 
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44..11  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΑΑ    

 

 

Με βάση την εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία αναφορικά µε  τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας 

σε προορισµούς παρουσιάζει µια σειρά από ασυνέπειες/ κενά1, τα σηµαντικότερα από 

τα οποία εστιάζονται στους εξής τοµείς: 

1. Πρώτον, η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία προτείνει πως προκειµένου 

για τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας σε τουριστικούς προορισµούς και τον 

έλεγχο των υποθέσεων θα πρέπει να υιοθετηθεί η συστηµική προσέγγιση 

τουριστικού φαινοµένου. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει πως προσφορά (φορείς 

τουριστικών υπηρεσιών) και ζήτηση (τουρίστες) συλλογικά και ταυτόχρονα 

επηρεάζουν την παραγωγή των τουριστικών εµπειριών στον προορισµό (Formica 

& Uysal 2006). Εντούτοις, παρά την γενική αυτή συναίνεση, παρατηρείται µια 

έλλειψη συστηµικών µοντέλων και υποδειγµάτων που να λαµβάνουν υπόψη τους 

ταυτόχρονα και τα δύο κρίσιµα στοιχεία του τουρισµού, δηλαδή την προσφορά 

και τη ζήτηση. Στις ελάχιστες έρευνες µάλιστα που υιοθετούν την συστηµική 

προσέγγιση υιοθετούνται σχεδόν αυτούσια µοντέλα και υποδείγµατα από άλλους 

συγγενείς επιστηµονικούς χώρους, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη 

χρησιµότητά τους. Μια χρησιµότητα που ούτως ή άλλως περιορίζεται από την 

ύπαρξη πολλών περιορισµών και υποθέσεων που συνδέονται µε την περίπτωση 

και το πεδίο έρευνας που κάθε φορά ερευνάται (Κεφ. 2.1, Ενότ…). Όπως όµως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης αναφορικά µε την 

συστηµική προσέγγιση και τα οφέλη αυτής (Κεφ.2.2), η υιοθέτησή της κρίνεται 

επιβεβληµένη σε επίπεδο τουριστικών προορισµών µιας και µόνο έτσι 

«διευκολύνεται ο εντοπισµός των στοιχείων (που αποτελούν την τουριστική 

εµπειρία εν προκειµένω), η περιγραφή της µεταξύ τους οργανικής σύνδεσης και ο 

καθορισµός του υπέρτατου στόχου» (Μάλλιαρης 2001, σελ. 55). 

                                                 
1 Τα ερευνητικά συµπεράσµατα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζονται διεξοδικά στις 
εξής ενότητες: Κεφ. 2.1, Ενότ. Α.2.6 & Κεφ. 2.2, Ενότ. Β.2.6 & Κεφ.2.Γ, Ενότ. Γ.2.6. 
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2. ∆εύτερον, παρατηρείται στις τουριστικές έρευνες σε προορισµούς µια 

συστηµατική εµµονή στη διερεύνηση µεµονωµένων µόνο παρεχόµενων 

υπηρεσιών ενός προορισµού (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εξετάζεται µια 

υπηρεσία στον προορισµό), όπως για παράδειγµα η µέτρηση του βαθµού 

ικανοποίησης από µια παρεχόµενη υπηρεσία (στην συντριπτική πλειοψηφία 

αφορά στη διαµονή ή τη διατροφή). Όµως, προκειµένου για την µέτρηση 

απαιτείται µια πιο ολοκληρωµένη και ολιστική προσέγγιση της τουριστικής 

εµπειρίας, η οποία να ενσωµατώνει όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας σε έναν 

προορισµό (ή µίγµα προορισµού όπως ονοµάζεται) και να εξετάζει την 

αλληλοσυσχέτιση µεταξύ όλων των συστατικών του κυκλώµατος. Οι τουρίστες 

κατά τη διάρκεια των διακοπών τους «καταναλώνουν» τους προορισµούς ως µια 

περιεκτική εµπειρία, χωρίς συχνά να συνειδητοποιούν πως κάθε στοιχείο του 

προϊόντος παράγεται και ρυθµίζεται από τους µεµονωµένους φορείς. Θεωρούν, 

δηλαδή, τον προορισµό ως εµπορικό σήµα που αποτελείται από ένα σύνολο 

προµηθευτών των τουριστικών υπηρεσιών (Kozak 2002). Η συνολική εµπειρία 

εποµένως αποτελείται από πολυάριθµες µικρές επαφές (encounters) µε ποικίλους 

τουριστικούς φορείς η ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα είναι συχνά αλληλένδετη 

και σχεδόν αδιαχώριστη από των άλλων φορέων Ως εκ τούτου, η 

ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα είναι συχνά αλληλένδετη και σχεδόν αδιαχώριστη 

από των άλλων φορέων. Επακόλουθα, να επιτευχθεί µια τουριστική πολιτική 

συναίνεσης, είναι ουσιαστικό να εκτιµηθούν οι αντιλήψεις κάθε οµάδας 

ενδιαφέροντος, που λειτουργεί µέσα στην τουριστική κοινότητα (Lankford 1994, 

σελ.35). 

3. Τρίτον, µέχρι σήµερα η συντριπτική πλειοψηφία της ερευνητικής προσπάθειας 

ταυτόχρονης ή σύγχρονης µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών ζητούσε από δύο (ή 

παραπάνω) συναλλασσόµενα µέρη µε βάση κάποιο όργανο µέτρησης να 

αξιολογήσουν την παρεχόµενη υπηρεσία και κατόπιν ανάλυσης προέκυπτε η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα της υπηρεσίας. Όµως όσον αφορά τουλάχιστον τον 

τουρισµό οι τουρίστες τείνουν να υπερτιµούν την εµπειρία τους λόγω της φύσης 

του ταξιδιού (ευχαρίστηση, διασκέδαση, και ικανοποίηση) µε αποτέλεσµα το 

«χάσµα»  µεταξύ της εµπειρίας του τουρίστα και της εµπειρίας των προµηθευτών 
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να αναµένεται να είναι θετικό (Vogt & Fesenmaier 1995), µιας και οι τουρίστες 

τείνουν θα εκτιµούν την παροχή υπηρεσιών ευνοϊκότερα από τους προµηθευτές.  

Η έρευνα αυτή αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα στην θετικιστική 

προσέγγιση της µέτρησης προτείνει εναλλακτικά την εξέταση της εκτίµησης του 

προµηθευτή για την αξιολόγηση του πελάτη. ∆ηλαδή τη διερεύνηση της 

απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των τουριστών και της 

εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή. Η λογική υποστήριξη και 

δικαιολόγηση της διερεύνησης αυτής της απόστασης/ του κενού έγκειται στην 

θεµελιώδη αρχή του µάρκετινγκ υπηρεσιών ότι η προοπτική του πελάτη είναι 

αυτή που καθορίζει την ποιότητα (Feigenbaum 1951, Juran 1962, Grönroos 1993, 

1984, Reeves & Bednar 1994, Parasuraman et al. 1988, 1985, Buzzell & Gale 

1987). Πιο συγκεκριµένα, οι περισσότεροι ερευνητές υπηρεσιών προβάλλουν 

εντόνως την άποψη πως αφού ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει ποια είναι η 

ποιότητα, αυτή που πρέπει να µετράται είναι η αντιληπτή από τον πελάτη 

ποιότητα (Grönroos 2001, σελ. 150).  

Η παρούσα διατριβή αναγνωρίζοντας τα ανωτέρω ερευνητικά κενά, επιχειρεί να 

διερευνήσει την απόσταση µεταξύ της αξιολογηθείσας τουριστικής εµπειρίας των 

τουριστών και της εκτίµησης των επαγγελµατιών τουρισµού ως προς την αξιολόγηση 

αυτή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έπρεπε να αναπτυχθούν ένα ερευνητικό 

υπόδειγµα µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση που διενεργήθηκε και το 

εννοιολογικό πλαίσιο που προηγήθηκε (Κεφ. 3).  

Το προτεινόµενο ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζεται στις επόµενες σελίδες. 
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44..22  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ      

 

 

Ο ορισµός του προβλήµατος ή προβληµατισµού αποτελεί το πιο κρίσιµο και πιο 

σπουδαίο στάδιο στη διαδικασία κάθε έρευνας µάρκετινγκ. Ο ορισµός του 

προβλήµατος ουσιαστικά αποσκοπεί στο να καθορίσει τις πληροφορίες που απαιτούν 

τα στελέχη του µάρκετινγκ. Αν δε το πρόβληµα δεν προσδιοριστεί µε ακρίβεια, τότε 

είναι πολύ πιθανό οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν να µην έχουν καµία 

απολύτως αξία (Σταθακόπουλος 1997, σελ. ). 

Ο βασικός ερευνητικός στόχος της παρούσας µελέτης –όπως πρωτοπαρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο της Εισαγωγής (Κεφ. 1, Ενότ…) είναι η διερεύνηση της απόστασης 

µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των 

προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή. 

Στη βάση αυτή, το ερευνητικό πρόβληµα που αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης της 

παρούσας διατριβής, µπορεί να οριστεί ως εξής: 

«Σε έναν τουριστικό προορισµό οι εκτιµήσεις των φορέων για την τουριστική 

εµπειρία των τουριστών διαφέρουν από τις πραγµατικές / δηλωθέντες 

εµπειρίες, όπως αυτές ορίζονται από τους ίδιους τους τουρίστες;» 

Εποµένως, στόχος της παρούσης έρευνας είναι να ερευνηθεί η ορθότητα ή όχι της 

παραπάνω προτεινόµενης µαθηµατικής ισότητας µέσω των ελέγχων υποθέσεων και 

να µελετηθούν τα προκύπτοντα αποτελέσµατα. 
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44..33  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  

 

 

Με βάση το ερευνητικό προβληµατισµό της µελέτης, αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό 

πλαίσιο το οποίο καθοδήγησε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής 

προσπάθειας. Το προτεινόµενο πλαίσιο ενσωµατώνει διάφορα πρότυπα και θεωρίες 

που ερευνήθηκαν διεξοδικά στο σχετικό κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

της διατριβής (Κεφ. 2.1, 2.2, 2.3) και ουσιαστικά χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης 

των προµηθευτών τουριστικών υπηρεσιών σε έναν προορισµό για την αξιολόγηση 

των τουριστών (Κεφ. 3).  

Το υπόδειγµα αυτό επεκτείνει τα προηγούµενα υποδείγµατα ως προς την υιοθετώντας 

ταυτόχρονα: 

Συστηµική προσέγγιση: εννοιολογική σύλληψη του τουρισµού ως αλληλεπιδρών 

σύστηµα  ερευνώντας ταυτόχρονα τα βασικά 

συναλλασσόµενά µέρη σε ένα προορισµό (τουρίστες – 

φορείς τουριστικών υπηρεσιών) 

Ολιστική προσέγγιση: υιοθετεί ολιστική προσέγγιση της τουριστικής εµπειρίας, 

ενσωµατώνοντας δηλαδή όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας 

(ή µίγµα προορισµού) τη ολιστική συµπερίληψη του 

συνόλου των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών (µίγµα 

προορισµού) ερευνώντας παράλληλα ταυτόχρονα τα 

βασικά συναλλασσόµενά µέρη σε ένα προορισµό.  

 

Συνδυαστική ερευνητική προσέγγιση: Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και 

µε βάση το εννοιολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, η 

µελέτη υιοθετεί µια συνδυαστική (mixed approach, για 

επιχειρηµατολογία και ανάλυση βλέπε Κεφ.3, Ενότ…) για 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής 

προσπάθειας. Συνοπτικά, η παρούσα ερευνητική 
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προσπάθεια υιοθετεί: α) τις οντολογικές και αξιολογικές 

υποθέσεις (ontological & axiological assumptions) της 

φαινοµενολογικής-ερµηνευτικής (phenomenological- 

interpretative) προσέγγισης, και β) την µεθοδολογική 

προσέγγιση του λογικού θετικιστικού επιστηµονικού 

ρεύµατος (logical-positivist paradigm). 

 

Το ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζεται κατωτέρω διαγραµµατικά σε µια 

απλουστευµένη έκδοση του, παρέχοντας τη βάση για τον σχεδιασµό του ερευνητικού 

οργάνου που αναλύεται στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (Κεφ.5).   
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∆ιάγραµµα 4.1 : Ερευνητικό Πλαίσιο Μελέτης (Research Framework of the Study) 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
ΣΤΑΣΗ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕ

Σ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 182 

 

  

Με βάση το πλαίσιο αυτό, ο ερευνητικός στόχος της πρωτογενούς έρευνας 

µάρκετινγκ είναι να εξετασθεί η απόσταση/ «κενό» µεταξύ του προφίλ, των 

αντιλήψεων, της συµπεριφοράς, της στάσης και της πιθανότητας µελλοντικής 

επανεπίσκεψης των τουριστών που επισκέπτονται τον προορισµό και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών του προορισµού ως προς τις παραπάνω διαστάσεις. 

Οι µεταβλητές που αποτέλεσαν το αντικείµενο εξέτασης της ποσοτικής έρευνας που 

διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής επιλέχθηκαν µε βάση τους στόχους της έρευνας 

(research objectives) και τα όσα αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφική επισκόπηση της 

έννοιας και των συστατικών της τουριστικής εµπειρίας (βλέπε Κεφ.2.3, Ενότ…). 

Συγκεκριµένα, οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της τουριστικής 

εµπειρίας στα πλαίσια ενός τουριστικού προορισµού είναι οι εξής: 

1. Τουριστική συµπεριφορά στον προορισµό (γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα, 

τουριστική συµπεριφορά στον προορισµό και συµπεριφορικές προθέσεις) 

2. Αξιολόγηση Ποιότητας όλων των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και 

προϊόντων ενός προορισµού (τουριστικό κύκλωµα): Αξιοθέατα (Attractions), 

∆ιαµονή (Accommodation), ∆ιατροφή (Catering), Μέσα Μεταφοράς (Transportation) 

και Αγορές (Shopping) 

3. Συνολική Ικανοποίηση (Overall Satisfaction)  

4. Στάση απέναντι στον προορισµό και τους κατοίκους  

5. ∆ηµογραφικά στοιχεία τουριστών 

Στις σελίδες που ακολουθούν αναλύονται οι µεταβλητές του υποδείγµατος, αµέσως 

µετά τον καθορισµό των ερευνητικών στόχων και των υποθέσεων της µελέτης. 
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44..44  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ    

 

Το εισαγωγικό κεφάλαιο και η βιβλιογραφική επισκόπηση έχουν εξετάσει δύο 

σηµαντικές ανεπάρκειες της προηγούµενης έρευνας στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή 

την έλλειψη ερευνών σχετικών µε πολιτιστικούς προορισµούς τουρισµού και την 

περιορισµένη έρευνα στις αντιλήψεις για των δύο βασικών συναλλασσόµενων µερών 

σε έναν προορισµό, δηλαδή τους τουρίστες και τους φορείς τουριστικών υπηρεσιών.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα κενά / διαφορές στις 

αντιλήψεις των τουριστών αναφορικά µε τις τουριστική τους εµπειρία στον 

προορισµό και τις εκτιµήσεις των παροχών των τουριστικών υπηρεσιών ως προς τις 

αντιλήψεις των τουριστών.  

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των εξής κενών/ διαφορών: 

1. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τα ταξιδιωτικά πρότυπα των επισκεπτών 

και των δηλωθέντων ταξιδιωτικών προτύπων/ συµπεριφορών των επισκεπτών. 

2. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για την τουριστική τους συµπεριφορά στον 

προορισµό (τύπος ταξιδιού, µεταφορικό µέσο, ηµέρες παραµονής,  παράγοντες 

επιρροής, κλπ) 

3. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη αξιολόγηση της διαµονής των 

επισκεπτών σε καταλύµατα του προορισµού και της δηλωθείσας αξιολόγησης της 

διαµονής από τους ίδιους τους επισκέπτες. 

4. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη αξιολόγηση της διατροφής των 

επισκεπτών στον προορισµό και της δηλωθείσας αξιολόγησης της διατροφής από τους 

ίδιους τους επισκέπτες. 

5. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη αξιολόγηση της µετακίνησης στον 

προορισµό και της δηλωθείσας αξιολόγησης της µετακίνησης από τους ίδιους τους 

επισκέπτες.  
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6. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη αξιολόγηση των αγορών των 

επισκεπτών στον προορισµό και της δηλωθείσας αξιολόγησης των αγορών από τους 

ίδιους τους επισκέπτες  

7. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών 

από την τουριστική εµπειρία στον προορισµό και της δηλωθείσας συνολικής 

ικανοποίησης από τους ίδιους τους επισκέπτες  

8. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τη στάση των επισκεπτών απέναντι στον 

προορισµό και απέναντι στους κατοίκους και της δηλωθείσας στάσης από τους ίδιους 

τους επισκέπτες  

9. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για τις συµπεριφορικές προθέσεις των 

επισκεπτών και των δηλωθέντων προθέσεων από τους ίδιους τους επισκέπτες  

10. Εκτιµήσεις  των επαγγελµατιών για το προφίλ των επισκεπτών στον 

προορισµό και των δηλωθέντων δηµογραφικών χαρακτηριστικών από τους ίδιους 

τους επισκέπτες 
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44..55  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

 

Οι στόχοι αυτοί ερµηνεύονται σε δέκα οµάδες υποθέσεων προκειµένου για την 

ανάλυση των διαφορών/ κενών των εκτιµήσεων της τουριστικής προσφοράς 

(επαγγελµατίες τουρισµού) για τις αντιλήψεις της τουριστικής ζήτησης (τουρίστες) 

αναφορικά µε την τουριστική εµπειρία των δεύτερων στον προορισµό.  

Οι οµάδες υποθέσεων που προέκυψαν, οδηγούν σε διατυπώσεις ως προς: 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ του δηµογραφικού προφίλ των τουριστών του προορισµού 

και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς το προφίλ των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των τουριστών του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη 

συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της τουριστικής συµπεριφοράς στον προορισµό των 

τουριστών και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη 

συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της µελλοντική τουριστική συµπεριφορά (συµπεριφορικές 

προθέσεις) των τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς τη συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Αξιοθέατων από τους τουρίστες του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την 

αξιολόγηση των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιαµονής από τους τουρίστες του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την 

αξιολόγηση των τουριστών. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 186 

 

  

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιατροφής από τους τουρίστες του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την 

αξιολόγηση των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Τουριστικών Αγορών στον 

Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από την Τουριστική Εµπειρία 

από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

⇒ ∆ιαφορά µεταξύ της Στάσης των τουριστών του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την στάση των τουριστών. 

 

 

Εάν θέλαµε να παρουσιάσουµε συνοπτικά τις ερευνητικές υποθέσεις, ο πίνακας που 

ακολουθεί να βοηθούσε ιδιαίτερα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 187 

 

  

Πίνακας 4.1Οµάδες Υποθέσεων ∆ιατριβής 

Οµάδες 
Υποθέσεων 

Εξεταζόµενη 
Μεταβλητή 

Περιγραφή 
 

   

Η1ο Προφίλ 
Τουριστών 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ του δηµογραφικού προφίλ των τουριστών 
του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς το 
προφίλ των τουριστών. 

Η2ο Γενική 
ταξιδιωτική 
συµπεριφορά 
Τουριστών 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 
των τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των 
επαγγελµατιών ως προς τη συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

Η3ο Τουριστική 
συµπεριφορά 
Τουριστών 
στον 
προορισµό 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της τουριστικής συµπεριφοράς στον 
προορισµό των τουριστών και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 
προς τη συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

Η4ο Συµπεριφορι
κές 
προθέσεις 
Τουριστών 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της µελλοντική τουριστική συµπεριφορά 
(συµπεριφορικές προθέσεις) των τουριστών του προορισµού και των 
εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη συµπεριφορά αυτή των 
τουριστών. 

Η5ο Αξιολόγηση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών - 
Αξιοθέατα 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Αξιοθέατων από 
τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 
επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η6ο Αξιολόγηση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών - 
∆ιαµονή 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιαµονής από τους 
τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 
προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η7ο Αξιολόγηση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών - 
∆ιατροφή 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιατροφής από 
τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 
επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η8ο Αξιολόγηση 
Τουριστικών  
Αγορών 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Τουριστικών 
Αγορών στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των 
εκτιµήσεων επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η9ο Συνολική 
Ικανοποίηση 
Τουριστών  

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από την 
Τουριστική Εµπειρία από τους τουρίστες του προορισµού και 
εκτιµήσεων επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η10ο Στάση 
Τουριστών 

 ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Στάσης των τουριστών του 
προορισµού και εκτιµήσεων επαγγελµατιών ως προς την στάση 
τουριστών. 
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44..66  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  ((CCOONNCCEEPPTTUUAALL  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS))  

 

4.6.1 Εισαγωγή 

 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση οι ∆ιαστάσεις Μέτρησης Τουριστικής 

Εµπειρίας –που επιλέχθηκαν σε αυτή τη διατριβή και αναλύονται εννοιολογικά στη 

συνέχεια- είναι οι εξής: 

1. Τουριστική Συµπεριφορά: διακρίνεται σε τρεις γενικές κατηγορίες: γενικά 

ταξιδιωτικά πρότυπα (travel patterns), συµπεριφορά στον προορισµό (tourist behavior 

at destination) και µελλοντικές προθέσεις συµπεριφοράς (revisit intentions). 

2. Αξιολόγηση Ποιότητας Τουριστικής Εµπειρίας σε ιδιότητες των εξής τουριστικών 

υπηρεσιών: Αξιοθέατα (Attractions), ∆ιαµονή (Accommodation), ∆ιατροφή 

(Catering), Μέσα Μεταφοράς (Transportation) και Αγορές (Shopping) 

3. Συνολική ή σωρευτική Ικανοποίηση (Overall Satisfaction) από τον προορισµό αλλά 

και ικανοποίηση από τις µεµονωµένες ιδιότητες/ υπηρεσίες του προορισµού. 

4. Στάση απέναντι στον προορισµό και τους κατοίκους αυτού. 

5. ∆ηµογραφικά στοιχεία τουριστών 

 

Στην ενότητα αυτή παρέχεται ο εννοιολογικός ορισµός (nominal or conceptual 

definition, 4.6) των µεταβλητών αυτών αναλυτικά, ενώ ο λειτουργικός ορισµός 

(operational definition) δίδεται στο επόµενο κεφάλαιο (Κεφ. 5, Ενότ. 5.8). 
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4.6.2 Τουριστική Συµπεριφορά   

 

Κάθε συζήτηση για την µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας θα πρέπει να αρχίζει µε 

µια έρευνα για τη συµπεριφορά των τουριστών (Buhalis 2000). Η καταναλωτική 

συµπεριφορά είναι ένας εκλεκτικός τοµέας που περιλαµβάνει ποικίλες και δυναµικές 

αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές. Η Αµερικανική Ακαδηµία Μάρκετινγκ (American 

Marketing Association) ορίζει την καταναλωτική συµπεριφορά ως «η δυναµική 

αλληλεπίδραση συναισθήµατος, λογικής, συµπεριφοράς και περιβάλλοντος βάσει της 

οποίας τα ανθρώπινα όντα διάγουν την ανταλλακτική πλευρά της ζωής των» (όπως 

παρατίθεται από τους Peter & Olson, 2002, σελ. 6). 

∆ιάφοροι αναλυτές έχουν εξετάσει τη ν καταναλωτική συµπεριφορά στο πλαίσιο του 

τουρισµού λεπτοµερώς. Υπάρχει ένα σηµαντικός όγκος έρευνας που εξετάζει τα 

κίνητρα, τις επιθυµίες των τουριστών, τις αντιλήψεις τους καθώς επίσης την 

αξιολόγηση της ποιότητας και το βαθµό ικανοποίησης από τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες σε έναν προορισµό.  

Σε µια πιο συστηµατική βάση έχουν προταθεί διάφορα γενικά µοντέλα τουριστικής 

συµπεριφοράς που ενσωµατώνουν τις προαναφερθείσες έννοιες (Gilbert 1991,1993, 

Swarbrooke & Horner 1999, Goodall 1988,1991, Kent 1991, Mansfeld 1995, Mayo & 

Jarvis 1981, Sirakya et al. 1996, Mazanec 1989, Mazanec & Zins 1994, Moutinho 

1987, Ryan 1997, Woodside & Lysonski 1989).  

Το µοντέλο τουριστικής συµπεριφοράς του Moutinho (1984) αποτελεί ένα ευρέως 

χρησιµοποιούµενο πλαίσιο που απορρέει από τα γενικά µοντέλα λήψης απόφασης και 

τις ερευνητικές εργασίες σχετικά µε την τουριστική συµπεριφορά. Στην επεξεργασία 

του Mοντέλου Tουριστικής Sυµπεριφοράς (“vacation tourist behavior model”), ο 

Moutinho (1984) βασίστηκε σε τρεις έννοιες της συµπεριφοράς: την υποκίνηση, την 

αντίληψη και την κατανόηση (Chisnall 1995). Το εν λόγω µοντέλο αποτελείται από 

τρία µέρη: 

1. Τις διαδικασίες της φάσης που προηγείται της λήψης απόφασης και την απόφαση 

αυτή καθ’ αυτή.   

2. Την αξιολόγηση της αγοράς   

3. Τις πιθανότητες επανάληψης της αγοράς.  
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Στο µοντέλο του Moutinho η φάση που προηγείται της λήψης απόφασης συνίσταται 

σε ένα πεδίο (η διάρθρωση προτίµησης) και τρία υπο-πεδία που επιδιώκουν να 

παρουσιάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες γίνονται αντικείµενο 

επεξεργασίας, µέσω του φιλτραρίσµατος του ερεθίσµατος (stimulus), της προσοχής 

και της κατανόησης, καθώς επίσης και της εφαρµογής κριτηρίων επιλογής (Teare et 

al. 1994). Στις συνθήκες αυτές, η διάρθρωση προτίµησης του καταναλωτή για ένα 

τουριστικό προορισµό θα επηρεαστεί από εσωτερικές πηγές – όπως οι κανόνες και οι 

πολιτισµικές αξίες, η οικογένεια και η οµάδα αναφοράς, η κοινωνική και 

επαγγελµατική κατηγορία – και από τις συγκινησιακές απόψεις. Αυτές οι επιδράσεις 

απορρέουν και καθορίζονται από τις ατοµικές διαφορές, αποτέλεσµα της 

προσωπικότητας, του τρόπου ζωής, των αντιλήψεων και των κινήτρων αγοράς του 

καταναλωτή. Η διάρθρωση προτίµησης µπορεί επίσης να επηρεαστεί από την 

τουριστική πληροφόρηση, όπως τα ποιοτικά στοιχεία, την τιµή, το γόητρο, το επίπεδο 

εξυπηρέτησης, κλπ. 

Η πρώτη φάση της διαδικασίας λήψης απόφασης αγοράς στο µοντέλο αποτελείται 

από τον ορισµό του προβλήµατος, την αναζήτηση πληροφόρησης, την αξιολόγηση 

των εναλλακτικών επιλογών, τις επιλογές και τα αποτελέσµατα. 

Κατά κανόνα, η ανάλυση αυτού του πρώτου σταδίου βασίζεται στις γενικές θεωρίες 

της υποκίνησης στο τουριστικό πεδίο. Η βασική έννοια των περισσοτέρων θεωριών 

υποκίνησης είναι εκείνη της ανάγκης ως ενεργοποιό δύναµη που κινητοποιεί τη 

συµπεριφορά, δηλαδή τα κίνητρα. 

Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν πως τα διάφορα κίνητρα των τουριστών αποσκοπεί  

στην ανάλυση τους, εφόσον αποτελούν τη βάση του τουριστικού φαινοµένου, την 

«ενεργοποιό δύναµη» που θέτει σε κίνηση και λειτουργία την τουριστική 

δραστηριότητα (Gilbert 1993). Γενικά η λέξη κίνητρο αναφέρεται στην ανάγκη που 

οδηγεί ένα άτοµο στο να δρα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο για να επιτύχει την 

επιθυµητή ικανοποίηση. Όταν τα άτοµα παίρνουν την απόφαση να ταξιδέψουν, το 

κάνουν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, για διαφορετικά κίνητρα (Gartner 1993, 

Dann 1996, Baloglu and McCleary 1999).  

Ο Dann πιστεύει ότι υφίστανται πρωτίστως δύο κατηγορίες παραγόντων ή φάσεις στη 

λήψη απόφασης για το τουριστικό ταξίδι. Πρώτα οι ωθητικοί και µετά οι ελκυστικοί 
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παράγοντες (push & pull factors). Οι ωθητικοί παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι 

προκαλούν σε ένα άτοµο την επιθυµία να ταξιδέψει, δεδοµένης της αρχικής επιθυµίας 

ταξιδιού (Βαρβαρέσος & Σωτηριάδης 2002). «Ελκύουν» ένα άτοµο προς ένα 

τουριστικό προορισµό, εφόσον έχει «ωθηθεί» στην επιθυµία ταξιδιού. Ουσιαστικά, τα 

κίνητρα ώθησης συνδέονται µε τις επιθυµίες των τουριστών, ενώ τα κίνητρα έλξης µε 

τις ιδιότητες της επιλογής προορισµού. Γενικότερα τα κίνητρα ώθησης συνδέονται 

περισσότερο µε την εσωτερική, συναισθηµατική πλευρά, ενώ τα κίνητρα έλξης µε 

την εξωτερική, γνωστική πλευρά. Τα πρώτα µπορούν να θεωρηθούν ως η επιθυµία 

για απόδραση, χαλάρωση και ανάπαυση, για πρεστίζ, υγεία και καλή φόρµα, για 

περιπέτεια, κοινωνική επαφή και οικογενειακή συνεύρεση. Τα δεύτερα είναι αυτά 

που εµπνέονται από τη σαγήνη ενός προορισµού, όπως τις παραλίες, τις 

εγκαταστάσεις αναψυχής, τις πολιτισµικές αξίες, τη διασκέδαση, τα φυσικά τοπία, τα 

ψώνια και τα πάρκα διασκέδασης. Αυτές οι ιδιότητες ενός προορισµού µπορούν να 

προκαλέσουν και να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα κίνητρα ώθησης.19 

Ο Crompton  συµφωνεί µε τον Dann, ως προς την άποψη του σχετικά µε τους 

ωθητικούς και ελκυστικούς παράγοντες. Ωστόσο, έχει προσδιορίσει εννέα κίνητρα, 

από τα οποία (Βαρβαρέσος & Σωτηριάδης 2002, σελ. 350): 

⇒ Τα επτά ταξινοµούνται ως κοινωνικό-ψυχολογικά ή ωθητικά κίνητρα: 

απόδραση από ένα δυσάρεστο περιβάλλον, εξερεύνηση, χαλάρωση, γόητρο, 

επιστροφή στις ρίζες, σύσφιξη των σχέσεων και διευκόλυνση µίας κοινωνικής 

διεργασίας.   

⇒ Οι άλλοι δύο παράγοντες χαρακτηρίζονται ως πολιτιστικοί ή παράγοντες 

έλξης: καινοτοµία ή νεωτερισµός και µόρφωση. 

Το δεύτερο µέρος του µοντέλου αναφέρεται στην αξιολόγηση της αγοράς, η οποία 

αποτελεί το µηχανισµό βάσει του οποίου θα διαµορφωθεί ένα πλαίσιο αναφοράς για 

τις µελλοντικές αποφάσεις από µέρους του καταναλωτή. Οι έννοιες-κλειδιά στο 

στάδιο αυτό είναι: «ικανοποίηση / δυσαρέσκεια», «αξιολόγηση της επάρκειας» και 

«νοητική ανάλυση κόστους / ωφέλειας».  

Το τρίτο µέρος του µοντέλου αναφέρεται στις µελλοντικές αποφάσεις και τις 

επιπτώσεις στο πεδίο της επανάληψης της αγοράς. Οι πιθανότητες επανάληψης της 

αγοράς υποθέτουν ότι ο καταναλωτής θα εξετάσει ένα αριθµό εναλλακτικών 
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επιλογών οι οποίες θα οδηγήσουν, είτε σε µια πιστότητα προς το αγορασθέν προϊόν ή 

τον προορισµό που επισκέφθηκε, είτε σε µια µεταβολή της συµπεριφοράς. 

Προκειµένου να διατηρήσουν τους πελάτες, οι οργανώσεις πρέπει να επιδιώξουν να 

τους ικανοποιήσουν, αλλά ένας περαιτέρω στόχος πρέπει να είναι να καθιερωθεί µια 

µόνιµη σχέση (Bigner 1997).  

Η παρούσα έρευνα διακρίνει την τουριστική συµπεριφορά σε τρεις διαστάσεις κατά 

ανάλυση της καταναλωτικής συµπεριφοράς του τουρίστα στην έρευνα. Αυτές οι 

διαστάσεις είναι:  

1. Γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα (travel patterns) – Jafari 1987; Woodside & Lysonski 

1989, Krumpe & McLaughlin 1982, Um & Crompton 1992. 

2. Συµπεριφορά στον προορισµό - Dann 1977, Crompton 1979, Pyo et al. 1989, Yuan & 

McDonald 1990). 

3. Συµπεριφορικές προθέσεις – Μελλοντική επανεπίσκεψη στον προορισµό, θετικές 

προφορικές συστάσεις – Cronin et al. 2000, Zeithaml et al. 1996  

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση για την τουριστική συµπεριφορά διατυπώνονται οι 

πρώτες τρεις οµάδες υποθέσεων: 

Η1: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση των γενικών ταξιδιωτικών 

προτύπων των τουριστών του προορισµού 

Η2: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση της συµπεριφοράς των 

τουριστών στον προορισµό 

Η3: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση για τις συµπεριφορικές 

προθέσεις των τουριστών  
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4.6.3 Αξιολόγηση Τουριστικής Εµπειρίας 

 

Όπως αναλύθηκε στην βιβλιογραφική επισκόπηση ο ορισµός της ποιότητας ως µια 

λειτουργία υποκειµενικής αντίληψης και προτίµησης του πελάτη προκαλεί µερικά 

εννοιολογικά προβλήµατα. Η διάσταση αυτή υπονοεί ότι η ποιότητα είναι πλαίσιο 

ιδιαίτερα εξαρτώµενο, που διαφέρει τόσο µεταξύ των ανθρώπων όσο και µεταξύ 

καταστάσεων (Cardello 1995).  

Ο Garvin (1983) υποστηρίζει ότι µια εξ ολοκλήρου προσωπική ερµηνεία της 

ποιότητας θα την εξίσωνε µε αυθαίρετες έννοιες, όπως τα συναισθήµατα ή την 

προτίµηση. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολη µια συµφωνία σχετικά µε οποιαδήποτε 

διυποκειµενική κατανόηση της ποιότητας, γεγονός που εµποδίζει την 

επανατροφοδότηση (feedback) και τις βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών. Κατά 

συνέπεια, οι µελετητές υπηρεσιών έχουν υιοθετήσει µια ενδιάµεση θέση. Η ποιότητα 

δεν είναι ένα αντικειµενικό φαινόµενο ούτε υπάρχει ανεξάρτητα από εκείνους που το 

αξιολογούν - αλλά ούτε είναι ένα εξ ολοκλήρου υποκειµενικό φαινόµενο. Αν και οι 

σκέψεις και τα συναισθήµατα των ανθρώπων σε παρόµοιες καταστάσεις δεν είναι 

ίδια,  οι κρίσεις τους µπορούν να µοιραστούν ορισµένες απόψεις που µπορούν να 

διαµορφώσουν ένα ερµηνεύσιµο και κοινό κριτήριο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας (Oberoi & Hales 1990). Το εµφανέστερο δε κοινό πλαίσιο αναφοράς είναι 

αυτό των κοινών αξίες ενός συγκεκριµένου πολιτισµού (Edvardsson 1996). 

Η ολιστική θεώρηση της αξιολόγησης της ποιότητας, η οποία λειτουργεί 

συγχωνεύοντας τις αντιλήψεις των πελατών για µεµονωµένες λεπτοµέρειες/ 

συστατικά της προσφοράς σε µια γενική τοποθέτηση (Parasuraman et al. 1985) ως 

προς την προσφορά, αλλά και η εν µέρει αντικειµενική φύση της ερµηνείας της 

ποιότητας παρά το γεγονός πως η ποιότητα δεν είναι ένα αντικειµενικό φαινόµενο 

ούτε υπάρχει ανεξάρτητα από εκείνους που το αξιολογούν, συνάδουν µε τους 

στόχους και τις υποθέσεις της διατριβής (Hayes 1997, σελ. 2). 

Επόµενο βήµα µετά τον εννοιολογικό προσδιορισµό της υπό ανάλυση µεταβλητής 

αποτέλεσε η επιλογή των τουριστικών υπηρεσιών ή αλλιώς των ιδιοτήτων που 

αποτελούν το µίγµα ενός τουριστικού προορισµού. 
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Η ανάλυση της λογοτεχνίας επέδειξε ουσιαστική διαφοροποίηση στον αριθµό και τη 

φύση των ιδιοτήτων που θεωρούνται σχετικές µε την τουριστική εµπειρία σε 

προορισµούς (Dorfman 1979, Goodrich 1977, Pearce 1982, Pizam et al. 1978).  

Με βάση τη διαπίστωση αυτή µια οµάδα ιδιοτήτων του προορισµού παρήχθησαν 

µέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών για να προσδιορίσει τις ιδιότητες που 

χρησιµοποιούνται στο ερωτηµατολόγιο τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους 

παροχείς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον προορισµό.  Πρωτογενείς 

πηγές που χρησιµοποιούνται αρχικές για να παραγάγουν τους καταλόγους ιδιοτήτων 

συµπεριλαµβανόµενους προσωπική εµπειρία µέσω της παρατήρησης και άτυπες 

συζητήσεις µε διάφορους  επαγγελµατίες του προορισµού και ερευνητές. Πρόσθετες 

ιδιότητες προστέθηκαν µε βάση τις άτυπες συζητήσεις µε τους ανθρώπους που 

ειδικεύονται στον τουρισµό και γνωστές του συγκεκριµένου προορισµού, δηλαδή της 

Αρχαίας Ολυµπίας. Επιπλέον, περαιτέρω ιδιότητες προήλθαν από τη εξειδικευµένη 

λογοτεχνία σε ιδιότητες πολιτιστικών προορισµών κληρονοµιάς (βλέπε Πίνακα 1 στο 

Κεφ.2.Β, Ενότ. Β2.2 για σχετικές µελέτες). 
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4.6.4 Συνολική Ικανοποίηση  

 

Σύµφωνα µε τον Γούναρη (2003) η ικανοποίηση του πελάτη είναι η ικανή κάλυψη 

µιας ανάγκης ή µιας επιθυµίας. Στην πιο απλή της µορφή η ικανοποίηση του πελάτη 

(customer satisfaction) ορίζεται µε δύο βασικές προσεγγίσεις: α) ως αποτέλεσµα 

(outcome) της εµπειρίας κατανάλωσης ή χρήσης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, ή 

β) ως διαδικασία (process) αξιολόγησης βασισµένη στη σύγκριση µε προσδοκιών του 

πελάτη και αποτελεσµάτων. Η πρώτη προσέγγιση ορίζει την ικανοποίηση ως µια 

τελική κατάσταση ή ως ένα αποτέλεσµα της εµπειρίας κατανάλωσης ή χρήσης ενός 

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (Howard & Sheth 1969,  Westbrook & Reilly 1983, 

Churchill & Suprenant 1982), ενώ η δεύτερη θεωρεί την ικανοποίηση ως µια 

διαδικασία, µε έµφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες αντίληψης και αξιολόγησης 

που την επηρεάζουν καθόλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας (Hunt 1977,  

Engel & Blackwell 1982, Tse & Wilton 1988). 

Από τα παραπάνω παρατηρούµε µια ανοµοιοµορφία στον ορισµό της ικανοποίησης 

καταναλωτή. Μπορούµε όµως να διακρίνουµε κάποια κοινά σηµεία. Σύµφωνα λοιπόν 

µε µια εξαντλητική ανασκόπηση των Giese & Cote (2000) η ικανοποίηση πελατών 

εµπεριέχει τρία βασικά συστατικά: 

1. η ικανοποίηση των καταναλωτών είναι µια αντίδραση (συναισθηµατική ή 

γνωσιακή): Ο συναισθηµατικός χαρακτήρας της ικανοποίησης επιβεβαιώνεται 

από τις αντιδράσεις των καταναλωτών, αφού το 77,3% των καταναλωτών που 

συµµετείχαν σε οµαδική συνέντευξη χρησιµοποίησε συναισθηµατικές 

αντιδράσεις για να περιγράψει την ικανοποίηση από την χρήση ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας (Giese & Cote 2000). Η συναισθηµατική αυτή 

αντίδραση διαφέρει σε ένταση ανάλογα µε την περίπτωση (πολύ 

ικανοποιηµένος, ενθουσιασµένος, αδιάφορος, ουδέτερος κ.α.) 

2. η αντίδραση αυτή εστιάζεται είτε σε προσδοκίες του καταναλωτή, είτε στο 

προϊόν ή υπηρεσία, είτε στην εµπειρία από την κατανάλωση κ.τ.λ. Με τη 

βοήθεια του στοιχείου αυτού αναγνωρίζεται η αιτία της ικανοποίησης του 
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καταναλωτή και συνήθως περιλαµβάνει σύγκριση της απόδοσης του 

προϊόντος- υπηρεσίας µε κάποια πρότυπα (standards). 

3. η αντίδραση αυτή λαµβάνει χώρα σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (για 

παράδειγµα µετά την κατανάλωση, µετά την επιλογή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, βασιζόµενη σε συσσωρευµένη εµπειρία). Είναι γενικά αποδεκτό 

ότι η ικανοποίηση του καταναλωτή προκύπτει µετά από την αγορά του 

προϊόντος- υπηρεσίας: «Μία συνολική µετά αγοραστική αξιολόγηση» (Fornell 

1992, σελ.11). Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η απόφαση 

αγοράς αξιολογείται µετά την επιλογή αλλά πριν από την αγορά του 

προϊόντος- υπηρεσίας. Ακόµα η ικανοποίηση επιτυγχάνεται πριν την επιλογή 

ή ακόµα και χωρίς καν να έχει αγοραστεί το προϊόν- υπηρεσία. 

Ο ορισµός της ικανοποίησης που συνάδει περισσότερο µε τους στόχους της διατριβής 

είναι αυτοί που σχετίζουν την έννοια µε την εµπειρία του καταναλωτή/ πελάτη µε την 

παρεχόµενη υπηρεσία. Ενδεικτικά παραθέτουµε δύο τέτοιους ορισµούς: 

«Η ικανοποίηση είναι µια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο κατά 

πόσο η συγκεκριµένη εµπειρία, ήταν τόσο καλή όσο ο πελάτης πίστευε ότι θα 

ήταν» (Hunt 1977, σελ 459) 

 «Η ικανοποίηση είναι µια συναισθηµατική αντίδραση στις εµπειρίες του 

πελάτη, οι οποίες σχετίζονται είτε µε συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε 

µε τις διαδικασίες αγοράς, είτε ακόµη µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 

πελάτη αυτού» (Westbrook & Reilly 1983, σελ.258) 

Μια διάκριση της ικανοποίησης που άπτεται των στόχων της παρούσας µελέτης 

αφορά στον διαχωρισµό αυτής µε κριτήριο µια συγκεκριµένη συναλλαγή. Οι Johnson 

et al. (1995) διέκριναν µεταξύ δύο διαφορετικών γενικών θεωρήσεων της 

ικανοποίησης: ικανοποίηση µε µια συγκεκριµένη συναλλαγή και σωρευτική 

ικανοποίηση (Bitner & Hubert 1994). Η πρώτη ενδιαφέρεται για «την ικανοποίηση 

ως µεµονωµένη, συναλλαγή-συγκεκριµένη µέτρο ή αξιολόγηση ενός ιδιαίτερου 

προϊόντος ή την εµπειρία υπηρεσιών» (Johnson et al.  1995, σελ. 699).  

Η συνολική ή σωρευτική ικανοποίηση, από την άλλη, είναι «µια συσσωρευτική, 

αφηρηµένη έννοια που περιγράφει την συνολική εµπειρία κατανάλωσης του πελάτη µε 
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ένα προϊόν ή µια υπηρεσία» (Johnson et al. 1995, σελ. 699). Παράλληλα ο Oliver 

(1996) τονίζει πως η ικανοποίηση είναι µια σύνθετη έννοια η οποία αποτελείται από 

ενδιάµεσες περιπτωσιακές αξιολογήσεις προσδοκιών και αποτελέσµατος αλλά και 

από µια συνολική αξιολόγηση των επιµέρους µεµονωµένων περιπτώσεων. Πολλοί 

ερευνητές εξάλλου (βλέπε Anderson & Sullivan 1990) είχαν χρησιµοποιήσει τον όρο 

«σωρευτική ικανοποίηση πελάτη» εννοώντας µια συνολική εκτίµηση για το σύνολο 

των εµπειριών αγοράς και κατανάλωσης από µια υπηρεσία σε βάθος χρόνου. 

Σύγχρονες έρευνες (Dabholkar et al. 2000) βασισµένες στην έννοια της σωρευτικής 

ικανοποίησης, έχουν δείξει πως η ικανοποίηση του πελάτη είναι µια διακριτή από την 

ποιότητα υπηρεσίας δοµή που ουσιαστικά επηρεάζει την επίδραση της ποιότητας 

υπηρεσίας στις προθέσεις συµπεριφοράς, έχοντας ένα «µεσολαβητικό» ρόλο στη 

διαµόρφωση των προθέσεων συµπεριφοράς. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούν να ορισθούν δύο επίπεδα ικανοποίησης, το 

κάθετο και το οριζόντιο. Λέγοντας κάθετο επίπεδο ικανοποίησης εννοούµε το 

συναισθηµατικό αποτέλεσµα στο οποίο καταλήγει ένας καταναλωτής στο πλαίσιο 

µεµονωµένων συναλλαγών που έχει µε µια επιχείρηση ή φορέα. Παραδείγµατα 

κάθετου επιπέδου ικανοποίησης σε έναν τουριστικό προορισµό, είναι η ικανοποίηση 

ενός τουρίστα µετά από ένα γεύµα, µετά την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό µουσείο ή 

µετά από την αγορά ενός τουριστικού προϊόντος (souvenir). Αντίθετα, η ανάλυση της 

ικανοποίησης σε οριζόντιο επίπεδο αφορά στην περιγραφή και διερεύνηση των 

παραµέτρων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και των συνεπειών 

της ικανοποίησης του καταναλωτή  από την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Η σχετική 

λογοτεχνία προτείνει ότι η µέτρηση ικανοποίησης πρέπει να αντιµετωπιστεί 

διαφορετικά σε αυτά τα δύο επίπεδα. 

Από τα αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών (Jones & Suh 2000, Teas 1993a,b, 

Parasuraman et al. 1994) καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η ικανοποίηση από µια 

συγκεκριµένη συναλλαγή µπορεί να διαφοροποιηθεί από τη συνολική ικανοποίηση. Η 

συνολική ικανοποίηση είναι καλύτερος δείκτης της πρόθεσης επαναγοράς. Παρ’ όλα 

αυτά µια ιδεατή επιχείρηση, οφείλει να αποτιµά τόσο τη συνολική ικανοποίηση όσο 

και την ικανοποίηση από επιµέρους συναλλαγές. Ένα σύστηµα κατανάλωσης που 

αποτελείται από ένα ‘πακέτο’ αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία καταναλώνονται κατά 
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τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές φάσεις κατανάλωσης (όπως συµβαίνει µε τις 

τουριστικές υπηρεσίες, όπου παρέχονται και καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου και όχι σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή) έχει εννοιολογικά τρία 

συστατικά στοιχεία (Mittal et al. 1999) : Αξιολόγηση σε επίπεδο χαρακτηριστικών, 

Ικανοποίηση και Πρόθεση συµπεριφοράς (Behavioral intention). 

Ως ολική αξιολόγηση ενός πελάτη της καταναλωτικής εµπειρίας, η σωρευτική 

ικανοποίηση είναι πιο σχετική έννοια για την αξιολόγηση τουριστικής εµπειρίας από 

έναν σε έναν προορισµό. Αυτή αναφέρεται µερικές φορές ως ικανοποίηση σε επίπεδο 

αγοράς (market-level satisfaction) και συνάδει µε την τουριστική εµπειρία σε έναν 

προορισµό µιας και αυτή εµπεριέχει –όπως έχει συζητηθεί ανωτέρω- ένα αµάγαλµα 

πολλών και ποικίλων εµπειριών, ίσων µε τις τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα που 

αυτός προσφέρει.  

Παράλληλα όµως, συµβαδίζοντας µε τα ευρήµατα των πιο πρόσφατων ερευνών η 

παρούσα µελέτη αν και αναγνωρίζει πως η σωρευτική ικανοποίηση είναι καλύτερος 

δείκτης της πρόθεσης επαναγοράς, αποτιµά τόσο τη συνολική ικανοποίηση όσο και 

την ικανοποίηση από επιµέρους συναλλαγές. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η φύση 

της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό, που αποτελεί ένα σύστηµα 

κατανάλωσης που αποτελείται από ένα ‘πακέτο’ αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία 

καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές φάσεις κατανάλωσης.  

Η παρούσα µελέτη εναρµονίζεται µε την πλειοψηφία των ερευνητών στην περιοχή 

υπηρεσιών οι οποίοι έχουν υποστηρίξει πως αυτές οι δύο έννοιες είναι ευδιάκριτες 

(Bitner 1990, Boulding et al. 1993, Carman 1990, Parasuraman et al. 1988, Taylor & 

Baker 1994). Ταυτόχρονα όµως, και οι δύο έννοιες χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση 

της τουριστικής εµπειρίας σε τουριστικούς προορισµούς µιας και υπάρχει καθολική 

συναίνεση στην σχετική λογοτεχνία πως η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση 

είναι από τα βασικά παράγωγα της ταξιδιωτικής εµπειρίας (Driver & Tocher 1970, 

Maddox 1985, Foster 1999, Gyimothy 2007).  

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε κατέστη κατανοητή η σηµασία 

της ικανοποίησης ως ένα από τα βασικά παράγωγα της ταξιδιωτικής εµπειρίας 

(Driver & Tocher 1970, Lucas & Stankey 1974). Οι Jones and Suh (2000) 
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διαφοροποιούν την ικανοποίηση που προέρχεται από µια συγκεκριµένη συναλλαγή 

και τη συνολική ικανοποίηση.  

Συµπερασµατικά, για την µέτρηση της ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία 

στον συγκεκριµένο προορισµό αποφασίστηκε να συνυπολογισθούν οι εξής 

παράµετροι: 

1. Η συνολική ικανοποίηση που αντιµετωπίζεται ως το αποτέλεσµα από όλες τις 

προηγούµενες συναλλαγές στον προορισµό και τις επιµέρους ικανοποιήσεις, αλλά 

και  

2. Η ικανοποίηση από ικανοποίηση µε κάθε ιδιότητα και επιµέρους συναλλαγές και 

τουριστικές υπηρεσίες στον προορισµό.  
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4.6.5 Στάσεις  

 

Όλοι οι άνθρωποι υιοθετούν ευσυνείδητα ή ασυνείδητα στάσεις προς ιδέες, 

ανθρώπους και πράγµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους.  Η στάση συµπεριφοράς 

ορίζεται από τον Allport (1935) ως µια πνευµατική κατάσταση ετοιµότητας, 

οργανωµένη µέσω εµπειρίας, που ασκεί µια κατευθυντήρια επιρροή πάνω στις 

ανταποκρίσεις του ατόµου προς όλα τα αντικείµενα και καταστάσεις µε τις οποίες 

σχετίζεται.   

Οι στάσεις συµπεριφοράς αφορούν τις δοξασίες και τη γνώση των προϊόντων, τους 

ανθρώπους και τα γεγονότα.  Καλύπτουν επίσης συναισθήµατα, όπως η ευαρέσκεια ή 

δυσαρέσκεια, και η διάθεση να ενεργήσει κάποιος ή όχι, εξαιτίας τέτοιων δοξασιών 

και συναισθηµάτων.  Η ευρεία οµαδοποίηση των στάσεων συµπεριφοράς σε 

«τρόπους ζωής» αποτελεί επίσης τη βάση ταξινόµησης των αγοραστές σύµφωνα µε 

τους τύπους συµπεριφοράς. 

∆εν υπάρχει τίποτα απαραίτητα σωστό, λανθασµένο ή λογικό όσον αφορά τις 

στάσεις, καθώς και ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να έχουν άµεση εµπειρία των 

προϊόντων για να σχηµατίσουν µια στάση.  Για κάποιους ανθρώπους τα 

κρουαζιερόπλοια προσφέρουν την ιδανική µορφή διακοπών, ενώ άλλοι προτιµούν 

απόµακρες αγροτικές περιοχές.  Σε κάποιους αρέσουν τα καζίνο και ο τζόγος, τα 

οποία κάποιοι άλλοι βρίσκουν απωθητικά και ανήθικα.  Αυτές οι στάσεις δεν έχουν 

σχέση µε το εισόδηµα ή µε την κοινωνική τάξη.  Είναι στάσεις ξεχωριστών ατόµων. 

Η κατανόηση των στάσεων αποτελεί µια ουσιαστική πλευρά της τοποθέτησης και της 

επισήµανσης των προϊόντων. 

Οι στάσεις στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν ως προς δύο προοπτικές: Εικόνα 

για τον προορισµό και εικόνα για τους κατοίκους (Echtner & Ritchie 1993, Reilly 

1990, Walmsley & Young 1998).  

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριών δεκαετιών, έχουν υπάρξει αρκετές 

µελέτες για την εικόνα τουρισµού. Το ψυχολογικό κατασκεύασµα, “image” έχει λάβει 

πολλή προσοχή των ακαδηµαϊκών ερευνητών, των επαγγελµατιών, και των εµπόρων 
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προορισµού στην περιοχή τουρισµού. Επίσης έχει θεωρηθεί ότι η εικόνα 

διαφοροποιεί τους προορισµούς τουρισµού µεταξύ τους. Η εικόνα έχει θεωρηθεί ως 

ακέραιο, επιδρών, και κρίσιµο µέρος της διαδικασίας  απόφασης των ταξιδιωτών. 

Έχουν υπάρξει εντούτοις, διάφορα αµφισβητήσιµα ζητήµατα από τις προηγούµενες 

βιβλιογραφικές προσεγγίσεις στην εικόνα τουρισµού. Αυτή η µελέτη στοχεύει να 

αναθεωρήσει και να συζητήσει τα ζητήµατα της εικόνας τουρισµού. Ένα στηριγµένο 

πλαίσιο αναθεώρησης µε πέντε καταλόγους αρχείων υιοθετήθηκε: οι εννοιολογικοί 

καθορισµοί της εικόνας τουρισµού, το ζήτηµα της µέτρησης εικόνας, η ψυχολογική 

δοµή της εικόνας, του σχηµατισµού εικόνας και της διαδικασίας αλλαγής, και της 

επιρροής της εικόνας σε άλλες ψυχολογικές µεταβλητές. 

Σύµφωνα µε τους  Milman and Pizam (1995), η εικόνα ενός προορισµού µπορεί να 

αναφερθεί ως η οπτική ή η διανοητική εντύπωση ενός µέρους, ενός προϊόντος, ή µιας 

εµπειρίας που έχει το ευρύ κοινό (σελ.21). Ο Fridgen (1987) επίσης, έχει υποστηρίξει 

ότι η εικόνα είναι µια διανοητική αντιπροσώπευση ενός αντικειµένου ή ενός µέρους. 

Αυτό το είδος εννοιολογικού προσδιορισµού της εικόνας είναι συνεπέστερο προς µια 

παραδοσιακή ψυχολογική θέση. Στην κοινωνική ψυχολογία, ο όρος “εικόνα” (ή 

‘σχήµα’) αναφέρεται σε µια αντανάκλαση ή µια αντιπροσώπευση των αισθητήριων ή 

εννοιολογικών πληροφοριών (Stringer 1984, σελ.149). Οµοίως, ο Dichter (1985, 

σελ.75), ένας ψυχολόγος, πρότεινε ότι η έννοια της εικόνας µπορεί να εφαρµοστεί σε 

έναν πολιτικό υποψήφιο, ένα προϊόν, µια χώρα, και περιέγραψε επίσης τα µη 

µεµονωµένα γνωρίσµατα ή τις ποιότητες αλλά τη συνολική εντύπωση που µια 

οντότητα έχει στα µυαλά άλλων. Έτσι για αυτόν, η εικόνα είναι µια γενική εντύπωση 

µε µερικό συναισθηµατικό περιεχόµενο.  

Η προοπτική του Dichter (1985) συνεχίστηκε από τους Baloglu & McCleary (1999), 

πιο πρόσφατους ερευνητές (σελ. 871-872). Οι απόψεις τους µοιάζουν να είναι 

συνεπείς προς τις προηγµένες δηλώσεις άλλων ψυχολόγων ότι µια εικόνα έχει 

ακριβώς ένα ουσιαστικό συστατικό αξίας και εποµένως, επισηµαίνει την προσδοκία 

του χρήστη (Stringer, 1984, σελ.149). 

Το πρόβληµα πώς να µετρήσει η εικόνα ενός προορισµού εξαρτάται αποκλειστικά 

από την προοπτική του ερευνητή. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι εννοιολογικοί 

καθορισµοί και οι όροι στη δοµή της εικόνας είναι διάφοροι και συνδεµένοι µε τη 
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µέτρηση της έννοιας της εικόνας. Αν και έχουν υπάρξει ερευνητικές ανησυχίες 

σχετικά µε την τουριστική εικόνα, η αξιολόγηση της εικόνας είναι κατά ένα µεγάλο 

µέρος µη καλυµµένη θεωρητικά. Επιπλέον, οι περισσότερες µελέτες εικόνας ενός 

τουριστικού προορισµού έχουν χρησιµοποιήσει παραδοσιακά καταλόγους ιδιοτήτων 

(attribute lists) για να µετρήσουν µερικά από τα λειτουργικότερα (ή απτά) συστατικά 

της εικόνας προορισµού, όπως το τοπίο, το κλίµα, οι δυνατότητες, και τα αξιοθέατα 

(βλ., Echtner & Ritchie 1991, 1993). Σε συνέπεια προς την ψυχολογική παράδοση της 

αξιολόγησης µιας εικόνας, µερικές µελέτες πρόσφατα έχουν διευρύνει τις κλίµακες 

µετρώντας τη συναισθηµατική εικόνα ή το γνωστικό χάρτη ενός τουριστικού 

προορισµού (π.χ. Echtner & Ritchie 1993, Reilly 1990, Walmsley & Young 1998). 

Ειδικότερα, οι ερευνητές που υπογραµµίζουν τη συναισθηµατική εικόνα µετρούν την 

εικόνα προορισµού µε το µεθόδους σηµαντικού διαφορικού (π.χ., Baloglu & Brinberg 

1997).  

Είναι αξιοσύστατο για τους ερευνητές να αναπτύξουν την κλίµακα της εικόνας µε µια 

έγκυρη διαδικασία (βλ., Churchill 1979), ή να εξερευνήσουν µια νέα δοµή της 

εικόνας, ή να αναπτύξουν µια νέα τεχνική µέτρησης (π.χ., Echtner & Ritchie 1993, 

Gartner 1989, Reilly 1990). Τουλάχιστον δύο είδη σηµείων πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη όσον αφορά τη διαδικασία της µέτρησης ή της ανάπτυξης µιας κλίµακας: Ο 

πρώτος αφορά το επιστηµολογικό βάθος (ή επίπεδο) των αντικειµένων που 

µετριούνται. Εάν τα αντικείµενα που εξετάζονται είναι λεπτοµερή, τα αποτελέσµατα 

της µέτρησης πρέπει να απεικονίζουν τα σχετικά µε το προϊόν  ή τα µοναδικά 

χαρακτηριστικά ενός προορισµού. Εάν τα αντικείµενα είναι πάρα πολύ γενικά ή 

αφηρηµένα, τα αποτελέσµατα µελέτης µπορούν να αποτύχουν να απεικονίζουν την 

πραγµατικότητα.  

Το δεύτερο ζήτηµα µπορεί να είναι εάν υπάρχουν µερικές κοινές διαστάσεις µεταξύ 

των εικόνων κάθε προορισµού ή όχι. Εάν θα θεωρούταν ότι υπάρχουν µερικές κοινές 

διαστάσεις των εικόνων προορισµού, είναι πιθανό να µετρηθούν οι κοινές διαστάσεις 

των εικόνων. Είναι πιθανό να ειπωθεί µερικό σχετικό επίπεδο µιας διάστασης εικόνας 

ποσοτικά, αλλά όχι ποιοτικά. Εάν οι προορισµοί ή τα υποκείµενα µελέτης δεν θα 

µπορούσαν να µοιραστούν µια δοµή ή τις διαστάσεις των εικόνων, µπορεί να είναι 

λίγης αξίας για να χρησιµοποιήσει ή να αναπτυχθεί µια κανονιστική ή τυποποιηµένη 
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κλίµακα για τις εικόνες προορισµού επειδή η κλίµακα µπορεί να απεικονίσει τα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά ενός προορισµού. 

 

 

4.6.6 Προφίλ Τουριστών 

 

Η διερεύνηση της απόστασης µεταξύ της εκτίµησης του φορέα µιας υπηρεσίας – στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, τουριστική υπηρεσία- και των δηµογραφικών στοιχείων 

των πελατών και χρηστών της υπηρεσίας κρίθηκε επιβεβληµένη για λόγους που 

συνάδουν µε την υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ στην διοίκηση των 

τουριστικών προορισµών συνολικά αλλά και σε επίπεδο µεµονωµένων επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση το βασικό µοντέλο συµπεριφοράς του καταναλωτή 

(µοντέλο ερεθίσµατος ανταπόκρισης stimulus – response, βλέπε Kotler 1997) ένας 

από τους τέσσερις παράγοντες επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς του 

καταναλωτή είναι οι δηµογραφικοί2. Η σηµασία της ανάλυσης της συµπεριφοράς του 

καταναλωτή για την επιστήµη και την πρακτική του µάρκετινγκ είναι κεφαλαιώδης 

καθώς συµβάλλει στην κατανόηση των στάσεων και των αποφάσεων που λαµβάνουν 

εκείνοι που δηµιουργούν την τελική ζήτηση των προϊόντων. Σε µια πρόσφατη 

εργασία τους, οι  Baltas & Papastathopoulou (2003) συνδύασαν προσωπικούς 

παράγοντες των Ελλήνων καταναλωτών (φύλο, ηλικία, εισόδηµα, οικογενειακή 

κατάσταση, εκπαίδευση) µε τη σηµαντικότητα διαφόρων χαρακτηριστικών 

προϊόντων και καταστηµάτων, προκειµένου να αποτυπώσουν πρότυπα 

καταναλωτικής συµπεριφοράς.  

 Τα δηµογραφικά κριτήρια είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα κριτήρια 

τµηµατοποίησης, γιατί είναι εύκολα και αποτελεσµατικά (Μάλλιαρης 2001). Οι 

πωλήσεις πολλών προϊόντων εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα από τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Όπως τονίζει ο Μάλλιαρης (2001, σελ. 287): 

⇒ η ηλικία επηρεάζει τις πωλήσεις ρούχων, παιχνιδιών, αυτοκινήτων, φαρµάκων 

και τροφίµων 

                                                 
2 Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι οι Πολιτιστικοί, οι Κοινωνικοί και οι Ψυχολογικοί παράγοντες. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 204 

 

  

⇒ το εισόδηµα παίζει καθοριστικό ρόλο σε προϊόντα όπως κατοικίες, ρούχα, 

αυτοκίνητα, είδη αθλητισµού και έπιπλα. 

⇒ Το επίπεδο µόρφωσης επηρεάζει τις πωλήσεις υπηρεσιών αναψυχής και 

διασκέδασης και των εντύπων. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, ο αρχικός σκοπός της συµπερίληψης των 

δηµογραφικών στοιχείων των τουριστών στην έρευνα της τουριστικής προσφοράς 

έγινε µε σκοπό της λειτουργίας αυτών ως µεταβλητών ελέγχου του δείγµατος της 

έρευνας. Τα ευρήµατα όµως από την πιλοτική έρευνα ήταν τόσο διαφορετικά από τα 

αναµενόµενα που επέβαλαν τελικά την παρουσία της ενότητας αυτής στο 

ερωτηµατολόγιο των επαγγελµατιών και τη διερεύνηση των διαφορών. Πιο 

συγκεκριµένα, η πιλοτική έρευνα έδειξε πως συστηµατικά οι επαγγελµατίες έδειχναν 

να κατέχουν λανθασµένη εκτίµηση για το προφίλ των επισκεπτών του προορισµού, 

γεγονός που έχει κεφαλαιώδεις επιπτώσεις στην λήψη αποφάσεων ως προς το άριστο 

µίγµα µάρκετινγκ.  

 

 



  

Κεφάλαιο 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
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 Έρευνα σε τουρίστες Έρευνα σε επαγγελµατίες 

Πληθυσµός Αλλοδαποί και ηµεδαποί τουρίστες άνω των 15 
ετών που επισκέπτονται στην Αρχαία Ολυµπία 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ιδιωτικό 
τοµέα που έχουν την έδρα τους στον προορισµό (εξαίρεση 
τα τουρ.γραφεία). 

∆είγµα Τουρίστες από όλες τις εθνικότητες που 
επισκέπτονται την Αρχαία Ολυµπία 

Απογραφή 

Μέγεθος 268 άτοµα 112 άτοµα 

Μέθοδος 
συλλογής 
στοιχείων 

Προσωπική συνέντευξη µε τη µορφή 
αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων σε 6 
γλώσσες (µέθοδοw διπλής µετάφρασης) 

Προσωπική συνέντευξη µε τη µορφή 
αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων 

∆ειγµατοληψία ∆ειγµατοληψία Κρίσης δύο σταδίων Απογραφική µέθοδος  

Σχεδιασµός 
ερωτηµατολογίου 

Εκτενής επισκόπηση βιβλιογραφίας, Καθηγητής, 
προ-δοκιµή µε προσωπικές συνεντεύξεις και 
πειραµατικές ερευνες (double loop-template 
process). Σχεδιάστηκε µε βάση τις οδηγίες της 
προσέγγισης Απόδοσης- µόνο (performance- only). 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της Τουριστικής 
Προσφοράς προέκυψαν κατόπιν  προσεκτικής 
προσαρµογής των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου της 
Έρευνας της Τουριστική Ζήτησης (βιβλιογραφία, 
Καθηγητής, γνώµες εµπειρογνωµόνων, προ-δοκιµή). 

Τα αποτελέσµατα του Cronbach  α επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της κλίµακας (α > 0.70) Ζητήµατα 
Αξιοπιστίας και 
Εγκυρότητας Εγκυρότητα: ελεγχθήκαν η  εγκυρότητα περιεχοµένου (face validity ή content validity), εγκυρότητα κριτηρίου 

(criterion validity) και δοµική εγκυρότητα (construct validity). 

Προέλεγχος Πιλοτική έρευνα σε δείγµα 30 τουριστών (12% περίπου του τελικού δείγµατος) 

Συνοπτικός 

Πίνακας 

Μεθοδολογίας 

Πρωτογενούς 

Έρευνας 

Πίνακας 5.1  Συνοπτικός Πίνακας Μεθοδολογίας Πρωτογενούς Έρευνας 
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55..11  ΠΠΡΡΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  

 

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει την ερευνητική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται στα 

πλαίσια της διατριβής προκειµένου να εξεταστούν εµπειρικά οι ερευνητικές υποθέσεις.  

Οι τουριστικές έρευνες µάρκετινγκ διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα είδη ερευνών 

από το γεγονός πως χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή ανάγκη προσαρµογής αλλά 

και χαµηλό βαθµό τυποποίησης, λόγω της πολυπλοκότητας και του πολυεπίπεδου του 

σύνθετου τουριστικού (Κουρεµένος1 2003). 

Για την διεξαγωγή Έρευνας Τουριστικού Μάρκετινγκ απαιτούνται ορισµένα στάδια, 

των οποίων ο αριθµός µπορεί να ποικίλει ανά συγγραφέα γενικά (Oppenheim 1992, 

Arber 1993, Singleton et al. 1993, Schutt 1996, Aaker et al. 1998, Punch 1998) αλλά 

και στον τουρισµό ειδικότερα (Ryan 1995, Veal 1997). Εντούτοις, η φύση και το 

περιεχόµενο των σταδιών που προτείνονται είναι παρόµοια (Robson 1993). Στην 

παρούσα διατριβή, υιοθετούνται τα επτά βήµατα της ερευνητικής διαδικασίας για 

τουριστικές έρευνες που  προτείνει ο Pizam (1994): 

1. ∆ιατύπωση του ερευνητικού προβλήµατος 

2. Επισκόπηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας 

3. Αναγνώριση ερευνητικού σκοπού, των στόχων και των ερευνητικών ερωτήσεων 

4. Επιλογή ερευνητικού σχεδίου 

5. Επιλογή των τεχνικών συλλογής στοιχείων 

6. Επιλογή υποκειµένων µελέτης 

7. Σχεδιασµός επεξεργασίας δεδοµένων και ανάλυση  

                                                

1 Κουρεµένος Α., Τυποποίηση και Προσαρµογή της Έρευνας Μάρκετινγκ στις ∆ιεθνείς Αγορές: η περίπτωση του 

Τουρισµού, Εισήγηση στο 2ο Συµπόσιο Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, Αθήνα, 17 & 18/04/2003 
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Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής –ουσιαστικά πρόκειται για δύο 

χωριστές πρωτογενείς έρευνες (µία στους τουρίστες και µία στους επαγγελµατίες του 

τουρισµού στον προορισµό)- υιοθέτησε τα στάδια αυτά αλλά για λόγους αναλυτικής 

παρουσίασης όλων των εξεταζόµενων παραµέτρων, το κεφάλαιο αυτό της 

µεθοδολογίας δοµείται ως εξής: 

Το πρώτο µέρος ξεκινά µε τον ορισµό του ερευνητικού προβλήµατος ή 

προβληµατισµού και καθορίζεται ο πληθυσµός έρευνας και γίνεται συζήτηση για τα 

εναλλακτικά ερευνητικά σχέδια που δύναται να υιοθετηθούν στην παρούσα µελέτη. 

Στο δεύτερο µέρος, αναπτύσσεται διαδικασία δειγµατοληψίας και για τις δύο έρευνες, 

καθώς και το µέγεθος των δύο δειγµάτων και η µέθοδος συλλογής δεδοµένων.  

Στο επόµενο, τρίτο µέρος γίνεται αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού οργάνου. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι µεταβλητές και οι κλίµακες µέτρησης 

που χρησιµοποιούνται στις δύο έρευνες. Κατόπιν, εξηγείται πώς καθορίστηκαν οι 

κλίµακες µέτρησης που υιοθετεί αυτήν η µελέτη µέσω των διαδικασιών προεξέτασης, 

οι οποίες περιλαµβάνουν µια συζήτηση του δείγµατος προεξέτασης, τη συλλογή 

δεδοµένων και τα αποτελέσµατα αυτής. Τέλος, συζητούνται ζητήµατα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας, καθώς και οι περιορισµοί που αντιµετωπίζονται σε αυτήν την έρευνα.  

Το τελευταίο, τέταρτο µέρος του κεφαλαίου αφορά στην συνοπτική παρουσίαση των 

στατιστικών µεθόδεων και αναλύσεων των δεδοµένων των δύο χωριστών ερευνών. 

Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία προελέγχου (editing) στο πεδίο και στο ερευνητικό 

όργανο, καθώς και κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης των δεδοµένων. Κατόπιν, 

παρουσιάζεται η προκαταρκτική ανάλυση των δεδοµένων µε ιδιαίτερη έµφαση σε 

θέµατα ακραίων και παραπλανητικών τιµών, κανονικότητας αλλά και τον τρόπο 

χειρισµού των ελλειπουσών τιµών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την συνοπτική 

περιγραφή των χρησιµοποιούµενων στατιστικών αναλύσεων για τον έλεγχο των 

ερευνητικών υποθέσεων, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο του ερευνητικού 

πλαισίου (Κεφ. 4). 
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55..22  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

 

Ο ορισµός του ερευνητικού προβλήµατος αποτελεί πολύ σηµαντικό στάδιο στη 

µεθοδολογία µιας έρευνας καθώς κατά το στάδιο αυτό γίνεται ο εντοπισµός της 

ερευνητικής περιοχής, δηλαδή ο εντοπισµός και η οριοθέτηση του ερευνητικού 

προβλήµατος. Συγκεκριµένα το στάδιο αυτό περιλαµβάνει α) την οριοθέτηση του 

προβλήµατος της έρευνας, β) τη διασαφήνιση των όρων του προβλήµατος, και γ) τη 

σκοπιµότητα της διερεύνησης του προβλήµατος. 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο της παρουσίασης του Ερευνητικού πλαισίου (Κεφ. 4) 

παρουσιάστηκε ο βασικός ερευνητικός προβληµατισµός της παρούσας µελέτης: 

 «Σε έναν τουριστικό προορισµό οι εκτιµήσεις των φορέων για την τουριστική 

εµπειρία των τουριστών διαφέρουν από τις πραγµατικές / δηλωθέντες εµπειρίες, 

όπως αυτές ορίζονται από τους ίδιους τους τουρίστες;» 

Εποµένως, ερευνητικός στόχος της παρούσης έρευνας είναι: 

 η ανάπτυξη ενός ενιαίου εργαλείου µέτρησης για τον µεθοδολογικά έγκυρο 

υπολογισµό της υπό µελέτης απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας 

των τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή 

Η διασαφήνιση των όρων του προβλήµατος έχει καλυφθεί µε την βιβλιογραφική 

επισκόπηση των ερευνούµενων επιστηµονικών πεδίων και δοµικών µεταβλητών (Κεφ. 

2.2 & Κεφ. 4) ενώ η σκοπιµότητα της διερεύνησης του ερευνητικού προβλήµατος 

επιχειρηµατολογήθηκε στο Κεφάλαιο του Εννοιολογικού Πλαισίου (Κεφ. 3). 
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55..33  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ    

 

55..33..11  ΠΠλληηθθυυσσµµοοίί  ΈΈρρεευυννααςς  

 

Ως πληθυσµός µιας έρευνας µπορεί να οριστεί «ολόκληρη η υπό µελέτη οµάδα όπως 

αυτή διευκρινίζεται από τους στόχους της έρευνας» (Burns and Bush 1998, Pedhazur 

and Schmelkin, 1991). Ουσιαστικά, ο πληθυσµός «αποτελείται από όλους τους 

δυνητικούς ερωτώµενους οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για να συµµετάσχουν στην 

έρευνα» (Σταθακόπουλος 1997, σελ. 205). 

Από τον ορισµό του ερευνητικού προβλήµατος προκύπτει πως για την διερεύνηση του 

αντικειµενικού σκοπού της µελέτης απαιτείται η διενέργεια δύο χωριστών ερευνών 

µάρκετινγκ, και συγκεκριµένα: 

• Μια έρευνα στους τουρίστες, δηλαδή τους επισκέπτες  του υπό µελέτη 

προορισµού. Από δω και στο εξής  για λόγους εννοιολογικής ορθότητας, η 

ερευνητική προσπάθεια αυτή θα καλείται «έρευνα τουριστικής ζήτησης2». Η 

δικαιολόγηση της χρήσης του όρου «τουριστική ζήτηση» όταν µιλάµε για το 

σύνολο των τουριστών του προορισµού έγκειται στις οδηγίες των  Τουριστικών 

∆ορυφορικών Λογαριασµών (Tourism Satellite Account) του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Τουρισµού (World Tourism Organisation ή WTO) και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Eurostat (1993, 1998, 1999, 2006).  

• Μια έρευνα στους φορείς τουριστικών υπηρεσιών στον συγκεκριµένο προορισµό. 

Από δω και στο εξής  για λόγους εννοιολογικής ορθότητας, η ερευνητική 

                                                

2 Ορισµός Τουριστικής Ζήτησης: «any person travelling to a place other than that of his/her usual environment for 

less than twelve consecutive months and whose main purpose of travel is other than the exercise of an activity 

remunerated from within the place visited» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Eurostat, 1998) 
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προσπάθεια αυτή θα καλείται «έρευνα τουριστικής προσφοράς3». Η δικαιολόγηση 

της χρήσης του όρου «τουριστική προσφορά» όταν µιλάµε για το σύνολο των 

φορέων όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων του προορισµού έγκειται στις 

οδηγίες των  Τουριστικών ∆ορυφορικών Λογαριασµών (Tourism Satellite Account) 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Eurostat και είναι ανάλογη της χρήσης του 

όρου «τουριστική ζήτηση», όπως αναλύθηκε ανωτέρω. 

Ο πληθυσµός στις δύο χωριστές έρευνες ορίστηκε από τέσσερις παραµέτρους: α) 

Στοιχείο έρευνας (element), β) Μονάδα δειγµατοληψίας (sampling unit), γ) Έκταση 

(extent), και τέλος 4) Χρόνος έρευνας (time). 

Προ της αναλυτικής περιγραφής των δύο πληθυσµών κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί πως 

κατά την επιλογή των δύο πληθυσµών στα πλαίσια της παρούσας εµπειρικής έρευνας 

λήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: 

⇒ Ο σκοπός της διατριβής για ανάπτυξη ενός ενιαίου ερευνητικού οργάνου 

µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας και της εκτίµησης αυτής από τους 

επαγγελµατίες. 

⇒ Η ύπαρξη διαφορετικών θεωριών και περιοριστικών παραγόντων ως προς τη 

χωρική ευρύτητα, την διαστατικότητα και τις µονάδες δειγµατοληψίας των 

τουριστικών ερευνών (Brunt and Dunster 2000). 

⇒ Οι παραµέτρους της γενίκευσης, ακρίβειας και απλότητας κατά τη διεξαγωγή 

ερευνών και της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα (Knowledge Discovery in 

Databases, βλέπε πρωτότυπη εργασία των Frawley, Piatetsky-Shapiro, and 

Matheus, 1991). 

 

 

                                                

3 Ορισµός Τουριστικής Προσφοράς: «the supply of all assets, services and goods to be enjoyed or bought by visitors 

and occasioned by the journeys of visitors»  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Eurostat, 1998) 
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55..33..22  ΠΠλληηθθυυσσµµόόςς  έέρρεευυννααςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς  

 

Ο πληθυσµός στην έρευνα τουριστικής ζήτησης ορίζεται ως εξής:  

Αλλοδαποί και ηµεδαποί τουρίστες άνω των 15 ετών που βρίσκονταν στην Αρχαία 

Ολυµπία και επισκέπτονταν το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Αναλυτικά, έχουµε: 

 

Στοιχείο (element) 

επισκέπτες (ηµεδαποί και αλλοδαποί) του προορισµού 

Σύµφωνα µε το Κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς για τις τουριστικές στατιστικές σε 

προορισµούς  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurostat (Community 

Methodology on Tourism Statistics, 1998, 2002) η συνιστώµενη στατιστική µονάδα 

είναι άτοµα ηλικίας 15 επιλεγµένα τυχαία ή σύµφωνα µε κάποια διαδικασία 

δειγµατοληψίας. Κατ’ αναλογίαν του ανωτέρου ορισµού το στοιχείο της παρούσας 

έρευνας ορίσθηκε ως στοιχείο της έρευνας όλοι οι αλλοδαποί και ηµεδαποί τουρίστες 

άνω των 15 ετών που επισκέπτονται τον προορισµό. 

 

 

Μονάδα δειγµατοληψίας (sampling unit)  

τουρίστες (ηµεδαποί και αλλοδαποί) του προορισµού που επισκέπτονται το 

Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Ολυµπίας. 

Η επιλογή του σηµείου διεξαγωγής της έρευνας στους τουρίστες καθώς και το µέγεθος 

του δείγµατος έγιναν µε βάση τις αρχές και το Μεθοδολογικό εγχειρίδιο για το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των ερευνών σε προορισµούς  (Community methodology 

on Tourism statistics) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurostat (1998). 
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Οι πιθανοί τόποι διεξαγωγής τουριστικής δειγµατοληπτικής έρευνας είναι: α) τα σηµεία 

εισόδου/ εξόδου, β) τα µέσα µεταφοράς, γ) σε δηµοφιλή αξιοθέατα τουριστών, και δ) 

σε καταλύµατα. Η τελική επιλογή του τόπου διεξαγωγής της έρευνας εξαρτάται από το 

είδος της κλειστής περιοχής όπου θα συλλεχθούν οι πληροφορίες για τους 

εισερχόµενους επισκέπτες. 

Η Ολυµπία είναι ένας πολιτιστικός προορισµός που ταυτοποιείται από τα µοναδικά 

στον κόσµο αρχαιολογικά της ευρήµατα και το ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει 

ως κοιτίδα των Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι σπάνιο λοιπόν κάποιος να επισκεφθεί την 

Ολυµπία χωρίς να ξεναγηθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

της, δεδοµένου του χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος που παρέχει. Εποµένως 

µπορεί να θεωρηθεί πως πρόκειται για µια µικρή κλειστή περιοχή (που ορίζεται ως µια 

περιοχή που χαρακτηρίζεται από έναν µηχανισµό ελέγχου για την είσοδο), µιας και το 

µεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών της αναµένεται να βρεθεί στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, µέρη όπου υπάρχει ο µηχανισµός ελέγχου στην 

είσοδο. Έτσι µε βάση τον αριθµό των πωληθέντων εισιτηρίων µπορεί να εκτιµηθεί το 

µέγεθος του πληθυσµού που αποτελεί στόχο της έρευνας. Στην συγκεκριµένη έρευνα τα 

σε µία αντιπαράθεση µεταξύ των δηµοσιευµένων δευτερογενών στατιστικών στοιχείων 

των αφίξεων στον προορισµό (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) και του αριθµού των 

εισητηρίων στα Αξιοθέατα του προορισµού (Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων) κατέδειξε 

έναν υψηλότατο βαθµό συσχέτισης µεταξύ των4. 

Εκτός της ιδιότητας αυτής των δύο αξιοθέατων (να αποτελούν δηλαδή πόλο έλξης της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των επισκεπτών του προορισµού), µια έρευνα επί των 

τουριστικών αξιοθέατων είναι η καλύτερη λύση για την έρευνα και των διεθνών και 

εσωτερικών εισερχόµενων επισκεπτών καθώς αφού λαµβάνει πληροφορίες τόσο για 

τους τουρίστες που διανυκτερεύουν στον προορισµό και για τους αυθηµερόν 

επισκέπτες (που πιθανόν να µην συµπεριλαµβάνονταν σε άλλα σηµεία διεξαγωγής και 

σίγουρα όχι στην έρευνα στα καταλύµατα). 
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Με τα κριτήρια αυτά εξασφαλίζουµε πως το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσµού.  

Για να συνοψίσουµε, τα γενικά πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι ότι:  

⇒ η έρευνα διεξάγεται σε ένα σηµείο όπου όλοι οι επισκέπτες µπορούν να 

επιλεχτούν για το δείγµα  

⇒ οι ερευνητές µπορούν να είναι σίγουροι πως θα έρθουν σε επαφή µε άτοµα που 

θα είναι κατάλληλα για την έρευνα, δηλαδή θα είναι πράγµατι επισκέπτες του 

προορισµού.  

⇒ η έρευνα είναι σχετικά ανέξοδη. 

Αντίθετα, τα γενικά µειονεκτήµατα είναι τα ακόλουθα:  

1. Οι επιτόπιες έρευνες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που στόχος είναι 

η σε βάθος ανάλυση της τουριστικής εµπειρίας, δεδοµένου πως υπάρχει περίπτωση 

µετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και πριν αναχωρήσει από τον 

προορισµό ο επισκέπτης να έχει την εµπειρία και άλλων τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών του προορισµού. Παραδείγµατος χάριν, ένας τουρίστας µπορεί να 

περάσει από συνέντευξη κατά τη διάρκεια της πρώτης ηµέρας της παραµονής του 

όταν δεν έχει ολοκληρώσει την επίσκεψή του στον προορισµό ή ένας αυθηµερόν 

επισκέπτης µπορεί να περάσει από συνέντευξη µε την άφιξή του επί του 

τουριστικού αξιοθέατου όταν ακόµα δεν είχε το χρόνο να φάει ή να αγοράσει 

τίποτα. Το µειονέκτηµα αυτό τέτοιου είδους ερευνών δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο 

πρόβληµα στην συγκεκριµένη έρευνα µιας και τόσο η πιλοτική έρευνα όσο και η 

γνώµη των επαγγελµατιών κατέδειξε πως οι επισκέπτες στον αρχαιολογικά 

αξιοθέατα έχουν λάβει µεγάλο µέρος του τουριστικής εµπειρίας που παρέχει η 

Ολυµπία, µε εξαίρεση ίσως ένα µέρους των αγορών, που µπορεί να έπονται της 

                                                                                                                                          

4 Παρουσιάστηκε έως και ταύτιση µιας και τα δύο µεγέθη ήταν ταυτίζονταν σε βαθµό άνω του 90% ανά 

χρόνο για µια περίοδο πενταετίας. 
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επίσκεψης στα αξιοθέατα, χωρίς όµως αυτό να είναι απόλυτο (η πλειοψηφία πάντως 

των αγορών, πραγµατοποιείται κατά το βράδυ της άφιξής τους και έπεται η 

επίσκεψη στα αξιοθέατα το επόµενο πρωινό). Τα ευρήµατα της ανάλυσης 

επαλήθευσαν την υπόθεση αυτή, µιας και το 80% των τουριστών που συµµετείχαν 

στην έρευνα είχε λάβει και την υπηρεσία των τουριστικών αγορών στον προορισµό. 

2. Επίσης, στην περίπτωση όπου οι επισκέπτες δεν έχουν ολοκληρώσει την επίσκεψη 

τους, δεν δύναται να συλλεχθούν οι συνολικές τουριστικές δαπάνες. Σε αυτήν την 

περίπτωση είναι καλύτερο να καταγραφονται οι συνολικές δαπάνες που 

καλύπτονται από τον επισκέπτη µια ηµέρα πριν από αυτήν της συνέντευξης ή οι 

µέσες ηµερήσιες δαπάνες. Στην συγκεκριµένη έρευνα το µειονέκτηµα αυτό 

αντιµετωπίστηκε δίνοντας την επιλογή στον ερωτώµενο να σηµειώσει είτε τις 

συνολικές είτε τις µέσες ηµερήσιες δαπάνες του στον προορισµό.  

 

 

Έκταση(extent)  

Τουρίστες (ηµεδαποί και αλλοδαποί) που επισκέψθηκαν τον  προορισµό κατά το 

εξεταζόµενο διάστηµα 

Η επιλογή του χωρικού εύρους µιας έρευνας στην τουριστική προσφορά αποτέλεσε 

στρατηγικής σηµασίας για την παρούσα έρευνα. Ουσιαστικά το δίλληµα που προέκυψε 

στο στάδιο αυτό ήταν εάν οι επαγγελµατίες/ συµµέτοχοι του προορισµού θα θεωρηθούν 

σε τοπικό ή εθνικό (ή ακόµα και διεθνές) επίπεδο. Η στρατηγική απόφαση σε αυτό το 

ζήτηµα καθοδήγησε και τον καθορισµό της έκτασης της έρευνας της τουριστικής 

ζήτησης. 

Η τοπική ή περιφερειακή ανάλυση (τοπικότητα ή locality of tourism research) ως 

επίκεντρο της ακαδηµαϊκής τουριστικής έρευνας είναι σχετικά πρόσφατη, και κυρίως 

αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του 1990 καθώς οι τοπικοί προορισµοί 

αναγνωρίστηκαν διεθνώς ως το κέντρο ενέργειας και κατεύθυνσης των τουριστικών 

στρατηγικών και προγραµµάτων (Middleton 2001, σελ. 81). Η σχετική µε τουριστικούς 
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προορισµούς δηµοσιευµένη λογοτεχνία συναινεί πως η κοινότητα είναι κατάλληλο 

επίπεδο για την ανάλυση του τουρισµού, δεδοµένου ότι οι µέγιστες επιδράσεις της 

βιοµηχανίας γίνονται αισθητές µέσα στον σύστηµα υποδοχής τουριστών (βλέπε 

Murphy 1985, 2004, Stabler 1997, Κοκκώσης και Τσάρτας 2001, Pearce 2001, 

Andriotis 2005).  

Ο Smith (1984), καταγράφει οκτώ οφέλη της περιφερειακής ή τοπικής προσέγγισης 

στην τουριστική έρευνα. Σύµφωνα µε τον ερευνητή, η περιφερειακή ή τοπική 

τουριστική έρευνα πραγµατοποιείται για: 

α. να καθορίσει τις τουριστικές επιδράσεις,  

β. να βοηθήσει τους κατοίκους να καταλάβουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής,  

γ.  να περιγράψει τις διαφορές στις αντιλήψεις ποικίλων οµάδων προς µια 

δεδοµένη περιοχή,  

δ.  να καθορίσει το τι θέλουν δυνητικοί και πραγµατικοί ταξιδιώτες από έναν 

συγκεκριµένο προορισµό,  

ε.  να καθιερώσει a priori τις περιοχές που έχουν την υψηλότερη δυνατότητα να 

παραγάγουν εισερχόµενο τουρισµό,  

στ.  να ανιχνεύσει τις χωρικές διαφορές για τουριστική δυνατότητα και 

ανάπτυξη,  

ζ. να εκτελέσουν οι υπεύθυνοι προορισµών τις δραστηριότητες 

προγραµµατισµού,  και  

η. να αναλύσει τις σχέσεις µεταξύ προορισµού προέλευσης και υποδοχής.   

Βασικά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι ώστε οι τουριστικές έρευνες σε προορισµούς να 

επικεντρώνονται σε τοπικό επίπεδο αλλά η κύρια αιτιολόγηση προέρχεται από την 

άποψη ότι πραγµατικά το έργο ανάπτυξης για την επιτυχή διαχείριση ενός προορισµού 

θα πρέπει πάντα να γίνεται σε τοπικό επίπεδο (Middleton & Hawkins 1998). Όπως 
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επισηµαίνουν οι ίδιοι ερευνητές, οι δέσµες των διαφορετικών τουριστικών υπηρεσιών 

και προϊόντων µπορούν να πωληθούν συνολικά, αλλά κατασκευάζονται πάντα σε 

τοπικό επίπεδο (Middleton & Hawkins 1998, σελ. 83). Η θεώρηση αυτή συνάδει και µε 

άλλους κορυφαίους ερευνητές στον χώρο όπως οι Medlik and Middleton (1973) οι 

οποίοι χαρακτηριστικά τονίζουν πως ένας τοπικός προορισµός είναι η λογική εστίαση 

για πρακτικές τεχνικές τουριστικής διοίκησης και για την ανάπτυξη των απαραίτητων 

εργαλείων επίτευξης ανταγωνιστικής βιωσιµότητας. Τέλος, έχει υπάρξει εµπειρική 

υποστήριξη και συσχέτιση της τοπικής προσέγγισης στις έρευνες µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη ενός προορισµού (Inskeep 1991, 1994, Joppe 1996, Κοκκώσης και Τσάρτας 

2001, Τσάρτας 2000, Jayawardena 2003, Moscardo 2008).  

Με βάση την ανωτέρω επιχειρηµατολογία υιοθετήθηκε η κοινοτική προσέγγιση ως 

προς την επιλογή του συγκεκριµένου χωρικού εύρους της έρευνας στην τουριστική 

ζήτηση, αναλύοντας επισκέπτες (ηµεδαποί και αλλοδαποί) του προορισµού, έτσι ώστε 

να συµβαδίζει µε την αντίστοιχη έρευνα στην τουριστική προσφορά.  

 

 

Χρόνος (time)  

∆ιάστηµα 2 µηνών (Αύγουστος - Σεπτέµβριος)  

Η χρονική διάρκεια της έρευνας αποτελείται από δύο µέρη (συνιστώσες), τη συγχρονική 

(cross sectional) και τη διαχρονική (longitudinal) συνιστώσα. Η συγχρονική έρευνα 

αναφέρεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή ή περίοδο και περιλαµβάνει «τη συλλογή 

των πληροφοριών από οποιοδήποτε δεδοµένο δείγµα ενός πληθυσµού µόνο µία φορά» 

(Malhotra 1996, σελ. 92). Αντίθετα, η διαχρονική ή διαµήκης έρευνα (longitudinal) 

παρέχει µια σε βάθος άποψη της κατάστασης και των αλλαγών που πραγµατοποιούνται 

κατά τη διάρκεια του χρόνου (Dillon, Madden, and Firtle 1994, Malhotra 1996, 

Parasuraman et al. 2004).  
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Οι µελετητές αναγνωρίζουν πως ζητήµατα µεροληψίας αναφορικά µε την 

αντιπροσωπευτικότητα των δειγµάτων αποτελούν σοβαρά προβλήµατα της διαχρονικής 

έρευνας (Churchill 1995, Malhotra 1996, Parasuraman et al. 2004). Επιπρόσθετα,  η 

διαχρονική έρευνα υπονοεί σιωπηρά µεγάλες περιόδους συλλογής δεδοµένων. Με βάση 

αυτά τα επιχειρήµατα και το στόχο της παρούσας µελέτης, η συγχρονική έρευνα 

θεωρείται επαρκής προκειµένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες µε έναν 

έγκυρο και αντιπροσωπευτικό τρόπο.  

Έτσι, η συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια είναι µια συγχρονική (cross sectional)  

µελέτη, καθώς µελετάται η τουριστική εµπειρία σε έναν προορισµό σε συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα (Saunders et al., 2003), το οποίο καθορίστηκε στους δύο µήνες. 

Στο διάστηµα των δύο µηνών σχεδιάστηκε ένα πλάνο δειγµατοληψίας µε στόχο την 

περαιτέρω εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος. Συγκεκριµένα, στη 

διάρκεια των 8 εβδοµάδων καλύφθηκαν µε τη µέθοδο του ωρολόγιου προγράµµατος 

όλες οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου και 

επίσης και όλες οι ηµέρες της εβδοµάδας (τουλάχιστον δύο φορές την κάθε µέρα της 

εβδοµάδας). Ουσιαστικά, το πλάνο αυτό αντιστοιχεί σε µια µέθοδο δειγµατοληψίας 

κρίσεως (purporsive sampling) δύο σταδίων, όπου οι µονάδες του πρώτου επιπέδου 

είναι τα χρονικά διαστήµατα των επτά ηµερών, που αντιστοιχούν σε µια εβδοµάδα, και 

για το δεύτερο επίπεδο οι στατιστικές µονάδες είναι οι τουρίστες που επισκέπτονται τον 

προορισµό (για πλήρη ανάλυση βλέπε Ενότ . 5.4.1).  
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55..33..33  ΠΠλληηθθυυσσµµόόςς  έέρρεευυννααςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  

 

 

Ο ορισµός της τουριστικής προσφοράς προέκυψε µε βάση τις ακόλουθες 

µεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές: 

⇒ Eurostat, Κοινοτική µεθοδολογία για τις στατιστικές τουρισµού, Λουξεµβούργο 

1998, 2002 

⇒ Eurostat (2000) Methodological guidelines for statistics on business tourism 

(Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές για τις στατιστικές επιχειρηµατικού 

τουρισµού) 

⇒ Eurostat (2000) Methodological guidelines for statistics on private tourist 

accommodation (Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές για τις στατιστικές 

ιδιωτικών τουριστικών καταλυµάτων) 

⇒ WTO (2000) Measuring Tourism Supply, General guidelines for developing the 

Tourism Satellite Account (Μέτρηση της συνολικής τουριστικής ζήτησης – 

Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη δηµιουργία τουριστικών δορυφορικών 

λογαριασµών), Τόµ. 2. 

Κατά συνέπεια, ο πληθυσµός για την έρευνα από την πλευρά της τουριστική 

προσφοράς ορίστηκε ως: 
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Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα που έχουν την έδρα 

τους στην Αρχαία Ολυµπία και σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παροχή 

χαρακτηριστικών τουριστικών δραστηριοτήτων
5 στον προορισµό.  

Μόνη εξαίρεση στον ορισµό αυτό αποτελούν τα τουριστικά γραφεία και οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες που δεν έχουν έδρα τους τον συγκεκριµένο προορισµό αλλά 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν6. 

Ουσιαστικά, κρίθηκε σκόπιµο για την συγκεκριµένη περίπτωση η έρευνα να 

συµπεριλάβει τους συµµετόχους στην τοπική κοινότητα και πιο συγκεκριµένα τους 

άµεσους συµµετόχους. Λέγοντας άµεσους συµµετόχους ενός τουριστικού προορισµού, 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Κατάταξης Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων 

(International Standard Classification of Tourism Activities - SICTA), εννοούµε όλους  

όσους προβαίνουν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες που λαµβάνουν τα έσοδά τους 

πρωταρχικά από τον τουρισµό (ορίζονται ως τυπικές ή χαρακτηριστικές τουριστικές 

δραστηριότητες).  

Συνοπτικά, ο πληθυσµός της έρευνας για τον συγκεκριµένο προορισµό (µε βάση την 

καταγραφή των τουριστικών δραστηριοτήτων, την επιτόπια έρευνα και δευτερογενή 

δεδοµένα από το Εµπορικό Επιµελητήριο Νοµού Ηλείας) έχει ως εξής (Πίνακας 5.2): 

 

 

 

 

 

                                                
5 Χαρακτηριστικές τουριστικές δραστηριότητες θεωρούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες που έχουν ως 
πρωταρχική παραγωγή τους εµπορεύµατα/υπηρεσίες χαρακτηριστικά του τουρισµού (Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο 
εφαρµογής για τους Τ∆Λ, 2002). 
6 Με βάση την προσέγγιση του τοπικού επιπέδου ανάλυσης ενός προορισµού  (Middleton & Hawkins 1998,  Medlik 

& Middleton 1973). Πλήρης ανάλυση της προσέγγισης στην ενότητα … του παρόντος κεφαλαίου 
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Πίνακας 5.2  Πληθυσµός Έρευνας Τουριστικής Προσφοράς 

  Πληθυσµός Έρευνας Τουριστικής Προσφοράς 
  
∆ιαµονή Ξενοδοχεία 

Campings 
Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια 
Ξενώνες Νεότητας (Youth Hostels) 
 

∆ιατροφή Ταβέρνα 
Εστιατόριο 
Πιτσαρία 
Ταχυφαγείο (Fast Food) 
Ψησταριά 
 

Ταξιδιωτικά 
Γραφεία 

Ταξιδιωτικά Γραφεία / Πρακτορεία που «δουλεύουν» την Αρχαία 
Ολυµπία 
Ταξιδιωτικά Γραφεία / Πρακτορεία που έχουν την έδρα τους στην Αρχαία 
Ολυµπία 
 

Μεταφορές  Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 
 

Τουριστικές 
Αγορές 

Καταστήµατα τουριστικών ειδών (Αναµνηστικά) 
Καταστήµατα Ειδών Πολυτελείας (Κοσµηµατοπωλεία, κλπ) 
Καταστήµατα τουριστικών υπηρεσιών 
Εµπορία Τροφίµων, Ποτών 
Super Markets 
Περίπτερα  
 

∆ιασκέδαση Καφετέριες 
Bars- Clubs 
Internet Cafes 
 

Άλλες Υπηρεσίες Συγκαταλέγονται όσες τουριστικές δραστηριότητες δεν ανήκουν στις 
παραπάνω κατηγορίες 
 

 

Η θεωρητική και ερευνητική υποστήριξη για τον ορισµό του πληθυσµού της έρευνας 

στην τουριστική προσφορά αναλύεται ανά παράµετρο του πληθυσµού στις σελίδες που 

ακολουθούν. 
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Στοιχείο (element)  

Επαγγελµατίες  ή τουριστικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) 

 

Σύµφωνα µε το Κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς για τις τουριστικές στατιστικές (1998, 

2002) η προτεινόµενη στατιστική µονάδα που µπορεί καλύτερα να παρέχει τις 

πληροφορίες για τον υπό εξέταση προορισµό εξαρτάται από τον τύπο του τουριστικού 

προϊόντος ή µίγµατος προϊόντος που παρέχει. Γενικά τα εξής µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως στατιστική µονάδα: επιχείρηση, τοπική µονάδα, µονάδα ανά είδος 

δραστηριότητας (kind-of-activity-unit), τοπική µονάδα ανά είδος δραστηριότητας, 

τοπικές αρχές µιας κοινότητας, µιας επαρχίας κ.λπ. Με βάση τις αρχές αυτές ορίστηκαν 

ως στοιχείο του πληθυσµού τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ιδιωτικό 

τοµέα. 

Η προοπτική που υιοθέτησε η διατριβή ουσιαστικά είναι η προσέγγιση τουριστικής 

ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας (Murphy 1985) και είναι σύννοµη µε τους σκοπούς 

της παρούσης διατριβής.  Ο λόγος που επιλέχθηκε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις µόνο 

των τοπικών παραγόντων ιδιωτικού τοµέα που έρχονται σε άµεση επαφή µε τους 

επισκέπτες του προορισµού είναι πως αυτούς τους αφορά περισσότερο να γνωρίζουν τις 

αντιλήψεις των επισκεπτών (Reisinger and Turner 2003, Huang and Stewart 1996, 

Jamal and Getz 1995). Ταυτόχρονα, η οµάδα αυτή ενδιαφέροντος, οι τοπικοί δηλαδή 

επιχειρηµατίες τουρισµού, είναι µια οµάδα αγνοηµένη οµάδα στην τουριστική έρευνα 

(Stokowski 1990, McCool et al. 2001, Moscardo 2008), εποµένως µια επιπρόσθετη 

συµβολή της διατριβής είναι προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ταυτόχρονα, οι λόγοι που δεν περιλήφθηκε ο δηµόσιος τοµέας, δηλαδή οι υπεύθυνοι 

για την τουριστική ανάπτυξη στον προορισµό (∆ήµος, Περιφέρεια, ΕΟΤ και 

Αρχαιολογική Υπηρεσία) έγκειται στην διαφορετική προσέγγιση πλην της ποσοτικής 

που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσης µελέτης. Ο πολύ µικρός αριθµός των 

ιθυνόντων κρίθηκε πως θα «χανόταν» σε µια ποσοτική έρευνα και πως απαιτούσε µια 

διαφορετική ποιοτική έρευνα, που ξέφευγε από τους σκοπούς της παρούσας µελέτης. 

Εκτός όµως από αυτό το µεθοδολογικό ζήτηµα που διαφοροποιεί τις δύο αυτές οµάδες 
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συµµετόχων, υπάρχουν και εννοιολογικές και θεωρητικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

δύο όπως αυτές αναλύονται στην   η κοινοτική/ τοπική προσέγγιση (Liu, Sheldon and 

Var 1987, Ap 1992, Sautter and Leisen 1999) που υιοθέτησε η παρούσα έρευνα και 

αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα της έκτασης της έρευνας (Ενότητα…).  

Τέλος αξίζει να γίνει εδώ µια ενδιαφέρουσα διαπίστωση. Η Ολυµπία είναι ένας ώριµος 

τουριστικός προορισµός µε το 60% του ενεργού πληθυσµού του να είναι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες που διαµένουν στην Ολυµπία και απασχολούνται άµεσα ή έµµεσα στον 

τουριστικό κλάδο (Σύµφωνα µε το Γραφείο Στατιστικής του ∆ήµου Αρχαίας 

Ολυµπίας). Έτσι µια έρευνα σε 70 τουριστικούς επιχειρηµατίες σε σύνολο 1000 

κατοίκων, µπορούµε αξιόπιστα να υποστηρίξουµε πως αντιπροσωπεύει το 8,7% 

περίπου του συνολικού πληθυσµού των 810 κατοίκων (190 είναι παιδιά κάτω των 18 

ετών). Εποµένως, τα όποια αποτελέσµατα θα µπορούσαν µε προσοχή πάντα να 

γενικευτούν και σε επίπεδο κατοίκων ενός προορισµού, ενός άλλου πολύ σηµαντικού 

συµµέτοχου/ «παίκτη» (key destination player) στο µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών, κατά Kotler, Haider and Rein (1993). 

 

 

Μονάδα δειγµατοληψίας (sampling unit)  

Πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα των τουριστικών 

δραστηριοτήτων (τυπικά τουριστικές και µερικώς τουριστικές), υπηρεσιών και αγαθών 

που απολαµβάνονται ή που αγοράζονται από τους επισκέπτες (τουρίστες) του 

προορισµού. 

 

Ο καθορισµός των τουριστικών δραστηριοτήτων έγινε µε βάση τον ∆ορυφορικό 

Λογαριασµό Τουρισµού (Tourism Satellite Account – TSA) που έχει εγκριθεί τόσο από 

τα Ηνωµένα Έθνη όσο και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, για την ταξινόµηση 

των τουριστικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα λήφθηκε υπόψη και το ∆ιεθνές 

Πρότυπο Κατάταξης Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων (International Standard 
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Classification of Tourism Activities - SICTA) των Ηνωµένων Εθνών που διακρίνει τις 

δραστηριότητες σε αυτές που λαµβάνουν τα έσοδά τους πρωταρχικά από τον τουρισµό 

(ορίζονται ως τυπικά τουριστικές δραστηριότητες) και αυτές που έχουν µερική µόνο 

σχέση µε τον τουρισµό (ορίζονται ως µερικώς τουριστικές δραστηριότητες).  

Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες αρχές, την βιβλιογραφική επισκόπηση για τον 

ορισµό της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό και τους στόχους της παρούσας 

έρευνας, ως µονάδα δειγµατοληψίας ορίστηκαν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα των τουριστικών δραστηριοτήτων 

(ορίζονται ως τυπικά τουριστικές και µερικώς τουριστικές), υπηρεσιών και αγαθών που 

απολαµβάνονται ή που αγοράζονται από τους επισκέπτες (τουρίστες) του προορισµού.  

Ένα πρόσθετο ζήτηµα στα πλαίσια της µονάδας δειγµατοληψίας είναι το εύρος των 

ερωτώµενων σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης που συµπεριλήψθηκε στην έρευνα. Το 

ζήτηµα αυτό συνδέεται µε τον τύπο της υπό µέτρησης συµπεριφοράς, τους στόχους 

κάθε µελέτης και την κατ' εκτίµηση ακρίβεια που απαιτείται στα ερευνητικά  

αποτελέσµατα (Kumar 2000). 

Έχει έντονα υποστηριχτεί ότι τα στοιχεία σε επίπεδο οργάνωσης και στρατηγικής µιας 

επιχείρησης πρέπει να συλλέγονται από τα πιό πεπειραµένα ανώτερα στελέχη 

ανεξάρτητα από τον αριθµό πληροφοριοδοτών για να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία των στοιχείων (Birnbaum 1998, Papadakis Lioukas and Chambers 

1998). Αντίστοιχα, στον ευρύτερο τοµέα της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, η 

προϋπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε έντονα και υιοθετήθηκε ευρέως από πεπειραµένους 

µελετητές (Mintzberg, Raisinghani and Theoret 1976, Anderson 1983, Haigh 1990, 

Papadakis, Lioukas and Chambers 1998, Shrivastava and Grant 1985, Ulaga and 

Sharma 2001). Όπως δηλώνουν σχετικά οι Huber and Power (1985, σελ. 174): 

Επειδή οι µονάδες της ανάλυσης είναι τόσο δαπανηρές για να αξιολογήσουν 

στις µελέτες της διατύπωσης στρατηγικής και πολιτικής, και επειδή ένα µεγάλο 

µέρος των πληροφοριών για ένα δεδοµένο γεγονός πρέπει να ληφθεί από έναν 

ενιαίο βασικό πληροφοριοδότη, είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι τα στοιχεία 

συλλεχθέντα είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Συνεπώς, είναι κρίσιµο ότι οι 
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ερευνητές συλλέγουν τα στοιχεία τους από το πιό κατάλληλο πρόσωπο στην 

οργάνωση.  

Ο Ward (1987) προτείνει ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως στην πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, ο ιδιοκτήτης-διευθυντής (owner-manager) 

λαµβάνει όλες τις αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η σχετική έρευνα σχεδόν αποκλειστικά 

στηρίζεται στην εξετάση των ιδιοκτητών ή γενικών διευθυντών οικογενεικών 

επιχειρήσεων ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών που µειώνει ζητήµατα µεροληψίας που 

συνδέονται µε απαντήσεις και από άλλα οργανωτικά επίπεδα (βλέπε Glick, Huber, 

Miller, Doty, and Sutcliffe, 1990 ή Kellermanns and Eddleston, 2006).  

Η επιλογή ενός και µόνο ερωτώµενου από κάθε τουριστική επιχείρηση (key informant) 

ενέχει τον κίνδυνο για τον ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες οι οποίες θα 

αντανακλούν περισσότερο τις δικές του προσωπικές απόψεις παρά την 

πραγµατικότητα. Με δεδοµένο όµως τον στόχο της έρευνας αλλά και βάσει 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του των επιχειρήσεων του συγκεκριµένου 

προορισµού – όπως το µικρό µέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας της 

συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών- αποφασίστηκε η προσέγγιση των ιδιοκτητών ή 

διευθυντών αυτών. Με βάση την συζήτηση που προηγήθηκε οι σε βάθος συνεντεύξεις 

στην πρωτογενή έρευνα στην τουριστική προσφορά πραγµατοποιήθηκαν µε τους 

ιδιοκτήτες ή τα πιό ανώτατα στελέχη που συµµετείχαν σηµαντικά στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως οι πιο σηµαντικοί πληροφοριοδότες της 

έρευνας. 

 

Έκταση(extent)  

Τουριστικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που έχουν την έδρα τους ή 

δραστηριοποιούνται στον προορισµό  

Για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω επιλέχθηκε η τοπική προσέγγιση στην 

έρευνα για την τουριστική προσφορά, µε αποτέλεσµα η χωρική ευρύτητα της έρευνας 

να οριοθετείται στις τουριστικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που έχουν 
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την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στον προορισµό. Μόνη εξαίρεση στον ορισµό 

αυτό αποτελούν τα τουριστικά γραφεία και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που δεν έχουν 

έδρα τους τον συγκεκριµένο προορισµό αλλά δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

Χρόνος (time)  

 ∆ιάστηµα 2 µηνών (Οκτώβριος-Νοέµβριος)  

Ο συγχρονισµός για αυτήν την µελέτη ήταν ένα κρίσιµο ζήτηµα. Οι δύο έρευνες 

διεξήχθησαν το ίδιο έτος αλλά µε της έρευνα της τουριστικής προσφοράς να 

πραγµατοποιείται σε διαφορετικό χρονικό διάστηµα. Έτσι ενώ η έρευνα στους 

τουρίστες ξεκίνησε στα µέσα Αυγούστου ενώ η έρευνα στους επαγγελµατίες του 

προορισµού ξεκίνησε στα µέσα Οκτωβρίου.  

Αν και κάποιος θα περίµενε πως η έρευνα στους επαγγελµατίες θα πραγµατοποιύνταν 

την ίδια χρονική περίοδο µε την έρευνα στους τουρίστες, εντούτοις αποφασίστηκε να 

διεξαχθεί αργότερα (Οκτώβριος και Νοέµβριος), όταν η επιχειρησιακή δραστηριότητα 

στον προορισµό είναι αρκετά ασθενέστερη.  Το φόρτο εργασίας σε περιόδους έντονης 

τουριστικής κίνησης δείχνει να επηρεάζει αντιλήψεις των επαγγελµατιών ερωτώµενων, 

δεδοµένου ότι οι στάσεις τους ποικίλουν αναλόγως µε τα διαφορετικά επίπεδα έντασης 

της τουριστικής δραστηριότητας (Eurostat 1998). Εποµένως, σε σχετικές τουριστικές 

έρευνες πιστεύεται πως πιο έγκυρες πληροφορίες θα πρέπει να λαµβάνονται σε 

διαφορετικές εποχές του έτους για την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στη 

στάση και αντίληψη των επαγγελµατιών λόγω φόρτου εργασίας (de Vaus 1991).  

Τέλος, η επιλογή της χρονικής στιγµής για τη διεξαγωγή της έρευνας στους 

επαγγελµατίες του τουρισµού συνάδει και µε την πλειοψηφία των τουριστικών ερευνών 

σε αυτή την οµάδα συµµέτοχων που έχουν διεξαχθεί σε πρότερο χρόνο. 
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55..33..44  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν    

 

Οι διαστάσεις που λήψθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων 

έρευνας είναι: 

1. σχέδιο έρευνας (ποιοτική ή ποσοτική προσέγγιση) 

2. είδος συλλεχθέντων στοιχείων: πρωτογενή (έρευνα, παρατήρηση, πείραµα, 

συνέντευξη σε βάθος) ή δευτερογενή στοιχεία  

3. είδος συλλογής στοιχείων (ταχυδροµική, τηλεφωνική, προσωπική συνέντευξη) 

4. όργανα µέτρησης  

5. είδη δειγµατοληψίας 

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η δυνατότητα εφαρµογής των εναλλακτικών σχεδίων 

έρευνας στην παρούσα εµπειρική προσπάθεια και επιχειρηµατολογείται η τελική 

επιλογή που προτιµήθηκε. 

 

 

5.3.1 Ποιοτική ή Ποσοτική προσέγγιση  

 

Η επιστηµονική έρευνα έχει τουλάχιστον πέντε στόχους: προσδιορισµός, περιγραφή, 

παραγωγή εξήγησης, δοκιµή και έλεγχος. Οι ποιοτικές µέθοδοι τείνουν να εξουσιάζουν 

τους πρώτους τρεις στόχους, µε τις ποσοτικές µεθόδους να προεξέχουν στα τελευταία 

δύο (Miller and Crabtree, 1992).  

Συνοπτικά, η ποιοτική έρευνα ενδιαφέρεται περισσότερο για εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς, ορισµούς, συµβολισµούς και περιγραφές των πραγµάτων, ενώ είναι 

έντονα ερµηνευτική (Berg 1995).  Από την άλλη, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
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ποσοτικής έρευνας είναι «η χρήση των ίδιων ακριβώς ερωτήσεων προς όλα τα άτοµα 

του δείγµατος» (Χρήστου 1999, σελ. 41). Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ 

ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.3  Σηµαντικότερες διαφορές ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας 

∆ιάσταση σύγκρισης   Ποιοτική έρευνα Ποσοτική έρευνα 
   
Τύποι ερωτήσεων Συστηµατική διερεύνηση Περιορισµένη συστηµατική 

διερεύνηση 
Μέγεθος δείγµατος Μικρό Μεγάλο 
Πληροφορίες  Πολλές Ποικίλουν 
Επίβλεψη έρευνας Απαιτεί από τον ερευνητή ειδικές  

δεξιότητες  
Λιγότερες ειδικές δεξιότητες  
απαιτούνται  

Τύπος ανάλυσης Υποκειµενική, ερµηνευτική Στατιστική, περιληπτική 
παρουσίαση της πληροφορίας 

Υλικό Όργανα καταγραφής ήχου, 
συσκευές προβολής, βίντεο, 
εικόνες, οδηγοί συζήτησης 

Ερωτηµατολόγια, υπολογιστές,  
έντυπα 
 

∆υνατότητα 
επανάληψης 

Χαµηλή Υψηλή 

Κατάρτιση ερευνητή  Ψυχολογία, κοινωνιολογία, 
κοινωνική ψυχολογία, 
καταναλωτική συµπεριφορά, 
µάρκετινγκ, έρευνα µάρκετινγκ 

Στατιστική, πρότυπα 
απόφασης, συστήµατα 
υποστήριξης λήψης απόφασης,  
προγραµµατισµός, µάρκετινγκ, 
έρευνα µάρκετινγκ 

   

Πηγή: McDaniel, C., Gates, R. (1993), Contemporary Marketing Research, 2nd ed., West Publishing Co., 

St. Paul, σελ. 188 

Αν και το θέµα έχει προσεγγιστεί συχνά υπό την σκοπιά της αντιπαράθεσης µεταξύ 

ποιοτικής έρευνας εναντίον ποσοτικής, η διεθνής δηµοσιευµένη έρευνα καταδεικνύει 

πως και οι δύο µέθοδοι είναι έγκυρες, συµπληρώνουν η µια την άλλη αν και οι δύο 

έχουν διαφορετικούς στόχους και τα προβλήµατά τους.  

Σε επίπεδο τουριστικών ερευνών, αν και παρατηρείται µια εµφανής προτίµηση στις 

ποσοτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζεται ταυτόχρονα και η αξία των ποιοτικών µεθόδων. 

Ο Archer (1980) προτείνει ότι οι ποσοτικές και οι ποιοτικές τεχνικές πρέπει να 

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα στην πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης και οι Uysal 

and Crompton (1985) υποστηρίζουν πως «…βεβαίως η αξία των ποιοτικών 

προσεγγίσεων δεν πρέπει να αγνοηθεί στην παροχή των ιδεών ή των έµπειρων κρίσεων 
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αλλά και την εξεταση των αποτελεσµάτων που παρέχονται από τις ποσοτικές 

προσεγγίσεις» (σελ. 13).  

Εδώ και µια δεκαετία πάντως, αρκετοί ερευνητές επικρίνουν την ποσοτική τουριστική 

έρευνα (Havitz 1994, Henderson and Bedini 1995, Hollinshead 1996, Riley 1996, Walle 

1997), και έχουν αρχίσει να ερευνούν παραδείγµατα πέρα από το θετικισµό (Dann 

1996, Hollinshead 1996a). Χαρακτηριστικά άρθρα ποιοτικής περιγραφής εστίασαν στον 

καθορισµό των οικονοµικών επιδράσεων (Archer & Owen 1972, Loeb 1982, Sadler & 

Archer 1975), την αξιολόγηση τουριστικών ροών (Fritz, Brandon & Xander 1984, 

Smith & Brown 1981, Uysal & Crompton 1985), τη δηµιουργία στρατηγικών 

τµηµατοποίησης (Oppedijk, Walle & Verhallen 1986, Woodside & Ronkainen 1980), 

και την ανάπτυξη ψυχοµετρικών κλιµάκων µέτρησης (Gearing, Swart & Var 1974, 

Goodrich 1977, Hawes 1977, Pearce 1982, Shih 1986).  

Πάντως στον χώρο των κοινοτικών αντιλήψεων για την τουριστική ανάπτυξη, η 

πλειοψηφία των µελετών είναι ποσοτικές (Veal 2006). Στην επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας της τουριστικής έρευνας στα πλαίσια της παρούσας 

µελέτης εντοπίσθηκε µια συστηµατική προτίµηση των ερευνητών στην συγκέντρωση 

ποσοτικών στοιχείων (βλέπε Κεφ.2, ενότ…).  

Εξάλλου, οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας όπως για παράδειγµα οι συνεντεύξεις σε βάθος 

και οι οµάδες εστίασης παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα όσον αφορά την 

εφαρµογή τους στον τουρισµό (Κουρεµένος 2000): 

⇒ Χρονικοί περιορισµοί: ο χρόνος είναι κρίσιµη παράµετρος της ταξιδιωτικής 

εµπειρίας και σπάνια διατίθεται σε εις βάθος συζητήσεις,  

⇒ Πολιτιστικοί περιορισµοί: η ποικιλία στην οµιλούσα γλώσσα θέτει θέµα 

αντικειµενικότητας στις οµάδες εστίασης που αποτελούνται από διάφορες 

εθνικότητες. 

⇒ Οικονοµικοί περιορισµοί: ο σωστός σχεδιασµός µιας ποιοτικής έρευνας απαιτεί 

πολύ προσοχή και προετοιµασία, γεγονός που αυξάνει σε πολλές περιπτώσεις 
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απαγορευτικά το κόστος. Αν για παράδειγµα θέλουµε να υπερκάµψουµε το 

µειονέκτηµα της γλώσσας που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, θα 

πρέπει να χωρίσουµε το δείγµα σε οµοιογενείς γλωσσικά και πολιτιστικά 

οµάδες, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ο αριθµός των οµάδων και συνεπακόλουθα 

το κόστος. 

∆εδοµένου του γεγονότος πως οι ποσοτικές µέθοδοι είναι ευρέως αποδεκτές και 

έγκυρες για την πραγµατοποίηση ερευνών σε τουριστικούς προορισµούς αλλά και του 

χαρακτηριστικού της ποσοτικής έρευνας («η χρήση των ίδιων ακριβώς ερωτήσεων προς 

όλα τα άτοµα του δείγµατος») που συνάδει µε τον αντικειµενικό στόχο της παρούσας 

διατριβής, επιλέχτηκε για αυτήν την µελέτη η υιοθέτηση της ποσοτικής έρευνας για την 

διερεύνηση του ερευνητικού προβλήµατος. 

Έτσι, αναγνωρίζοντας την αξία και τις αρετές της ποιοτικής προσέγγισης, 

αποφασίστηκε ότι, σε έναν τοµέα όπου ελάχιστη προηγούµενη έρευνα και διερεύνηση 

έχει υπάρξει, µια αρχική ανάγκη είναι να ιδρυθεί µια βάση δεδοµένων µέσω της 

ποσοτικής έρευνας, επάνω στην οποία να µπορούν να  χτίσουν πρόσθετες και άλλες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Έγινε, παρόλα αυτά µια προσπάθεια να εµπλουτιστεί µε ποιοτικά στοιχεία η ποσοτική 

έρευνα, µε την τοποθέτηση µερικών τύπων ποιοτικών (ανοικτών) ερωτήσεων. 

Εντούτοις, αν και οι ερωτήσεις ποιοτικού τύπου απαντήθηκαν, οι απαντήσεις αυτές δεν 

εξερευνήθηκαν σε βάθος και µε βάση τις αρχές της ποιοτικής έρευνας αλλά 

κωδικοποιηθήκαν και µετατράπηκαν σε ποσοτικού τύπου ερωτήσεις . 

 

 

 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 232 

 

 

5.3.2 Πρωτογενή και ∆ευτερογενή στοιχεία 

 

Οι µέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων είναι τέσσερις (Chisnal7 1986): η 

παρατήρηση, το πείραµα, τα σταθερά δείγµατα και οι πρωτογενείς έρευνες τύπου 

δηµοσκόπησης. 

Η παρατήρηση (observation) είναι η συστηµατική καταγραφή δραστηριοτήτων, 

προγραµµατισµένη και ελεγχόµενη για κάποιο ειδικό ερευνητικό σκοπό (Κουρεµένος 

19968, σελ. 10). Χρησιµοποιείται ως αποκλειστική µέθοδος ενός ερευνητικού 

προγράµµατος ή σε συνδυασµό µε κάποια άλλη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τον έλεγχο 

της εγκυρότητας των απαντήσεων που δίνονται σε έρευνες ερωτηµατολογίου. Σπάνια 

όµως είναι επαρκώς αποτελεσµατική από µόνη της και όταν γίνεται σε µεγάλο δείγµα 

µπορεί να έχει υψηλό κόστος, ενώ δεν δίνει εξηγήσεις για τα κίνητρα, τις διαθέσεις, τις 

ανάγκες και τις απόψεις των επισκεπτών (Χρήστου 1999, σελ. 72). 

Η µέθοδος του πειράµατος (experiment) έχει αρκετές εφαρµογές στον τουρισµό, αν και 

εµφανίζει πολυπλοκότητα. Σε επίπεδο χώρας το πείραµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

θέµατα µάρκετινγκ. Έστω, για παράδειγµα, ότι ένας εθνικός οργανισµός τουρισµού 

θέλει να «λανσάρει» νέα διαφηµιστική καµπάνια στο εξωτερικό. Στην περίπτωση του 

πειράµατος θα επιλεχθεί δείγµα ευκολίας από διάφορες χώρες που να δίνει όµως µια 

εικόνα µέσου «γούστου». Τα χρονικά και οικονοµικά µειονεκτήµατα αυτής της 

µεθόδου είναι σηµαντικά κα σε συνδυασµό µε την εποχικότητα δυσκολεύουν την 

επιλογή του κατάλληλου δείγµατος για την εφαρµογή επιτυχούς πειράµατος σε επίπεδο 

χώρας και τουριστικού προορισµού. Αντίθετα, η εφαρµογή πειράµατος είναι 

ευκολότερη και συχνότερη σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης. 

Η έρευνα µε τη χρήση σταθερού δείγµατος (panel) σπάνια χρησιµοποιείται για 

τουριστικές έρευνες. Η προϋπόθεση πως το δείγµα πρέπει να παραµένει το ίδιο για 

                                                

7 Chisnal P.M. (1986) Marketing Research, McGraw-Hill, 3rd rd. 

8 Κουρεµένος Α. (1996) Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς-Μάρκετινγκ, Πειραιάς 
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µεγάλο χρονικό διάστηµα για την διερεύνηση για παράδειγµα της µεταβολής της 

εικόνας των τουριστών, καθιστά την µέθοδο σχεδόν απαγορευτική, σε συνδυασµό το 

υψηλό κόστος που απαιτείται και το µικρό και µη αντιπροσωπευτικό µέγεθος του 

δείγµατος. 

Ο Malhotra (1996) ορίζει τις δηµοσκοπήσεις (surveys)  ως «συνεντεύξεις µε έναν 

µεγάλο αριθµό ερωτώµενων µε τη χρήση προκαθορισµένου ερωτηµατολογίου» 

(“interviews with a large number of respondents using a pre-designed questionnaire ”, 

σελ. 130). Στηρίζεται στην συλλογή ποσοτικών στοιχείων από µεγάλα δείγµατα του 

πληθυσµού-στόχου, συνήθως µε χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Στοχεύει στην 

εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τη συµπεριφορά 

ολόκληρου του πληθυσµού-στόχου. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών ερευνών είναι πρωτογενείς έρευνες τύπου 

δηµοσκοπήσεως µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (Veal 2006), τόσο για λόγους που έχουν 

να κάνουν µε τη φύση της δηµοσιευµένης τουριστικής έρευνας (ως επι το πλείστον 

αφορά στην περιγραφή και τη διερεύνηση των µεταξύ των µεταβλητών) αλλά και µε 

την ιδιαιτερότητα του τουριστικού φαινοµένου (ποικιλία στην οµιλούσα γλώσσα, 

οικονοµικοί περιορισµοί, µέγεθος δείγµατος, κλπ).  

Ειδικότερα, ενώ η συµπεριφορά µπορεί επαρκώς να αξιολογηθείµε τη βοήθεια της 

παρατήρησης,  οι λόγοι που οδηγούν σε αυτές τις συµπεριφορές σπάνια µπορούν να 

αποκαλυφθούν µέσω των παρατηρητικών µεθόδων (Dillon, Madden and Firtle 1990, 

Parasuraman 1991, Weiers 1988). Λαµβάνοντας υπόψη την εστίαση αυτής της µελέτης 

στις αντιληψεις και τις αξιολογήσεις των δύο δειγµάτων, οι παρατηρητικές ερευνητικές 

µέθοδοι δεν κρίθηκαν χρήσιµες στα πλαίσια αυτής της µελέτης. Επιπλέον, οι 

παρατηρητικές µέθοδοι µπορούν να οδηγήσουν σε µεροληψία της υποκειµενικότητας 

των ερευνητών σχετιά µε την ερµηνεία της παρατηρηθείσας συµπεριφοράς (Churchill 

1995, Malhotra 1996, Parasuraman 1991, Weiers 1988).  

Για τους λόγους αυτούς αλλά το συνυπολογισµό των ερευνητικών στόχων της 

παρούσας διατριβής επιλέχθηκε ο τύπος της δηµοσκόπησης για την διεξαγωγή της 
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πρωτογενούς ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια της µελέτης (πλήρης περιγραφή 

στην επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, Ενότ…). 

Τέλος, όταν αναφερόµαστε σε δευτερογενή έρευνα µιλούµε για τη χρήση οποιωνδήποτε 

στοιχείων που συλλέγονται για κάποιο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο τα 

στοιχεία συγκεντρώθηκαν αρχικά (Κουρεµένος 1996). ∆ευτερογενή στοιχεία 

χρησιµοποιήθηκαν στα διάφορα στάδια της έρευνας (ορισµός προβλήµατος, ορισµός 

πληθυσµού, δειγµατοληπτικό πλαίσιο, κλπ) αλλά κυριώς στην προκαταρκτική επιτόπια 

έρευνα στον προορισµό και την καταγραφή των τουριστικών υπηρεσιών σε αυτόν. Οι 

κύριες πηγές δευτερογενών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:  

⇒ Αρθρογραφία από τον ελληνικό και ξένο τύπο: κυρίως Annals of Tourism 

Research, the Journal of Travel Research, the Journal of Tourism Management 

and the Journal of Sustainable Tourism. 

⇒ Στατιστικές υπηρεσίες: EUROSTAT, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στατιστικά 

Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, στατιστικά Ελληνικού Οργανισµού 

Τουρισµού, στατιστικά Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, Νοµαρχία Ηλείας 

⇒ ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας, Τουριστική Αστυνοµία Ολυµπίας 

⇒ Έρευνες και αναλύσεις κρατικών οργανισµών: Ε.Ο.Τ., Ι.Τ.Ε.Π 

⇒ Έρευνες και αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όπως το Euromonitor  

⇒ Ελληνικοί και διεθνείς οργανισµοί ερευνών και µελετών: Σ.Ε.Τ.Ε 

⇒ Αναζήτηση σε ποικίλες επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων 

⇒ Βιβλιοθήκες δηµόσιες, ιδιωτικές και πανεπιστηµιακές 

Τα κριτήρια για τη χρησιµοποίηση ή µη των διαθέσιµων δευτερογενών στοιχείων ήταν: 

α) η διαθεσιµότητα (data availability) των στοιχείων, β) η σχετικότητα (relevance), 

κατά πόσο δηλαδή τα είναι σχετικά µε το υπό µελέτη πρόβληµα και κατάσταση, γ) η 

ακρίβεια  (accuracy) και η σηµασία των στοιχείων, και τέλος δ) η επάρκεια 
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(sufficiency) των δεδοµένων, εαν εξετάζουν δηλαδή πλήρως το πρόβληµα ή µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µόνο ως συµπληρωµατικά της πρωτογενούς έρευνας. 

 

 

5.3.3 Μέθοδος  συλλογής στοιχείων 

 

Τα γενικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου συλλογής στοιχείων είναι 

γνωστά στο χώρο της έρευνας µάρκετινγκ και η αναλυτική παράθεση αυτών ξεπερνά 

τους στόχους της παρούσας διατριβής (για πλήρη ανάλυση βλέπε Churchill and 

Iacobucci 2005). Στα πλαίσια της µελέτης θα αναφερθούµε στα σχετικά πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών αναφορικά µε τις τουριστικές έρευνες. 

Η ταχυδροµική µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα πως δεν απαιτεί από τον τουρίστα να 

συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο επιτόπου, απειλώντας έτσι κρίσιµο περιορισµό του 

τελευταίου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για έρευνες µεσαζόντων, π.χ. τουριστικών 

πρακτόρων για την αξιολόγηση των προσφερόµενων από τον προορισµό υπηρεσιών και 

προϊόντων.  Από την άλλη όµως, το πολύ χαµηλό ποσοστό ανταπόκρισης την καθιστά 

σχεδόν απαγορευτική για έρευνες σε τουρίστες. 

Η τηλεφωνική µέθοδος αν και ταχύτατη και σχετικά αδάπανη µέθοδος, έχει ωστόσο το 

σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως τον γλωσσικό περιορισµό και το µικρό πλήθος των 

ερωτήσεων, µε αποτέλεσµα να µην ενδείκνυται για σε βάθος έρευνες τουριστικών 

συµπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων . 

Τέλος, η µέθοδος της προσωπικής συνέντευξης έχει για τις τουριστικές έρευνες κυρίως 

τη µορφή αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων που δίνονται στους τουρίστες και 

κατόπιν επιστρέφονται. Η χρήση των αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων έχει 

βρεθεί να είναι πιο αξιόπιστη από τη συνέντευξη (Hurst 1994). Ένα πλεονέκτηµα που 

αναφέρεται είναι ότι «οι ερωτώµενοι έχουν µια ευκαιρία να αναθεωρήσουν το 

ολοκληρωµένο ερωτηµατολόγιο ή να ξαναεπισκεφτούν τις ερωτήσεις που δεν 
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απάντησαν αρχικά» (Kozak 2001, σελ. 793). Επίσης, η επιλογή της προσωπικής 

χορήγησης των ερωτηµατολογίων σε σηµεία συγκέντρωσης των τουριστών αποτελεί 

τον πλέον χρησιµοποιούµενο τρόπο συλλογής στοιχείων σε ηπειρωτικούς προορισµούς 

(Κουρεµένος 2003). 

Το πρόβληµα της πολυγλωσσίας στις προσωπικές συνεντεύξεις αντιµετωπίζεται 

επιτυχώς µε διπλές µεταφράσεις των ερωτηµατολογίων σε διάφορες γλώσσες, ενώ η 

εποχικότητα και ο χρονικός περιορισµός µετριάζονται. Χωρίς να υπολείπεται 

µειονεκτηµάτων, η προσωπική µέθοδος είναι η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος στην 

τουριστική έρευνα και κυρίως για έρευνες συµπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων. 

Οι παράγοντες που γενικότερα επηρεάζουν την απόφαση της επιλογής µεταξύ των 

εναλλακτικών µεθόδων συλλογής πρωτογενών στοιχείων είναι (Churchill 1995): α) η 

επιδιωκόµενη ακρίβεια των συλλεγέντων στοιχείων, β) η ταχύτητα συλλογής των 

στοιχείων, γ) ο διαθέσιµος προϋπολογισµός, και δ) η γεωγραφική έκταση που 

επιδιώκεται να καλυφθεί. Ειδικότερα για τις τουριστικές έρευνες οι πιο σηµαντικοί 

περιορισµοί για την επιλογή της µεθόδου συλλογής στοιχείων είναι η εποχικότητα και ο 

χρονικός περιορισµός καθώς και οι ιδιαιτερότητες της τουριστικής δραστηριότητας που 

ερευνάται κάθε φορά. 

Λόγω των διακριτικών πλεονεκτηµάτων των προσωπικών συνεντεύξεων ως προς τα 

παραπάνω κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων του σκοπού της έρευνας, της διόρθωσης 

των παρανοήσεων, και τον έλεγχος της ακολουθίας ερωτήσεων που ευνοούσαν 

περισσότερο την συγκεκριµένη µέθοδο, οι προσωπικές συνεντεύξεις επιλέχθηκαν ως 

την καταλληλότερη µέθοδο συλλογής των δεδοµένων αυτής της ερευνητικής 

προσπάθειας.   
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5.3.4 Είδος δειγµατοληψίας  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα σηµαντικότερα είδη δειγµατοληψίας 

και παρέχεται η επιχειρηµατολογία για την επιλογή του είδους που χρησιµοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα, που είναι η τυχαία πολλών σταδίων.  

Yπάρχουν δύο βασικά είδη δειγµατοληψίας:   

Α) η τυχαία δειγµατοληψία ή δειγµατοληψία πιθανότητας (random or probability 

sampling): βασίζεται στην αποδοχή της αρχής ότι το κάθε άτοµο ενός πληθυσµού έχει 

µη µηδενικές πιθανότητες να συµπεριληφθεί στο δείγµα. 

Β) η µη τυχαία ή κατευθυνόµενη δειγµατοληψία (non-random sampling): χαρακτηρίζεται 

η τεχνική κατά την οποία το κάθε άτοµο ενός πληθυσµού δεν έχει την ίδια πιθανότητα 

να εµφανιστεί στο δείγµα.  Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δείγµατος βασίζεται 

στην ανθρώπινη κρίση και όχι στη θεωρία των πιθανοτήτων.   

Κάθε µια από αυτές τις γενικές κατηγορίες περιλαµβάνει διαφορετικές υποκατηγορίες. 

Ειδικότερα: 

Α) Τυχαία δειγµατοληψία 

Η τυχαία δειγµατοληψία είναι η πλέον δηµοφιλής στην έρευνα της τουριστικής αγοράς 

(αλλά και στην έρευνα µάρκετινγκ γενικότερα) λόγω της αξιόπιστης µαθηµατικής 

θεωρητικής της βάσης. Υπάρχουν διάφορες µορφές τυχαίας δειγµατοληψίας ανάλογα 

µε τον τον τρόπο που γίνεται η τυχαία επιλογή των ατόµων στο δείγµα.  Συγκεκριµένα, 

οι κύριες εναλλακτικές µορφές τυχαίας δειγµατοληψίας πιθανότητας (Deming 1960) 

είναι οι εξής: 

 Απλή Τυχαία  δειγµατοληψία (simple random sampling):  Ένα  τυχαίο  δείγµα  έχει  την  

ιδιότητα  ότι  το  κάθε στοιχείο του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να 

συµπεριληφθεί στο δείγµα µε οποιοδήποτε άλλο. Έτσι, ένα δείγµα που λαµβάνεται 

τυχαία είναι αµερόληπτο µε την έννοια ότι κανένα στοιχείο του πληθυσµού δεν έχει 
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περισσότερες πιθανότητες να επιλεχθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Βασική 

προϋπόθεση για την εφαρµογή της τυχαίας δειγµατοληψίας είναι να απαριθµηθούν όλα 

τα µέλη  του  πληθυσµού  και  να  καταχωρηθούν  σε  πίνακα.  Στη  συνέχεια,  

αρχίζοντας  από  κάποιο τυχαίο  σηµείο  του  πίνακα  των  τυχαίων  αριθµών  

διαβάζουµε  τους  αριθµούς  µε  κάποιο συστηµατικό  τρόπο,  κάθετα  ή  οριζόντια  ή  

διαγώνια.  Καθώς  διαβάζουµε  τους  αριθµούς  του πίνακα, τους αντιστοιχούµε µε τη 

σειρά που εµφανίζονται στα µέλη του πληθυσµού που έχουµε περιλάβει στον 

κατάλογο.  

Σε πολλούς τοµείς της έρευνας τουριστικής συµπεριφοράς η τυχαία δειγµατοληψία 

αποτελεί κοινή µέθοδο.  Είναι παραδείγµατος χάριν η µέθοδος που χρησιµοποιείται στη 

διεθνή έρευνα επιβατών (International Passenger Survey) όπου οι ερευνητές καλούνται 

να επιλέξουν κάθε ένατο επιβάτη που διασχίζει µια νοητή γραµµή. Εντούτοις, υπάρχει 

η πιθανότητα ένας πιθανός ερωτώµενος να µην επιθυµεί να παρέχει τις πληροφορίες 

έτσι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν µια συνεπή στρατηγική κάτω από τέτοιες 

περιστάσεις, όπως να ρωτήσει τον αµέσως επόµενο ή να περιµένει τον επόµενο 9ο 

επισκέπτη (Ryan 1995, σελ. 180).  

Συστηµατική δειγµατοληψία (quasi-random ή systematic sampling): Σε αρκετές 

περιπτώσεις ο πληθυσµός είναι τόσο µεγάλος που η απαρίθµηση όλων των µελών του, 

η καταχώρησή τους σε πίνακες  και  η  επιλογή  δείγµατος  µε  τη  διαδικασία  που  

αναφέρθηκε  προηγουµένως  καθίσταται εξαιρετικά επίπονη και πρακτικά αδύνατη. 

Όταν όµως υπάρχει µια ενηµερωµένη καταχώρηση των µελών ενός πληθυσµού και ο 

πληθυσµός παρουσιάζει οµοιογένεια στη σύστασή του, τότε συχνά χρησιµοποιείται  η  

απλή  µέθοδος  της  συστηµατικής  δειγµατοληψίας.  Συγκεκριµένα,  η  µέθοδος αυτή 

απαιτεί πρώτα να επιλέξουµε τυχαία το πρώτο µέλος του δείγµατος και τα επόµενα 

µέλη να επιλέγονται από  τον  ίδιο κατάλογο µετά από κάθε σταθερό  διάστηµα 

διαδοχικών µονάδων.  Για παράδειγµα,  αν  ένας  ερευνητής  θέλει  να  επιλέξει  από  

ένα  αλφαβητικό  κατάλογο 500  περίπου µαθητών ένα δείγµα 50 µαθητών, επιλέγει 

τυχαία ένα αριθµό µεταξύ 1 και 10 (π.χ. το 7) και στη συνέχεια επιλέγει κάθε δέκατο 

µαθητή (τον 17ο, τον 27ο κ.ο.κ. ως τον 497ο).  
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Η  συστηµατική  δειγµατοληψία  είναι  µια  πολύ  απλή  και  εύχρηστη  µέθοδος  που  

επιτρέπει  την επιλογή ενός δείγµατος ακόµα και όταν τα στοιχεία του πληθυσµού που 

είναι καταγεγραµµένα σε ένα  κατάλογο  δεν  έχουν  αριθµηθεί.  Ωστόσο,  για  να  

µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  η  συστηµατική δειγµατοληψία  στη  θέση  της  τυχαίας  

δειγµατοληψίας,  το  σύνολο  των  µελών  του  πληθυσµού πρέπει  να  είναι  

κατανεµηµένα  µε  εντελώς  τυχαίο  τρόπο.  Αλλιώς,  υπάρχει  ο  κίνδυνος  το 

συστηµατικό δείγµα να είναι µεροληπτικό. Αυτός είναι και ο σηµαντικότερος λόγος της 

µη συχνής επιλογής της µεθόδου αυτής στις τουριστικές έρευνες. 

∆ειγµατοληψία  κατά  οµάδες  (cluster sampling):  Με  αυτή  τη  µέθοδο  εξασφαλίζεται  

ένα αντιπροσωπευτικό  δείγµα  επιβάλλοντας  ορισµένους  περιορισµούς  στη  σύνθεσή  

του.  Για  να εφαρµοστεί  αυτή  η  µέθοδος,  πρέπει  πρώτα  τα  µέλη  του  πληθυσµού  

να  χωριστούν  σε  δύο  ή περισσότερες οµοιογενείς οµάδες, που ονοµάζονται 

στρώµατα, έτσι ώστε κάθε µέλος να ανήκει σε µια µόνο οµάδα. Η διαστρωµάτωση του 

πληθυσµού γίνεται µε βάση ορισµένες µεταβλητές που σχετίζονται άµεσα µε τη 

µεταβλητή που αποτελεί το αντικείµενο της έρευνας. Για παράδειγµα, σε πολλές  

έρευνες  στην  ψυχολογία  η  ακριβής  αντιπροσώπευση  της  µεταβλητής  του  φύλου  

των µελών  του  πληθυσµού  µέσα  στο  δείγµα  παίζει  σηµαντικό  ρόλο  στην  

αξιολόγηση  των αποτελεσµάτων.  Σε  αυτές  τις  έρευνες  ο  πληθυσµός  χωρίζεται  σε  

δύο  στρώµατα  -  άνδρες  και γυναίκες. Αφού γίνει η διαστρωµάτωση του πληθυσµού, 

στη συνέχεια από το κάθε στρώµα γίνεται τυχαία επιλογή των µελών του δείγµατος. Ο 

αριθµός των µελών που επιλέγονται από το κάθε στρώµα είναι ανάλογος προς  το 

µέγεθος  του συγκεκριµένου  στρώµατος  στον  ευρύτερο πληθυσµό  στον οποίο 

ανήκει.  

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  φανερό  ότι,  για  να  εφαρµοστεί  η  δειγµατοληψία  κατά  

στρώµατα, πρέπει  να  είναι  από  πριν  γνωστή  η  κατανοµή  των  χαρακτηριστικών  

του  πληθυσµού  που σχετίζονται µε τη µεταβλητή που αποτελεί το θέµα της έρευνας. 

Πιθανές πηγές πληροφοριών για τη  διάρθρωση  του  πληθυσµού  µπορεί  να  είναι  

κάποιες  προηγούµενες  µελέτες  που  καλύπτουν παρόµοια θέµατα ή τα αποτελέσµατα 

µιας έρευνας πιλότου (pilot study). Αν όµως δεν υπάρχουν οι  απαιτούµενες  

πληροφορίες  σχετικά  µε  τη  διαστρωµάτωση  του  πληθυσµού,  τότε  πρέπει  να 
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αποφεύγεται η χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής αφού, σε αυτή την περίπτωση, είναι 

δυνατό να επιτευχθεί ένας ίσος βαθµός ακριβείας χρησιµοποιώντας την τυχαία 

δειγµατοληψία.  

Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία (stratified sampling): Αν και είναι άκρως 

αποτελεσµατική µέθοδος καθορισµού της σύνθεσης του δείγµατος, απαιτεί βεβαίως 

λεπτοµερή και ακριβή γνώση του πληθυσµού. Για το λόγο αυτό σπάνια χρησιµοποιείται 

σε έρευνες για τουριστικούς προορισµούς όπου απαιτείται δείγµα των επισκεπτών, µιας 

και η φύση του πληθυσµού των  επισκεπτών δεν είναι γνωστή (Ryan 1995, σελ. 173). 

Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα είναι η εποχικότητα του τουρισµού σε πολλούς 

προορισµούς, που θέτει ζήτηµα µεροληπτικού σφάλµατος (bias) στην επιλογή 

δείγµατος ανάλογα µε την εποχή διεξαγωγής της έρευνας. Από την άλλη, για τους 

ίδιους ακριβώς λόγους αποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο για έρευνες τουριστικής 

προσφοράς, όπου υπάρχει γνώση για τον πληθυσµό. 

Στρωµατοποιηµένο δείγµα οµάδων: Ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και 

της στρωµατοποιηµένης και της δειγµατοληψίας συστάδων. Βασικά, περιλαµβάνει τη 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία συστάδων χρησιµοποιώντας τις συστάδες τυχαία 

από τα προ-διευκρινισµένα στρώµατα. Κατ' αυτό τον τρόπο όλα τα στρώµατα 

επιλέγονται, αλλά γίνονται έτσι µέσω των τυχαία επιλεγµένων συστάδων. 

 

 

Β) Μη Τυχαία δειγµατοληψία  

Στην µη τυχαία ή κατευθυνόµενη δειγµατοληψία κάθε άτοµο ενός πληθυσµού δεν έχει 

την ίδια πιθανότητα να εµφανιστεί στο δείγµα.  Οι λόγοι της επιλογής ενός µη τυχαίου 

δείγµατος είναι κατά βάση τρεις (Sandhusen 1993). Ο πρώτος σχετίζεται µε την κρίση 

(judgement), ο δεύτερος µε την άνεση (convenience) και ο τρίτος µε τα ποσοστά 

(quota). 

Συγκεκριµένα, στην κατηγορία των δειγµάτων µη πιθανότητας έχουµε: 
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∆είγµα ευκολίας (Convenience Sample): Η δειγµατοληψία ευκολίας δεν αποτελεί µια 

συγκεκριµένη τεχνική, αλλά εκφράζει µια σαφή προσέγγιση στο γενικότερο ζήτηµα της 

δειγµατοληψίας. Ένα δείγµα ευκολίας επιλέγεται µε οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να τον 

θεωρεί ένας ερευνητής αρκετά εύκολο και απλό. Στην περίπτωση της δειγµατοληψίας 

ευκολίας το δειγµατοληπτικό σφάλµα είναι κατά κανόνα αδύνατον να υπολογιστεί, ενώ 

συχνά είναι αµφισβητήσιµη η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Η µέθοδος αυτή δε 

χρησιµοποιείται σχεδόν ποτέ από ειδικευµένες εταιρίες έρευνας αγοράς λόγω της 

επιστηµονικής της ανεπάρκειας. Όµως, µπορεί να είναι χρήσιµη (ή και να αποτελεί τη 

µοναδική πρακτικά υλοποιήσιµη επιλογή) για µια µικρή τουριστική επιχείρηση µε πολύ 

περιορισµένους διαθέσιµους πόρους και ελάχιστη ερευνητική τεχνογνωσία. 

∆είγµα κρίσης (Judgment Sample):  ως δείγµα κρίσεως ορίζεται ένα δείγµα που ο 

ερευνητής κρίνει πως είναι αντιπροσωπευτικό. Συγκεκριµένα, µε βάση τον Deming 

(1947) ένα δείγµα κρίσεως είναι, γενικά, οποιοδήποτε δείγµα που δεν είναι ένα δείγµα 

πιθανότητας.  Μια τέτοια µορφή δειγµατοληψίας είναι όταν ένας ερευνητής επιθυµεί να 

εξετάσει τις διαφορές µεταξύ εκείνων που είναι ικανοποιηµένοι ή δυσαρεστηµένοι µε 

ένα αξιοθέατο, και επιθυµεί κάθε δείγµα να είναι ίσου µεγέθους. Το πρόβληµα µε αυτό 

είναι ότι τα λάθη που εισάγονται µε αυτήν την διαδικασία είναι άγνωστα.  

 

Τεχνική της χιονοστιβάδας (snowball): ένας ερωτώµενος επιλέγεται βάσει γνωστών 

χαρακτηριστικών και µε τη σειρά του καλείται να προσδιορίσει άλλον ερωτώµενο µε τα 

ίδια χαρακτηριστικά. Σπάνια χρησιµοποιείται σε τουριστικές έρευνες λογω του 

προφανούς περιορισµού της ανοµοιογένοιας της τουριστικής ζήτησης και της µη 

ύπαρξης εµφανών συσχετήσεων µεταξύ των τουριστών. 

∆ειγµατοληψία αναλογίας ή πολυσταδιακή στρωµατοποίηση» (quota sampling): αποτελεί 

τη σηµαντικότερη µορφή µη τυχαίας δειγµατοληψίας  (Kalton 1984). Σύµφωνα µε τη 

µέθοδο αυτή, τα σφάλµατα που προέρχονται από τη µη χρησιµοποίηση της θεωρίας των 

πιθανοτήτων ελέγχονται ως ένα βαθµό µε την τεχνική της στρωµατοποίησης καθώς και 

µε τον καθορισµό συγκεκριµένης αναλογίας για κάθε στρώµα του πληθυσµού. Η 

τεχνική περιγράφεται ως εξής: κατ’ αρχάς, ο πληθυσµός από τον οποίο θέλουµε να 
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επιλεγεί το δείγµα διαιρείται σε υπό-οµάδες (στρώµατα) µε βάση τις ανάγκες της 

έρευνας. Οι πλέον συνηθισµένοι τρόποι στρωµατοποίησης βασίζονται σε δηµογραφικά 

ή γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Κατόπιν, καθορίζονται διαφορετικές αναλογίες ως προς 

το ποσοστό εκπροσώπησης του κάθε στρώµατος στο δείγµα. Έτσι, ενώ το τελικό 

δείγµα αποτελείται από το σύνολο των ατόµων που επιλέχθηκαν από κάθε µια υπό-

οµάδα, αλλά το ποσοστό συµµετοχής του κάθε στρώµατος είναι διαφορετικό. Η 

αναλογία αυτή (όπως και τα χαρακτηριστικά των υπό-οµάδων) καθορίζονται από την 

υποκειµενική κρίση του εµπειρογνώµονα και όχι σύµφωνα µε στατιστικές µεθόδους. 

Ανεξαρτήτως των εγγενών µειονεκτηµάτων της δειγµατοληψίας αναλογίας, η µέθοδος 

αυτή εµφανίζει τρία βασικά πλεονεκτήµατα (Slater and Ascroft 1990): 

• Πρώτον, λόγω της µη τυχαίας επιλογής του δείγµατος, είναι εφικτή η επιλογή 

ατόµων ενός πληθυσµού τα οποία από γεωγραφικής απόψεως είναι σχετικά εύκολο να 

προσεγγισθούν. Αυτό συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση λιγότερων ανθρώπινων πόρων 

και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

• ∆εύτερον, το ερευνητικό πρόγραµµα εµφανίζει σηµαντικά χαµηλότερο κόστος 

σε σύγκριση µε ένα αντίστοιχο τυχαίας δειγµατοληψίας. 

• Τρίτον, η δειγµατοληψία αναλογίας είναι απλούστερη διαδικαστικά εξαιτίας της 

µη χρησιµοποίησης δειγµατοληπτικών πλαισίων. Ειδικότερα, στην έρευνα της 

τουριστικής αγοράς συχνά δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα δειγµατοληπτικά πλαίσια. 

Αντικειµενικά, η µη τυχαία δειγµατοληψία και συγκεκριµένα η δειγµατοληψία 

αναλογίας εµφανίζει περισσότερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις ανάγκες µιας 

τουριστικής έρευνας, σε αντίθεση µε τη δειγµατοληψία πιθανοτήτων. Για το λόγο αυτό 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην έρευνα της τουριστικής αγοράς (Χρήστου 1999). 

 

∆είγµα σκοπιµότητας (Purposive Sample): ειδικά επιλεγµένο δείγµα για ο γεγονός πως 

δεν είναι αντιπροσωπευτικό µιας και τον ερευνητή ενδιαφέρουν ορισµένες ιδιότητες 

(Κουρεµένος 1996, σελ. 32). Ουσιαστικά, στη δειγµατοληψία σκοπιµότητας, τα άτοµα 
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επιλέγονται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ανάλογα µε τους σκοπούς της  έρευνας  

και βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών για τις ερευνώµενες µονάδες (Tashakkori and 

Teddlie 1998).  

Η δειγµατοληψία σκοπιµότητας, συχνά καλούµενη και  δειγµατοληψία κρίσεως, 

οµαδοποιεί τον πληθυσµό σύµφωνα µε επιλεγµένα εκ των προτέρων κριτήρια που θέτει 

ο ερευνητής προκειµένου να αποφασίσει ποιες οι µονάδες θα περιληφθούν στη µελέτη 

(Jennings 2001). Η σκόπιµη δειγµατοληπτική µέθοδος «είναι βασισµένη εξ ολοκλήρου 

στην κρίση του ερευνητή, πως το δείγµα αποτελείται από µονάδες µε τις πιο 

αντιπροσωπευτικές ή χαρακτηριστικές ιδιότητες του πληθυσµού” (Strydom & Venter 

2002, σελ. 207). 

Η µέθοδος υπόκειται στην εκτενή κριτική που εξετάζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

µιας µεθόδου που έχει την κρίση και την άποψη ως βάση της (Weaver 1972). Κατά  

βάση αµφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που επιτυγχάνεται µε µια 

τέτοια τεχνική (Harrison 1995, σελ. 249). Εξάλλου ο Bernard (1998) προειδοποιεί πως 

στη σκόπιµη δειγµατοληψία, είναι απαραίτητο προκαθορίζονται ορθά κριτήρια  που 

βοηθούν στην επίτευξη του ερευνητικού στόχου (σελ. 97). 

Οι υπερασπιστές της τεχνικής αναφέρουν το γεγονός ότι οι εµπειρογνώµονες µπορούν 

να αυξήσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, και σχεδόν 

ανέξοδα. Η ικανότητα κεφαλαιοποιήσης της γνώσης, της κρίσης  και της εµπειρίας του 

ερευνητή βοηθά σε µια ευρεία προοπτική των ζητηµάτων που αντιµετωπίζονται στα 

πλαίσια κάθε έρευνας ad hoc, σε αντιδιαστολή µε µια άκαµπτη και «αποµονωµένη από 

το πρόβληµα» τεχνική.   

Η δειγµατοληψία σκοπιµότητας  είναι κατάλληλη για τουριστικές έρευνες (Leiper 

2004). Ένα πλεονέκτηµα  της δειγµατοληψίας αυτής  στον τουρισµό είναι ότι µπορεί να 

είναι αποδοτικότερη στην εντόπιση των δειγµάτων σε σύγκριση µε τις τυχαίες ή 

συστηµατικές δειγµατοληψίες (World Tourism Organisation WTO, 1998).  

Με βάση το µικρό αλλά διακριτικό αριθµό τουριστικών ερευνών που έχουν 

χρησιµοποιήσει τη µέθοδο αυτή (Leiper 2004, Veal 1997, Jennings 2001, Douglas et al. 
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2001, Richardson & Fluker 2004, Pearce et al. 1998, Yin & Zhao 2006), το πρόβληµα 

της αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος στον πληθυσµό αντιµετωπίζεται µε τη 

επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγµής διεξαγωγής της έρευνας9 και της αποφυγής 

του κινδύνου της «µοναδικής πτήσης»10 (Κουρεµένος 2003). 

Η δειγµατοληψία σκοπιµότητας σε συνδυασµό µε µια δειγµατοληψία πολλών σταδίων 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα πρωτογενή έρευνα στην τουριστική ζήτηση 

(τουρίστες) προκειµένου να προσφερθεί η δυνατότητα µεγαλύτερης ακρίβειας µε την 

εξασφάλιση ότι οι µονάδες του δείγµατος εµφανίζουν τις πιο αντιπροσωπευτικές ή 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του πληθυσµού, µε βάση τον ερευνητικό στόχο και τα 

κριτήρια που προκαθορίστηκαν (βλ. Ενότ. 5.4.1 για πληρη περιγραφή του Σχεδίου 

∆ιαδικασίας).  

                                                

9 Για ανάλυση βλ. Ενότ. 5.3.1. 

10 Για ανάλυση βλ. Ενότ. 5.4.1. 
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55..44  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑΣΣ  

 

 

Η δειγµατοληψία είναι µια διαδικασία που χρησιµοποιεί έναν µικρό αριθµό µονάδων 

ενός δεδοµένου πληθυσµού ως βάση για την εξαγωγή συµπερασµάτων για ολόκληρο 

τον πληθυσµό (Pedhazur & Schmelkin 1991, Zikmund 1997). Στις σελίδες που 

ακολουθούν περιγράφεται ξεχωριστά το σχέδιο δειγµατοληψίας για κάθε µια από τις 

δύο χωριστές έρευνες που διεξήχθησαν στον προορισµό. 

 

 

55..44..11  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  δδεειιγγµµααττοολληηψψίίααςς  έέρρεευυννααςς  σσττηηνν  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΖΖήήττηησσηη  

 

Η συγκεκριµένη µελέτη έχει το χαρακτήρα ποσοτικής έρευνας µε τυποποιηµένες 

ερωτήσεις και απαντήσεις, είδος που συναντάται συχνά στο Τουριστικό Μάρκετινγκ 

(Middleton 1994). Σκοπός της περιγραφικής έρευνας στην τουριστική ζήτηση ήταν να 

περιγράψει το προφίλ των επισκεπτών του προορισµού και να αποτυπώσει τη 

συµπεριφορά, τη στάση, την αξιολόγηση και την ικανοποίησή τους από την τουριστική 

εµπειρία τους στον προορισµό. 

Η δειγµατοληψία ήταν κρίσεως πολλών σταδίων µεταξύ τουριστών από όλες τις 

εθνικότητες που επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Χώρο. Τα 

χαρακτηριστικά αυτής της δειγµατοληψίας είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα 

προσδιορισµού του σφάλµατος δειγµατοληψίας, το ύψος σφάλµατος είναι σχετικά 

χαµηλό, το κόστος µέτριο και η συχνότητα χρήσης αυτής της µεθόδου στο µάρκετινγκ 

είναι πολύ εκτενής (Κουρεµένος 1991).  
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Αναλυτικότερα, η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Η επιλογή του αριθµού των ερωτηµατολογίων που έπρεπε να διανεµηθούν ανά 

ηµέρα και ώρα έγινε σύµφωνα µε τον µέσο απαιτούµενο χρόνο συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου (περίπου 20 λεπτά διαρκούσε η όλη διαδικασία προσέγγισης µε τα 

15 λεπτά να αφορούν το χρόνο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου), 

2. και τις ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου και Χώρου11. 

Επίσης, στο διάστηµα των δύο µηνών σχεδιάστηκε ένα πλάνο δειγµατοληψίας µε 

στόχο την περαιτέρω εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των 8 εβδοµάδων όλες οι ηµέρες και ώρες 

λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου καλύφθηκαν µε 

τη µέθοδο του ωρολογίου προγράµµατος (Πίνακας 5.4).  

Πίνακας 5.4 Ηµερίσια Απεικόνηση Σχεδίου ∆ειγµατοληψίας 

 

                                                

11 Για το λόγο της επιλογής των συγκεκριµένων Αξιοθέατων βλ. ενότητα ∆ειγµατοληπτικό πλαίσιο 

Τουριστικής Ζήτησης. 
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Ουσιαστικά, το πλάνο αυτό αντιστοιχεί σε µια µέθοδο δειγµατοληψίας κατά κρίση δύο 

σταδίων, όπου οι µονάδες του πρώτου σταδίου είναι τα χρονικά διαστήµατα επτά 

ηµερών, που αντιστοιχούν σε µια εβδοµάδα, και για το δεύτερο στάδιο µονάδες είναι 

οι άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή. Κατόπιν, το πρώτο στάδιο 

στρωµατοποιήθηκε περαιτέρω λαµβάνοντας υπόψη τις ώρες κάθε µέρας που θα 

προσεγγίζοντας τα στοιχεία της δειγµατοληφίας. Τέλος, ο αριθµός των εξαρτώµενων 

ατόµων12 ανά οµάδα ή οικογένεια που θα προσεγγίζονταν αποτέλεσαν το πλαίσιο 

δειγµατοληψίας για την επιλογή των µονάδων του δεύτερου σταδίου. Συγκεκριµένα, 

το ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε µόνο σε ένα άτοµο ανά οικογένεια ή οµάδα 

(οργανωµένη ή µη) για τους λόγους  της συλλογής διαφορετικών απόψεων και την 

αποφυγή επανάληψης και µίµησης. Με τον τρόπο αυτό απετεύχθη ο κίνδυνος της 

«Μοναδικής Πτήσης
13» (Κουρεµένος 2003), το φαινόµενο δηλαδή σε µια δεδοµένη 

χρονική στιγµή να λαµβάνονται ερωτηµατολόγια µεγάλης ποσότητας αλλά µικρής 

ποιότητας και δυνατότητας εκµετάλλευσης (π.χ., όλα τα ερωτηµατολόγια που 

λαµβάνονται σε µια µέρα να προέρχονται από ένα συγκεκριµένο γκρουπ τουριστών ή 

από την ίδια κωµόπολη).  

Έτσι για την διάρκεια των δύο µηνών: 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων γινόταν δύο φορές την εβδοµάδα για ένα 2ωρο 

την ήµέρα (14 ώρες την εβδοµάδα*8 εβδοµάδες= 112 ώρες συνολικά). Ανά 20 

περίπου λεπτά επιλεγόταν ένας ερωτώµενος στον οποίο δείχνονταν µια κάρτα 

όπου αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας και ζητούνταν από τον κάθε ερωτώµενο 

να υποδείξει την γλώσσα στην οποία θα προτιµούσε να είναι το 

ερωτηµατολόγιο (επιλογή µεταξύ των 6 γλωσσών). 

                                                

12 ως εξαρτώµενοι τουρίστες έναι όσοι ανήκουν στην οµάδα ταξιδίου (ίδια οικογένεια ή οργανωµένη 

οµάδα). 
13 Ο κίνδυνος της «Μοναδικής Πτήσης» αυξάνονει το στατιστικό σφάλµα και µειώνει την 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος στις τουριστικές έρευνες (Κουρεµένος 2003). 
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Εποµένως, την ώρα συµπληρώνονταν 3 ερωτηµατολόγια και συνολικά στις 112 ώρες 

που διήρκεισε η πρωτογενής έρευνα συλλέχθησαν 336 ερωτηµατολόγια (άριστο 

µέγεθος του δείγµατος). 

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τον χρόνο παραµονής των 

τουριστών στον προαύλιο χώρο του Μουσείου, κατά την έξοδό τους από το Μουσείο 

και πριν την αναχώρησή τους (επιβίβαση ή αποµάκρυνση). Η επιλογή της προσωπικής 

χορήγησης των ερωτηµατολογίων σε σηµεία συγκέντρωσης των τουριστών αποτελεί 

τον πλέον χρησιµοποιούµενο τρόπο συλλογής στοιχείων σε ηπειρωτικούς 

προορισµούς (Κουρεµένος 2003). 

Μόλις ο ερευνητής συστηνόταν στους ερωτώµενους δίνονταν οι πληροφορίες για την 

έρευνα πρόθεσης και περιεχοµένου αυτής. Οι ερωτώµενοι βεβαιώνονταν ότι η έρευνα 

ήταν ανώνυµη, εµπιστευτική και εθελοντική.  Σε εκείνους που έδιναν την 

συγκατάθεσή τους για την συµµετοχή στην έρευνα δίνονταν ένα αντίγραφο 

ερωτηµατολογίου σε βάση στήριξης και ένα στυλό. Όλα τα ερωτηµατολόγια, είτε 

συµπληρωµένα είτε όχι, επιστράφηκαν προ της αναχώρησης  των επιβατών από το 

σηµείο της έρευνας (µέθοδος της άµεσης συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων).  

Τέλος, να σηµειωθεί πως θεωρήθηκε σκόπιµο να µοιραστούν και να συλλεχθούν 

περισσότερα ερωτηµατολόγια (350 στον αριθµό) για την περίπτωση ύπαρξης 

ερωτηµατολογίων µε σοβαρές ελλείψεις, φαινόµενο συνηθισµένο σε έρευνες 

τουριστικού µάρκετινγκ λόγω του περιορισµένου χρόνου που µπορούν να διαθέσουν 

οι τουρίστες. Από τα 350 που δόθηκαν και συλλέχθηκαν, τα 268 συµπεριλήφθησαν 

στην ανάλυση και τα 82 παρελήφθησαν λόγω σοβαρών ελλείψεων ή αντιφάσεων 

(αναλυτική παρουσίαση του µεγέθους του δείγµατος στην επόµενη ενότητα).  
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5.4.1 Μέγεθος του ∆είγµατος Τουριστικής Ζήτησης 

 

Η επιλογή του άριστου µεγέθους του δείγµατος των τουριστών στηρήχθηκε στις 

οδηγίες του WTO (Tourism Surveys Guidelines 2000) και συγκεκριµένα στις οδηγίες 

για έρευνες σε «κλειστές» (χωρικά) περιοχές. Οι βασικές αρχές που εφαρµόστηκαν 

είναι οι εξής: 

⇒ Σε µια κλειστή περιοχή προτείνεται να λαµβάνονται πληροφορίες από άλλες 

δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία όπως τους Εθνικούς Οργανισµούς 

Τουρισµού και τις  εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή άλλες δηµοσιευµένες πηγές.  

⇒ Για µια περιοχή που περιλαµβάνει ένα σηµαντικό τουριστικό αξιοθέατο µπορεί 

να έχουµε στοιχεία για το συνολικό αριθµό εισιτήριων σε ένα έτος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, µπορούµε να υπολογίσετε το µέγεθος δειγµάτων ως ποσοστό του 

πληθυσµού στόχου. 

⇒ Εάν το επιλεγµένο αξιοθέατο/ θέλγητρο είναι ανοικτό µόνο εποχιακά (π.χ. το 

καλοκαίρι) ή γενικά παρουσιάζει συµπτώµατα εποχικότητας, τα χρονικά 

διαστήµατα που επιλέγονται θα πρέπει να περιλαµβάνουν τόσο τις περιόδους 

αιχµής όσο και τις περιόδους ύφεσης.  

Με βάση τις παραπάνω αρχές, ο σχεδιασµός του δείγµατος τουριστικής ζήτησης 

υπολογίστηκε µε την παρακάτω εξίσωση (Κουρεµένος 1996, σελ. 35): 

 

 

 

 

 

 

 

n = το µέγεθος του αναγκαίου δείγµατος 

z = επίπεδο εµπιστοσύνης  

σ = η διακύµανση του χαρακτηριστικού 

στον πληθυσµού 

e = επιθυµητό σφάλµα 

 

 

z²*σ² 
n= 

e² 
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Με τον τύπο αυτό επιτυγχάνεται η απόσταση του µέσου όρου του δείγµατος από τον 

πραγµατικό να είναι δεδοµένη. Άρα, το µέγεθος του δείγµατος δεν εξαρτάται από το 

µέγεθος του πληθυσµού, αλλά από τρεις παραµέτρους (Κουρεµένος 1996, σελ. 35):  

α) Το επιθυµητό σφάλµα (επιτρεπόµενη διαφορά του µέσου του δείγµατος από τον 

πραγµατικό µέσο (e = x – µ), β) Το επίπεδο εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που 

εκφράζεται από το (z), και γ) Τη διακύµανση του χαρακτηριστικού στον πληθυσµό 

(σ). 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση αντιµετωπίσθηκαν τα εξής ζητήµατα:  

Αποδεκτό περιθώριο  σφάλµατος (Acceptable Margin of Error): Ο βαθµός ακρίβειας 

στην επιλογή µεγέθους ενός δείγµατος απεικονίζεται από το ποσοστό επιτρεπτού 

σφάλµατος. Πολλές µελέτες απαιτούν πως η µεταβλητότητα του σφάλµατος δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το ±5% για κατηγορικές µεταβλητές και το ±3% για συνεχείς 

µεταβλητές (Krejcie and Morgan 1970, Bartlett et al. 2001). Οι Bartlett, Kotrlik and 

Higgins (2001) δηµοσίευσαν ένα έγγραφο που παρέχει µια εξήγηση για τις 

προτεινόµενες από τον Cochran (1977) δειγµατοληπτικές τεχνικές. Το άρθρο αυτό 

παρέχει και ένα συνοπτικό πίνακα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή του 

άριστου µεγέθους δειγµάτος για ένα ερευνητικό πρόβληµα µε βάσει ένα καθορισµένο 

ποσοστό σφάλµατος. Γενικά, για πληθυσµούς άνω των10.000 οι Bartlett, Kotrlik and 

Higgins (2001) καθιερώσαν ένα ελάχιστο µέγεθος δειγµατος 370 για ένα µέγεθος 

πληθυσµών µε ένα 0,05 ως περιθώριο επιτρεπτού σφάλµατος. Η έρευνα στην 

τουριστική ζήτηση υιοθέτησε την πιο «αυστηρή» προσέγγιση του ±3% (0,03) ως 

περιθώριο επιτρεπτού σφάλµατος. 

Εποχικότητα (Seasonality): Λόγω του περιορισµού της εποχικότητας των τουριστικών 

επισκέψεων καθώς η έρευνα αυτή πρόκειται για συχρονική (cross-sectional) µελέτη, 

έχει γίνει εξοµάλυνση της διακύµανσης, µε τον υπολογισµό µόνο των µηνών που 

αποτελούν τη λεγόµενη «τουριστική σαιζόν (περίοδο)» για τον συγκεκριµένο 

προορισµό (Απρίλιο µε Οκτώβριο). Τέλος, έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήµατα 

εφαρµογής των τύπων σε θέµατα Μάρκετινγκ, όπως αυτά ορίζονται και 

περιγράφονται από τον Κουρεµένο (1991, σελ. 41).  



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 251 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας υπολογισµού του µεγέθους δείγµατος των τουριστών έχει λάβει 

υπόψη και τις επισκέψεις στα βασικά αξιοθέατα του προορισµού (στοιχεία ΕΟΤ και 

Ταµείο Πόρων Αρχαιοτήτων) και όχι τόσο τις διανυκτερεύσεις για να µην 

αποκλειστούν οι επισκέπτες της µιας ηµέρας. Η ανάλυση έχει βασισθεί σε µια 

χρονοσειρά 5 ετών (Πίνακας 5.5). 

Πίνακας 5.5  Υπολογισµός Μεγέθους ∆είγµατος Τουριστών Με Βάση Τις Επισκέψεις Σε  
Αρχαιολ. Χώρο 
 Έτη 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
       
Ν 
επισκέψεων 
(Απρ-Οκτ) 312.414 201.693 229.898 247.092 306.637 361.401 
       
σ  10222,044 6116,406 8060,855 9280,436 7669,898 10189,98 
σ² 104490183,5 37410422 64977383 86126488 58827338 103835692,4 
       
z 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 
       
e (+/-3%) 1338,9171 864,3986 985,2771 1058,966 1314,159 1548,861 
e² 1792699 747184,9 970771 1121408 1727013 2398972 
       
       
n= 224 192 257 295 131 166 
       

 

Από τα αποτελέσµατα δεν διακρίνεται διαφορά σηµαντική στις µετρήσεις γεγονός που 

αποδεικνύει και την ορθότητα της επιλογής των Αρχαιολογικών Αξιοθέατων ως 

σηµεία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Έτσι, βλέπουµε πως το προτεινόµενο 

άριστο µέγεθος του δείγµατος των τουριστών κυµαίνεται από 200 σε 300 άτοµα 

µεταξύ των ετών για διάστηµα εµπιστοσύνης 95%.  

Με γνώµονα το άριστο µέγεθος δείγµατος που καθορίστηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο (βλέπε 5.4.1) στα 336 άτοµα και έπειτα από συνυπολογισµό των 

περιπτώσεων ερωτηµατολογίων ακατάλληλων να συµπεριληφθούν στην ανάλυση 

(σοβαρές ελλείψεις, λάθη συµπλήρωσης κοκ), το δείγµα που επιλέχθηκε έφτασε τα 

350 άτοµα.  
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55..44..22  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  δδεειιγγµµααττοολληηψψίίααςς  έέρρεευυννααςς  σσττηηνν  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΠΠρροοσσφφοορράά  

 

Οι διαδικασίες δειγµατοληψίας ήταν σηµαντικά ευκολότερες στην έρευνα για τους  

φορείς παροχής υπηρεσιών, όπου µια λίστα  (που αποτέλεσε το δειγµατοληπτικό 

πλαίσιο) που περιλάµβανε όλες τις ενεργές επιχειρήσεις λήφθηκε  από το τοπικό 

εµπορικό επιµελητήριο (Εµπορικό Επιµελητήριο Ηλείας).  

Ο Kish (1965) ταξινοµεί τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το δειγµατοληπτικό 

πλαίσιο σε τρεις κατηγορίες:  

1. ελλιπή στοιχεία (Missing elements),: όταν τα στοιχεία της λίστας λείπουν, δεν έχουν 

καλυφθεί (noncoverage) ή το πλάισιο είναι ηµιτελές (an incomplete frame). 

2. συστάδες στοιχείων  (clusters of elements): όταν τα στοιχεία δεν αφορούν 

µεµονωµένα άτοµα αλλά συστάδες/ οµάδες ατόµων. Είναι συχνό φαινόµενο στις 

τουριστικές έρευνες (Montgomenry and Ryan 1994) οι λίστες να αφορούν 

νοικοκυριά ή επιχειρήσεις και όχι µεµονωµένες µονάδες. 

3. κενά ή ξένα στοιχεία (blank or foreign elements): το πρόβληµα αυτό προκύπτει 

όταν µονάδες δειγµατοληψίας δεν συµπεριλαµβάνονται στον αρχικό πληθυσµό. Για 

παράδειγµα, µια έρευνα µπορεί να συµπεριλαµβάνει µεγάλο αριθµό ενός τύπου 

επισκέπτη λόγω της παρουσίας τους µαζικά στον προορισµό την συγκεκριµένη 

στιγµή (Ryan 1995, σελ. 165). 

4. ∆ιπλοεγγραφές (Duplicate listings):  το πρόβληµα αυτό προκύπτει όταν µονάδες 

δειγµατοληψίας δεν συµπεριλαµβάνονται στον αρχικό πληθυσµό. 

Κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων µε επιτόπια έρευνα προέκυψαν διάφορες 

περιπτώσεις που έπρεπε να αντιµετωπιστούν: 

⇒ Πολλές επιχειρήσεις ή επωνυµίες ήταν εκτός λειτουργίας τουλάχιστον τα πέντε 

τελευταία χρόνια (χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εδώ η ύπαρξη στις λίστες 

διαµονής του κρατικού ξενοδοχείου ΧΕΝΙΑ, του οποίου η λειτουργία έχει 
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τερµατιστεί στο τέλος της δεκαετίας του ’80). Στις περιπτώσεις αυτές οι εγγραφές 

αφαιρέθηκαν από τις λίστες. 

⇒ Στις λίστες κάθε υποκλάδου υπήρξαν περιπτώσεις διπλοεγγραφών (για παράδειγµα, 

ένα εστιατόριο να είναι εγγεγραµµένο δύο φορές, µια µε την επωνυµία του ενός 

ιδιοκτήτη π.χ. όνοµα πατρός, και µια µε το όνοµα του άλλου, π.χ. του υιού) . Στις 

περιπτώσεις αυτές µια από τις εγγραφές παρέµειναν και οι υπόλοιπες αφαιρέθηκαν 

από τις λίστες. 

⇒ Μεταξύ των υποκλάδων υπήρξαν πολλές περιπτώσεις διπλοεγγραφών (για 

παράδειγµα, ένας επαγγελµατίας µπορεί να είχε υπό την ιδιοκτησία του 

ενοικιαζόµενα δωµάτια και ταβέρνα). Στις περιπτώσεις αυτές µια από τις εγγραφές 

παρέµειναν και οι υπόλοιπες αφαιρέθηκαν από τις λίστες. Η περίπτωση αυτή ήταν 

και η πολυπληθέστερη. 

⇒ Μετά από τις διορθωτικές διαδικασίες που προηγήθηκαν, το σύνολο του πληθυσµού 

της έρευνας µειώθηκε στους 112 επαγγελµατίες, κυρίως λόγω των διπλοεγγραφών. 

Ο συνολικός πληθυσµός έχει την εξής διάρθρωση ανά κατηγορία ή υποκλάδο 

τουριστικής δραστηριότητας: 

Πίνακας 5.6  ∆ιάρθρωση ανά κατηγορία ή υποκλάδο τουριστικής δραστηριότητας του 
πληθυσµού Τουριστικής Προσφοράς στον Προορισµό  
 

Κατηγορία Τουριστικής 
∆ραστηριότητας 

 

Αριθµός Εγγεγραµµένων 
Επιχειρήσεων 

 

Ισχυουσες 
Εγγραφες 

 
   
Υπηρεσίες ∆ιαµονής 34 25 
Υπηρεσίες Εστίασης 27 17 
Υπηρεσίες Επιβατηγών 
µεταφορών (rent cars) 1 1 
Εµπορία Τουριστικών Ειδών 66 42 
Εµπορία Τροφίµων και ποτών 29 17 
Ψυχαγωγικές υπηρεσίες 25 10 
   
Σύνολο 182 112 
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Για την έρευνα στα τουριστικά γραφεία ακολουθήθηκε ξεχωριστή διαδικασία 

δειγµατοληψίας, αφού όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσης ενότητας, τα 

ταξιδιωτικά γραφεία και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λειτουργούν ως εξωτερικοί 

συµµετέχοντες στην τουριστική αλυσίδα του προορισµού. Για τον λόγο αυτό 

επιλέχθηκε να συµπεριληφθούν στο δείγµα µόνο τα γραφεία και πρακτορεία που 

πληρούν µία από τις εξής προϋποθέσεις: α) Γραφεία που έχουν την έδρα τους στον 

προορισµό, και β)Γραφεία που δραστηριοποιούνται στον προορισµό.  

Η τοπική προσέγγιση στην ανάλυση των τουριστικών πρακτορείων συνάδει µε την 

λογική που έχει ακολουθηθεί ως τώρα στην παρούσα έρευνα αλλά και µε προηγούµενες 

έρευνες που υιοθετούν την θεώρηση αυτή. Έτσι µε βάση δευτερογενών στοιχείων σε 

ένα δείγµα 3 ξενοδοχείων (ένα για κάθε κατηγορία Α, Β και Γ που υπάρχει στον 

προορισµό), δηλαδή σε ποσοστό 15% των συνολικών καταλυµάτων του προορισµού, 

δηµιουργήθηκε µια λίστα µε 61 πρακτορεία και γραφεία (πράκτορες διεθνείς και 

εθνικοί και γραφεία γενικού και ειδικού τουρισµού). Τελικά µε 25 απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια από τον πληθυσµό αυτό έχουµε ένα σηµαντικό ποσοστό απόκρισης 

41%. 

Για να προσεγγιστούν οι παραπάνω επιχειρήσεις πραγµατοποιήθηκαν καταρχήν 

τηλεφωνήµατα ή προσωπική επαφή µε σκοπό να εντοπιστεί το στέλεχος που θα 

µπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες (key informant) σχετικά µε το υπό 

εξέταση πρόβληµα (Katsikeas et al. 1996, Phillips 1981). Στην προσέγγιση αυτή 

εξηγούνταν οι σκοποί της έρευνας, ο λόγος διεξαγωγής της καθώς και η σηµασία της 

συµµετοχής σε αυτή. Σηµαντικό κρίνεται να τονιστεί εδώ η προθυµία της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των επαγγελµατιών του προορισµού να συµµετάσχουν στην έρευνα, 

κατανοώντας τη σπουδαιότητα της έρευνας µάρκετινγκ τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο παρόλο που σπάνια έχουν συµµετάσχει σε έρευνες ή δηµοσκοπήσεις. 

Ένα 9-σέλιδο αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο –πανοµοιότυπο µε αυτό που εδώθη 

στους τουρίστες κατάλληλα όµως προσαρµοσµένο ώστε να ζητά την εκτίµησή τους για 

την εµπειρία των τουριστών- µοιράστηκε στους 112 επαγγελµατίες της Ολυµπίας και 

στα πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στον προορισµό µε µόνη πρόσθετη ενότητα 
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µε ερωτήσεις σχετικά µε την φύση της τουριστικής υπηρεσίας που παρέχεται από κάθε 

τουριστική επιχείρηση, το µέγεθος και την ιδιότητα κάθε ερωτώµενου (αναλυτική 

περιγραφή του ερευνητικού οργάνου στην επόµενη ενότητα).  

 

 

5.4.1 Μέγεθος του ∆είγµατος Τουριστικής Προσφοράς 

 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα, το σύνολο του πληθυσµού της έρευνας 

στην τουριστική προσφορά είναι: 

⇒ 112 τουριστικοί επαγγελµατίες , και 

⇒ 61 πρακτορεία και γραφεία (πράκτορες διεθνείς και εθνικοί και γραφεία γενικού 

και ειδικού τουρισµού που δραστηριοποιούνται στον προορισµό).  

Για το λόγο του πλήρως καθορισµένου και µικρού µεγέθους του δείγµατος της 

τουριστικής προσφοράς επιλέχθηκε η µέθοδος της απογραφής για την συλλογή των 

στοιχείων.  

Τα ποσοστά απόκρισης που επιτεύχθηκαν κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά και 

πιστοποιούν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Αναλυτικότερα έχουµε 

ποσοστό απόκρισης: 

⇒ 62,5 % για τους επαγγελµατίες (δηλαδή 70 από τους 112 επαγγελµατίες 

συµµετείχαν στην έρευνα) 

⇒ 41% για τα τουριστικά γραφεία και πρακτορεία (25 απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια από τον πληθυσµό 61 γραφείων και πρακτορείων)  

Παρόλο το µεγάλο ποσοστό απόκρισης και το γεγονός πως ο πληθυσµός των 

επαγγελµατιών ήταν γνωστός, τα είδη τουριστικής δραστηριότητας που συλλέχθηκαν 
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συγκρίθηκαν µε αυτά του πληθυσµού. Όπως αναµενόταν τα αποτελέσµατα έδειξαν πως 

το δείγµα των επαγγελµατιών ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.  

Στον Πίνακα 5.7 που ακολουθεί αναλύεται το ποσοστό ανταπόκρισης ανά υπο-δείγµα 

της έρευνας, όπου µε χαµηλότερο ποσοστό αντιπροσώπευσης ανά τουριστική 

δραστηριότητα στο τελικό δείγµα 50%,  πιστοποιείται η  αντιπροσωπευτικότατα του 

δείγµατος. 

Πίνακας 5.7  Ποσοστό ανταπόκρισης ανά υπο-δείγµα της Έρευνας Τουριστικής Προσφοράς  

Κατηγορία 
 Πληθυσµός ∆είγµα 

Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

(%) 
    
Υπηρεσίες ∆ιαµονής 25 19 76 
Υπηρεσίες Εστίασης 17 11 65 
Υπηρεσίες τουριστικών γραφείων 
και πρακτορείων 61 25 41 
Υπηρεσίες Επιβατηγών 
µεταφορών (rent cars) 1 1 100 
Εµπορία Τουριστικών Ειδών 41 24 59 
Εµπορία Τροφίµων και ποτών 17 9 53 
Ψυχαγωγικές υπηρεσίες 10 5 50 
Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, 
αναφέρατε: 1 1 100 
    
Σύνολο 173 95 55% 

    

Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από τον έλεγχο για στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ του πληθυσµού και του δείγµατος της έρευνας. Η ανάλυση 

διασταυρωµένης πινακοποίησης (cross-tabulation analysis) που πραγµατοποιήθηκε 

φανέρωσε µια τιµή χ2  ίση µε 10.000 και p= 0.440, γεγονός που υποδηλώνει πως ο 

αριθµός των τουριστικών επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν είναι ανάλογος του 

πληθυσµού της έρευνας.  
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55..55  ∆∆ΙΙΕΕΥΥΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του χρησιµοποιηθέντος 

ερευνητικού εργαλείου.  

 

 

55..55..11  ΜΜεεττααββλληηττέέςς  υυππόό  ααννάάλλυυσσηη  

 

Η διαδικασία της µέτρησης γεφυρώνει το θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο µε το 

ερευνητικό/ εµπειρικό πλαίσιο. ∆ηλαδή, η τουριστική εµπειρία σε έναν προορισµό 

συσχετίζεται µε συγκεκριµένες µεταβλητές που εννοιολογικά έχει βρεθεί πως 

σχετίζονται µε αυτήν. Για να είναι χρήσιµες οι έννοιες, πρέπει να µπορούν να 

µετρηθούν µέσα από µεταβλητές. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήµατα: α) ο αριθµός 

των µεταβλητών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µιας έννοιας, και 

β) ο προσδιορισµός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των µεταβλητών. 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και την παρουσίαση του εµπειρικού πλαισίου 

µελέτης που προηγήθηκαν, οι ∆ιαστάσεις Μέτρησης Τουριστικής Εµπειρίας –που 

επιλέχθηκαν σε αυτή τη διατριβή- είναι οι εξής: 

1. Η τουριστική συµπεριφορά (tourism behaviour) που διακρίνονται σε:  

⇒ Γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα (travel patterns): Ιδιότητα µέλους σε µια 

οµάδα, προηγούµενη εµπειρία σε χώρα/ προορισµό/ τουριστική 

επιχείρηση,  µήκος της παραµονής, χρόνος απόφασης να ταξιδέψει, 

πηγές πληροφοριών,  

⇒ Συµπεριφορά στον προορισµό (behaviour at destination): 

προηγούµενοι/ επόµενοι προορισµοί, βαρύτητα προορισµού στο 

συγκεκριµένο ταξίδι, δραστηριότητες στον προορισµό, λόγοι 
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επίσκεψης, βαθµός γνωριµίας µε γειτονικούς προορισµούς, 

συνολικές και µέσες ηµερήσιες τουριστικές δαπάνες στον 

προορισµό, και  

⇒ Συµπεριφορικές προθέσεις (Behavioural Intentions): Μελλοντική 

επανεπίσκεψη στον προορισµό, θετικές προφορικές συστάσεις. 

2. Αξιολόγηση τουριστικής εµπειρίας (Destination Experience Assessment) στις 

εξής υπηρεσίες:  Αξιοθέατα (αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία), διαµονή, διατροφή, 

µεταφορές, αγορές.  

3. Συνολική ικανοποίηση (Total Satisfaction) από προορισµό και τις υπηρεσίες 

αυτού 

4. Στάση (Attitude) απέναντι στον προορισµό και τους κατοίκους αυτού 

5. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά τουριστών (Demographic Profile): χώρα 

προέλευσης, φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, µέσο µηνιαίο εισόδηµα. 

Ο Πίνακας 5.8 καθορίζει το είδος των σχέσεων των µεταβλητών της έρευνας. 

 

Πίνακας 5.8  Μεταβλητές Έρευνας  

Μεταβλητές 

  

Ύπατη ∆οµική µεταβλητή   Τουριστική Εµπειρία 

Γενική Ταξιδιωτική 
συµπεριφορά  

Ιδιότητα µέλους σε µια οµάδα, προηγούµενη εµπειρία,  µήκος 
παραµονής, χρόνος προετοιµασίας, πηγές πληροφοριών, επιρροή 

Ταξιδιωτική συµπεριφορά 
στον προορισµό 

Προηγούµενοι/ επόµενοι προορισµοί, ανταγωνιστική βαρύτητα 
προορισµού στο συγκεκριµένο ταξίδι, δραστηριότητες στον 
προορισµό, λόγοι επίσκεψης, βαθµός γνωριµίας µε γειτονικούς 
προορισµούς, τύπος διαµονής, διατροφής, αγορών, µεταφοράς, 
συνολικά/ηµερησία τουριστικά έξοδα 

Συµπεριφορικές Προθέσεις Πρόθεση επανεπισκεψης σε χώρα/ προορισµό 
Πρόθεση µελλοντικής διαµονής στο ίδιο κατάλυµα 
Συστάσεις σε άλλους 
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Αξιολόγηση Ποιότητας    Αξιοθέατα  
∆ιαµονή  
∆ιατροφή  
Μετακίνηση 
Αγορές 
 

Ικανοποίηση   Ικανοποίηση από Αξιοθέατα  
Ικανοποίηση από ∆ιαµονή  
Ικανοποίηση από ∆ιατροφή  
Ικανοποίηση από Μέσα Μεταφοράς  
Ικανοποίηση από Αγορές  
Συνολική Ικανοποίηση από προορισµό 
 

Στάση Στάση απέναντι στον προορισµό 
Στάση απέναντι στους κατοίκους 

∆ηµογραφικά Τουριστών: Ηλικία, γένος, προέλευση, συνολικά οικιακά 
εισοδήµατα, επίπεδο εκπαίδευσης.  
Επαγγελµατιών: Κλάδος, τοµέας τουριστικής δραστηριότητας, 
Μέγεθος επιχείρησης, θέση ερωτώµενου. 

  

Πλήρης ανάλυση και λειτουργικοί ορισµοί των υπό εξέταση µεταβλητών δίδεται στην 

Ενότητα 5.8 του παρόντος κεφαλαίου.  
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55..55..22  ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  µµέέττρρηησσηηςς    

 

Σύµφωνα µε τους Ritchie and Goeldner (1987) υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις 

για την κατασκευή µια κλίµακας µέτρησης: 

⇒ Η πρώτη προσέγγιση υιοθετεί την επιλογή µιας κλίµακας που αναπτύχθηκε και 

δοκιµάστηκε σε προγενέστερες έρευνες.  

⇒ Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην ανάπτυξη µιας κλίµακας κατόπιν 

τροποποίησης µιας υπάρχουσας ή µε την εισαγωγή ενός νέου συνόλου 

στοιχείων σε µια ήδη υπάρχουσα κλίµακα.   

⇒ Η τρίτη και τελευταία προσέγγιση είναι να αναπτυχθεί µια νέα κλίµακα που 

είναι έγκυρη και αξιόπιστη (DeVellis 1991, Churchill 1977, Diamantopoulos 

2005).  

Λόγω της έλλειψης συστηµικών και ολιστικών προσεγγίσεων στις τουριστικές έρευνες 

(για ανάλυση βλέπε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, ενοτ…) 

θεωρήθηκε σκόπιµο να διαµορφωθεί ένα ερευνητικό εργαλείο που να αποτελεί στην 

ουσία προϊόν σύνθεσης του προγενέστερου έργου των ερευνητών, που ικανοποιεί 

ταυτόχρονα δύο σοβαρούς περιορισµούς: να διευκολύνει τη διερεύνηση του 

αντικειµενικού σκοπού της διατριβής και να αφορά στον συγκεκριµένο προορισµό. 

Ουσιαστικά δηλαδή µιλάµε για συγκερασµό και των τριών προσεγγίσεων που 

αναφέρθηκαν µιας και το χρησιµοποιούµενο ερευνητικό όργανο ήταν ένα µεγάλο 

ερωτηµατολόγιο που προέκυψε από την εκτενή αναθεώρηση της σχετικής λογοτεχνίας 

και από την εκτενή προ-δοκιµή µε τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων και 

πειραµατικών ερευνών, έτσι ώστε η θεωρητική εγκυρότητα (construct validity) και η 
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εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) να βελτιωνεται (Kouremenos14 1989, σελ. 

871). 

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις:  

1. Αρχικά, σχεδιάστηκε µια πρώτη έκδοση του ερωτηµατολογίου βάση της 

βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε. Ένα προκαταρκτικό ερωτηµατολόγιο 

αναπτύχθηκε µε βάση σχετικά ερωτηµατολόγια από διάφορες προηγούµενες 

ερευνητικές προσπάθειες αναφορικά µε τις υπό εξέταση µεταβλητές (βλέπε για 

παράδειγµα, Pizam 1978, Kozak and Rimmington 2000, Heung and Cheng 2000, 

Joppe, Martin and Waalen 2001) οι έρευνες των οποίων παρουσιάστηκαν διεξοδικά 

στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης (Kεφ.2, Ενότ.Γ.2.2) και στον 

εννοιολογικό προσδιορισµό (conceptualization) αυτών (Κεφ.4, Ενότ. 4.6). 

2. Κατόπιν, το ερωτηµατολόγιο µορφοποιήθηκε κατόπιν των έγκυρων και ακριβών 

υποδείξεων του επιβλέποντα µε στόχο την ορθή υιοθέτηση των πρακτικών 

σχεδίασης ερωτηµατολογίων (Kinnear & Taylor 1985, Churchill & Iacobucci 2005), 

όπως για παράδειγµα τη σωστή ροή ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου ώστε να 

υποκινήσει την ανάµειξη του ερωτώµενου στην έρευνα, την αποφυγή µεροληπτικών 

ερωτήσεων. Τα θέµατα που ερευνήθηκαν στο στάδιο αυτό αναλύονται διεξοδικά 

στην Ενότητα  5.5 του παρόντος κεφαλαίου. 

3. Η τρίτη φάση σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου συνίστατο στον πιλοτικό έλεγχο 

αυτού σε 30 επισκέπτες του προορισµού, µε την διεξαγωγή προσωπικών 

συνεντεύξεων (πλήρης περιγραφή στην υπο-ενότητα…). Στόχος του πιλοτικού 

αυτού ελέγχου ήταν ο εντοπισµός πιθανών λαθών ή παραλήψεων αλλά και η 

παρατήρηση της γενικότερης στάσης και αντιµετώπισης του ερωτώµενου απέναντι 

στο ερευνητικό όργανο. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν πειραµατικές έρευνες (double 

                                                

14 Kouremenos A. (1989) The Use of Quantitative Methods in Advertising: An Empirical Study, Annals of 

Conference “Marketng Thought and Practice in the 90’s, AUEB, Athens 
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loop learning15) σε τουρίστες όπου µε βάση την προσέγγιση «template process» 

(Saunders and Williams 2000) τους ζητήθηκε να προτείνουν τις δικές τους 

διαστάσεις αναφορικά µε τις τουριστικές υπηρεσίες στον προορισµό. Με τον τρόπο 

αυτό έχουµε προσαρµοσµένες διαστάσεις για το συγκεκριµένο ερευνητικό 

πρόβληµα και πεδίο και όχι γενικές. 

Μετά το πέρας των τριών αυτών σταδίων και των απαραίτητων διορθώσεων που 

προέκυψαν, προέκυψε το ερωτηµατολόγιο για την τουριστική ζήτηση στην τελική του 

µορφή. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της Τουριστικής Προσφοράς προέκυψαν 

κατόπιν  προσεκτικής προσαρµογής των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου της Έρευνας 

της Τουριστική Ζήτησης που είχε διεξαχθεί σε πρότερο χρόνο. 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφερθεί πως η αποκλειστική εξάρτηση σε 

αντιληπτικές (υποκειµενικές) εκτιµήσεις των µελών του δείγµατος των επαγγελµατιών 

του προορισµού για την µέτρηση των υπό εξέταση µεταβλητών βασίστηκε σε 

πρακτικούς και θεωρητικούς λόγους. Σε πρακτικό επίπεδο θεωρήθηκε αναπόφευκτο 

δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν αντικειµενικοί δείκτες για την σύλληψης της υπό 

διερεύνηση έννοιας (τουριστική εµπειρία). Σε θεωρητικό επίπεδο, υποστηρίζεται πως οι 

αντιλήψεις των στελεχών διαµορφώνουν συµπεριφορές και στάσεις και µάλιστα είναι 

πιο σηµαντικές σε θέµατα στρατηγικής σηµασίας από ότι οι αντικειµενικοί δείκτες οι 

οποίοι είναι «νοητικά απόµακροι» (mentally distant, βλέπε ανάλυση των Gattopadhyay, 

Glick, Miller and Huber 1999). Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα, 

δεδοµένου πως εξετάζονται διαστάσεις της τουριστικής εµπειρίας που αφορούν στον 

ευρύτερο στρατηγικό προσανατολισµό του προορισµού αλλά και των επιµέρους 

τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

Προτού προχωρήσουµε στην εξέταση επιµέρους ζητηµάτων αναφορικά µε το 

ερευνητικό όργανο κρίνεται σκόπιµη η επισήµανση πως το ερωτηµατολόγιο 

σχεδιάστηκε µε βάση τις οδηγίες της προσέγγισης Απόδοσης- µόνο (Cronin and Taylor 

                                                

15 (Argiris 1977) ηι ανάδειξη των εξεταζόµενων για την κλίµακα µέτρησης διαστάσεων προκύπτει από τον 

καταιγισµό ιδεών από πλευράς των πελατών (τουριστών στη συγκεκριµένη περίπτωση) 
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1992, Athanassopoulos, et al. 2005). Αυτό έγινε λόγω των περιορισµών της θεωρίας της 

διάψευσης των προσδοκιών και του µοντέλου SERVQUAL (αναλύθηκαν διεξοδικά στο 

Κεφ. 2.Γ, Ενότ. Γ.2.3).  

Η πλήρης επιχειρηµατολογία βάσει της οποίας επιλέχθηκε η µέθοδος της µέτρησης της 

µε βάση µόνο τις αντιλήψεις για το σχεδιασµό του ερευνητικού οργάνου αναλύεται 

διεξοδικά στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης (Κεφ.2.Γ., Ενοτ. Γ.2.2.3).  

 

 

5.5.1 Περιεχόµενο Ερωτηµατολογίου 

 

Ένα ερωτηµατολόγιο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να συγκεντρωθούν από την 

τουριστική αγορά πληροφορίες τριών οµάδων (Veal 1992): α) τα χαρακτηριστικά των 

τουριστών (απαντά στο ερώτηµα «ποιος»), β) οι δραστηριότητες (απαντά στο ερώτηµα 

«τι»), και γ) συµπεριφορές και κίνητρα («γιατί»). Ουσιαστικά το είδος των 

πληροφοριών που µπορεί να στοχεύει µια έρευνα είναι (Oppenheim 1966, Krosnick 

1991): 

1. τα προσωπικά χαρακτηριστικά (personal attributes): περιλαµβάνει δηµογραφικά, 

κοινωνικο-οικονοµικά και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά. 

2. οι γνωστικές πληροφορίες (cognitive attributes): πληροφορίες για τα πράγµατα που 

οι ερωτώµενοι γνωρίζουν και γενικά για τις πεποιθήσεις τους, 

3. συναισθηµατικές πληροφορίες (affective attributes): αφορά κυρίως πληροφορίες για 

τις στάσεις και τις τοποθετήσεις/ αξιολογήσεις των ερωτώµενων, και τέλος 

4. συµπεριφορίκές πληροφορίες (behavioural attributes): πληροφορίες για τη 

συµπεριφορά τους (παρολθοντική, παρούσα και µελλοντικές προθέσεις). 
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Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας το ερευνητικό εργαλείο σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε να συγκεντρώνει πληροφορίες και από τα τέσσερα είδη, έτσι ώστε να 

διερευνηθούν οι υπό ανάλυση µεταβλητές, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στην 

ενότητα… του παρόντος κεφαλαίου. Οι ερωτήσεις αυτές δοµήθηκαν σε οκτώ ενότητες, 

ενώ το ερωτηµατολόγιο των επαγγελµατιών περιείχε και µια ένατη ενότητα, τα 

δηµογραφικά στοιχεία των επαγγελµατιών. Ο διαχωρισµός σε θεµατικές ενότητες 

επιλέχθηκε λόγω του πλεονεκτήµατος πως µε τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές στους 

ερωτώµενους το τι ακριβώς ερευνάται (Converse and Presser 1986). Αναλυτικότερα, οι 

ενότητες του ερωτηµατολογίου -όπως εµφανίζονται σε αυτό- είναι: 

 

Πίνακας 5.9  Ενότητες Ερωτηµατολογίου Έρευνας  

Ενότητες Περιγραφή Ενότητας στο 

Ερωτηµατολόγιο 

Στόχος Ενότητας 

   

Ενότητα 1η  Λεπτοµέρειες ταξιδιού Μέτρηση της γενικής ταξιδιωτικής 

συµπεριφοράς  

Ενότητα 2η  Λεπτοµέρειες προορισµού  Μέτρηση της συµπεριφοράς στον 

προορισµό, και 

 Αξιοθέατα Αξιολόγηση Αξιοθέατων 

Ενότητα 3η ∆ιαµονή (Accommodation) Αξιολόγηση ∆ιαµονής 

Ενότητα 4η ∆ιατροφή (Catering) Αξιολόγηση ∆ιατροφής 

Ενότητα 5η Μεταφορά (Transportation) Αξιολόγηση Μετακίνησης 

Ενότητα 6η Αγορές (Shopping) Αξιολόγηση Αγορών 

Ενότητα 7η Συνολική Ικανοποίηση Μέτρηση ικανοποίησης και στάσης 

τουριστών 

Ενότητα 8η ∆ηµογραφικά στοιχεία 

τουριστών 

∆ιερεύνηση προφίλ τουριστών 

Ενότητα 9η ∆ηµογραφικά στοιχεία 

επαγγελµατιών 

∆ιερεύνηση προφίλ επαγγελµατιών 
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5.5.2 ∆όµηση Ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε διακατέχεται από υψηλό βαθµό δόµησης µε την 

έννοια πως δεν υπάρχουν περιθώρια ελεύθερων απαντήσεων, µε εξαίρεση τρείς 

ερωτήσεις στο τέλος του ερωτηµατολογίου που έχουν περισσότερο το χαρακτήρα της 

αποτύπωσης εντυπώσεων- παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων για τον προορισµό. 

Τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια είναι οικονοµικώς πιο αποδοτικοί τρόποι όταν 

συγκρίνονται µε τις προσωπικές συνεντεύξεις, συνήθως λόγω των χρονικών 

περιορισµών του τουριστικού φαινοµένου (Κουρεµένος 2003).  

Τέλος, τα δοµηµένα γραπτά ερωτηµατολόγια µειώνουν  την µεροληψία των ερευνητών  

επειδή υπάρχει οµοιόµορφη παρουσίαση κάθε ερώτησης (Jahoda et al. 1962). Πολλοί 

επικριτές αναφέρουν ότι οι χροιά και οι ιδιοµορφίες στη φωνή των ερευνητών µπορούν 

να προκαταλάβουν τις απαντήσεις των ερωτώµενων (Barath and Cannell 1976). Οι 

αυτοσυµπληρούµενες έρευνες δεν υπόκεινται σε αυτήν την µεροληψία επειδή δεν 

υπάρχει κανένας ερευνητής. Αφ' ετέρου, η έλλειψη ενός ερευνητή περιορίζει τη 

δυνατότητα του ερευνητή να εξετάσει τις απαντήσεις. Τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια 

χάνουν συχνά τη «γεύση της απάντησης» επειδή οι ερωτώµενοι θέλουν συχνά να είναι 

σωστοί/ κατάλληλοι τις απαντήσεις τους (Walonick 1993). Με την άδεια του αρκετού 

διαστήµατος για σχόλια, ο ερευνητής µπορεί µερικώς να υπερνικήσει αυτό το 

µειονέκτηµα, όπως και έγινε στην παρούσα έρευνα. 

Με βάση την παραπάνω επιχειρηµατολογία και το σκοπό της έρευνας που απαιτεί ένα 

ενιαίο εργαλείο µέτρησης και στα δύο δείγµατα, το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε µε 

κλειστές ερωτήσεις για λόγους αποφυγής τυχαίων και συστηµατικών σφαλµάτων κατά 

τη µέτρηση και για ευκολία στην επεξεργασία των δεδοµένων.  
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5.5.3 Τύποι Ερωτήσεων 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου ήσαν κλειστές ερωτήσεις 

(πολλαπλών επιλογών, διχοτοµικές και κατηγορικές). Προκειµένου, µάλιστα, να µην 

χαθούν απαντήσεις θεωρήθηκε σκόπιµο – όπου κρινόταν απαραίτητο- να περιληφθεί 

και η εναλλακτική απάντηση «άλλο», που έδινε τη δυνατότητα σε όσους επιθυµούσαν 

να δώσουν διαφορετική απάντηση να µπορούν να το κάνουν. 

Η µόνη εξαίρεση στον κλειστό τύπο των ερωτήσεων, ήταν η ύπαρξη τριών ερωτήσεων 

στο τέλος του ερωτηµατολογίου και πριν τα δηµογραφικά, που ζητούσαν από τους 

ερωτώµενους να απαντήσουν ποιο θεωρούν το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα και το 

µεγαλύτερο µειονέκτηµα στο συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό. Επίσης δόθηκε η 

δυνατότητα για πρόσθετες παρατηρήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η ποικιλία 

των απαντήσεων αλλά και έγινε διερεύνηση σε τυχόν άγνωστες πτυχές του 

ερευνούµενου προβλήµατος (Κουρεµένος 1996, σελ. 18). 

Σχεδόν όλες οι κατηγορικές (scale) κλίµακες µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν στο 

ερωτηµατολόγιο είναι ισορροπηµένες, µονές και αναγκαστικές (Σταθακόπουλος 1997). 

Ισορροπηµένες γιατί είναι ίσος ο αριθµός των ευνοϊκών και δυσµενών κατηγοριών 

απαντήσεων, µονές γιατί υπάρχει ένα µεσαίο σηµείο στην κλίµακα που υποδηλώνει 

ουδετερότητα και αναγκαστικές γιατί απαιτεί από τον ερωτώµενο να εκφέρει γνώµη.  

Η δυνατότητα ουδέτερης κατηγορίας, ενώ µπορεί να προσφέρει περισσότερο ρεαλισµό, 

µπορεί να δίνει και ευκαιρία υπεκφυγής (Κουρεµένος 1996, σελ. 19). Στην περίπτωση 

που οι ερωτώµενοι δεν είχαν γνώµη για κάποιες ερωτήσεις άφησαν αναπάντητη την 

ερώτηση (δεν δήλωσαν ουδετερότητα), προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

παραποίησης των στατιστικών αναλύσεων.  

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να δώσουν την απάντησή τους για κάθε µια από τις 25 

ιδιότητες που αφορούσαν στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµεων υπηρεσιών 
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στον προορισµό χρησιµοποιώντας µια λεκτική 5-βαθµη κλίµακα µέτρησης Likert που 

κυµαινόταν από το «∆ιαφωνώ Απόλυτα» (1) στο «Συµφωνώ απόλυτα» (5) και από το 

«πολύ δυσαρεστηµένος» (1) στο «πολύ ικανοποιηµένος» (5). Να σηµειωθεί ξανά στο 

σηµείο αυτό πως τα επίθετα που χρησιµοποιήθηκαν στην απαντητική κλίµακα 

αντιστοιχούν σε ίσα διαστήµατα µεταβολής του βαθµού συµφωνίας (Κουρεµένος, 

1996, σελ. 23), µε αποτέλεσµα να αντιµετωπιστεί ως κλίµακα διαστήµατος ως προς την 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Τέλος, όπου χρησιµοποιήθηκαν αρνητικές 

δηλώσεις κλίµακας Likert, τα αποτελέσµατα αντιστράφηκαν.  Αυτό σηµαίνει ότι όλες 

οι θετικές απόψεις είναι στο 4 και στο 5 της κλίµακας και όλες οι αρνητικές απόψεις 

από το 1 και το 2 της κλίµακας. 

Μόνη εξαίρεση στην χρήση της  5-βαθµης κλίµακας αποτέλεσε η κλίµακα που 

αφορούσε στη µέτρηση της συνολικής ικανοποίησης από κάθε τουριστική 

δραστηριότητα  αλλά και τη συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό γενικά. Στην 

ερώτηση αυτή χρησιµοποιήθηκε µια λεκτική 4-βαθµη κλίµακα µέτρησης σηµαντικού 

διαφορικού που κυµαινόταν από το «Ελάχιστα» (1) στο «Απόλυτα Ικανοποιηµένος» 

(4). Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε 4βαθµη αντί της 5βαθµης κλίµακας που 

χρησιµοποιήθηκε για τις υπόλοιπες ερωτήσεις είναι πως ανεξάρτητα από το πώς 

κρίνουν ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός προορισµού, όταν 

πρόκειται για συνολική ικανοποίηση τότε οι τουρίστες είναι πιο επιεικής, λόγω ακριβώς 

της φύσεως του ταξιδιού που ενέχει εξαρχής στοιχεία χαράς και ικανοποίησης (Vogt 

and Fesenmaier 1995, Guymozy 2000). Τέλος, οι ίδιοι οι ερευνητές της κλίµακας 

SERVQUAL (Parasuraman et al. 1994) χρησιµοποιούν διαφορετική κλίµακα στη 

µέτρηση της συνολικής ικανοποίησης µε λιγότερους βαθµούς από την Likert- κλίµακα 

σηµαντικού διαφορικού, την οποία χρησιµοποιούσαν για τις πέντε διαστάσεις. 
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5.5.4 Σειρά Ερωτήσεων 

 

Το ερωτηµατολόγιο ακολούθησε µια λογική πρόοδο, δοµηµένο σε ενότητες που 

αφορούσαν τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τον προορισµό. Έτσι υποβοηθείται η 

νοητική διαδικασία και µέσω αυτής της συστηµατικής προσέγγισης ενισχύεται η 

ανάκληση των ενθυµήσεων του ερωτώµενου (Χρήστου 1999, 143). Η σειρά των 

ενοτήτων-υπηρεσιών  είναι κατ’ αναλογίαν η χρονική σειρά της βίωσης της τουριστικής 

εµπειρίας ενός τουρίστα στον προορισµό, δηλαδή µε τη χρονική σειρά που λαµβάνει τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ένας επισκέπτης στον προορισµό. Μόνη εξαίρεση η ενότητα µε 

τα αξιοθέατα που παρουσιάστηκε πρώτη για την περίπτωση των αυθηµερόν 

επισκεπτών, αλλά και κυρίως διότι βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης που 

προηγήθηκε αποτελεί τον πρώτιστο λόγο προσέλκυσης των επισκεπτών στον 

προορισµό. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε µια λογική σειρά στις ερωτήσεις 

διατηρώντας ταυτόχρονα συνοχή και αλληλουχία µεταξύ αυτών. 

Οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αφορούσαν την ταξιδιωτική 

συµπεριφορά ήσαν, απλές και αντικειµενικές µε σκοπό ενισχυθεί η θετική ανταπόκριση 

(Κουρεµένος 1996, Ryan 1995, Σταθακόπουλος 1996). 

Στο τέλος του ερωτηµατολογίου αλλά πριν τα δηµογραφικά, υπήρχε ενότητα σχετική 

µε τις συνολικές εντυπώσεις και ικανοποίηση που είχαν οι επισκέπτες αλλά και 

αντιλήψεις των επαγγελµατιών του προορισµού. Η ενότητα αυτή περιλάµβανε 

πολύπλοκες και «δύσκολες» ερωτήσεις αλλά κυρίως αξιολόγηση σε συγκεκριµένες 

υπηρεσίες που εξετάζονταν σε προηγούµενες ενότητες µε λεπτοµέρεια. Τοποθετώντας 

λοιπόν τις ερωτήσεις συνολικής ικανοποίησης προς το τέλος του ερωτηµατολογίου, 

ελαχιστοποιήθηκε το πρόβληµα ανάκλησης, της σχετικής µε τις παραχθείσες 

υπηρεσίες, γνώσης από τους ερωτώµενους (Ryan 1996, σελ. 137).  

Τα δηµογραφικά τόσο των τουριστών όσο και των επαγγελµατιών τοποθετήθηκαν στο 

τέλος του ερωτηµατολογίου (Opperheim 1968) ως πιο ευαίσθητες και προσωπικές 

ερωτήσεις (Σταθακόπουλος 1997). 
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5.5.5 Μέγεθος ερωτηµατολογίου 

 

Μέχρι πρόσφατα, παραδοσιακά υποστηριζόταν πως τα µακροσκελή ερωτηµατολόγια 

λαµβάνουν χαµηλότερα ποσοστά απάντησης από τα πιο σύντοµα ερωτηµατολόγια 

(Brown 1965, Leslie 1970). Εντούτοις, αρκετές µελέτες έχουν δείξει πως το µήκος ενός 

ερωτηµατολογίου δεν έχει απαραιτήτως επιπτώσεις στα ποσοστά απάντησης (Brown 

1965, Duncan 1979, Layne and Thompson 1981). «Φαινοµενικά σηµαντικότερο από το 

µήκος είναι το περιεχόµενο της ερώτησης» (Berdie, Anderson and Niebuhr 1986, σελ. 

53) ∆ηλαδή, ένα ενδιαφέρον θέµα είναι πιθανότερο να προκαλέσει µεγαλύτερα 

ποσοστά απόκρισης (Reid 1942, Hippler Schwarz 1987, Churchill and Iacobucci 2005). 

Ενδεικτικά, «η έκταση του ερωτηµατολογίου δεν πρέπει να προβληµατίζει 

λειτουργώντας σε βάρος των στόχων της έρευνας” (deVaus 2002). 

Όσον αφορά τις τουριστικές έρευνες, ο Κουρεµένος (2003) τονίζει πως τα εκτενή 

ερωτηµατολόγια είναι αποδεκτά εφόσον επιλέγεται ορθώς η χρονική στιγµή της 

προσέγγισής των τουριστών λόγω της διάθεσης τους να ασχολούνται µε κάτι στους 

χρόνους αναµονής των. Τα πολύ υψηλά ποσοστά απάντησης στην παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια –και στις δύο έρευνες δηλαδή- επιβεβαιώνουν τις προηγούµενες έρευνες 

και καταδεικνύουν το ενδιαφέρον που παρουσίασε το ερευνητικό πρόβληµα για τους 

ερωτώµενους αλλά και την ορθότητα των χρόνων επιλογής συλλογής των 

απαιτούµενων στοιχείων, γεγονότα που επισκίασαν το σχετικά µεγάλο µέγεθος του 

ερωτηµατολογίου (όκτώ σελίδες). 
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5.5.6 Τρόπος συµπλήρωσης 

 

Η χρήση των αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων έχει βρεθεί να είναι πιο 

αξιόπιστη από τη προσωπική συνέντευξη (Hurst 1994). Ένα πλεονέκτηµα που 

αναφέρεται είναι ότι οι ερωτώµενοι έχουν ευκαιρία να αναθεωρήσουν το 

ολοκληρωµένο ερωτηµατολόγιο ή να ξαναδούν τις ερωτήσεις που δεν απαντούνται 

αρχικά (Kozak 2001, σελ. 793). Η µέθοδος αυτή υποστηρίζεται και από τον 

Κουρεµένο (2003) ο οποίος τονίζει πως η χρήση της επιβάλλεται στις τουριστικές 

έρευνες λόγω του προβλήµατος της εύρεσης πολύγλωσσων ερευνητών, µε όλα τα 

προβλήµατα που αυτό συνεπάγεται. 

Επιπλέον, σε κάθε ερώτηση υπήρξε ξεκάθαρη καθοδήγηση για την συµπλήρωσή της 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η κατανόησή της και συνεπακόλουθα η σωστή 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Για παράδειγµα, στις ερωτήσεις πολλαπλών 

απαντήσεων αναφέρεται στην εκφώνηση εµφανώς η δυνατότητα δύο ή περισσότερων 

απαντήσεων, σε αντίθεση µε τη γενικότερη οδηγία συµπλήρωση µε ένα «√» της 

σωστής απάντησης.  

 

5.5.7 ∆ιατύπωση Των Ερωτήσεων 

 

Κύριο µέληµα ήταν η αποφυγή χρησιµοποίησης εξεζητηµένης φρασεολογίας ή 

δύσκολης ορολογίας που θα προκαλούσε σύγχυση στον ερωτώµενο, έργο επίπονο λόγω 

της µετάφρασης του ερευνητικού εργαλείου όχι µόνο στις έξι γλώσσες που 

προαναφέρθηκαν (βλέπε υπο-ενότητα 5.5.9 της παρούσης Ενότητας) µα και στην 

κατάλληλη προσαρµογή αυτού για την έρευνα στην τουριστική προσφορά (βλέπε Ενοτ. 

5.7 παρόντος Κεφαλαίου). Επιπλέον δόθηκε προσοχή στις ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών µε χρονικά διαστήµατα (πχ στην ηλικία ή τις µέρες παραµονής) αυτά να µην 

επικαλύπτονται.   
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Η διατύπωση των προτάσεων στις ερωτήσεις µε κλίµακα Likert έγινε εναλλακτικά µε 

θετικό ή αρνητικό τρόπο. Από έρευνες φαίνεται πως « αν και µερικές από τις διαφορές 

µεταξύ των εναλλακτικών απαντήσεων σε διαφορετικές εκδόσεις ήταν αρκετά µεγάλες 

… δεν υπήρξε κανένα ευδιάκριτο πρότυπο σε αυτές τις διαφορές και κανένα στοιχείο 

για να υποστηριχθεί η υπόθεση ότι ένα θετικό ή αρνητικό σύνολο δηλώσεων έχει µια 

προβλέψιµη επίδραση στις απαντήσεις των ερωτώµενων» (Gendall and Hoek 1990, 

σελ. 30). Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα των στάσεων αµερικανών 

επισκεπτών στο κανάλι του Παναµά από τον Labaw (1980).  

Κατά την ανάλυση δεδοµένων της πιλοτικής έρευνας προέκυψε χαµηλή εσωτερική 

συνέπεια (internal consistency) σε κλίµακες που περιείχαν θετικής διατύπωσης 

ερωτήσεις και µια αρνητική. Για το λόγο αυτό στο τελικό ερωτηµατολόγιο, και κατόπιν 

δεύτερης πιλοτικής έρευνας, οι τρεις αρνητικής διατύπωσης ερωτήσεις που υπήρχαν 

στις κλίµακες αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας αντικαταστάθηκαν από τις 

αντίστοιχες θετικής διατύπωσης ερωτήσεις.  

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στις κλίµακες Likert ή σε άλλου τύπου κλίµακες που 

µοιάζουν µε την Likert (σηµαντικού διαφορικού) όλες οι διαστάσεις κατατάχθηκαν σε 

σειρά κάτω από κοινή εκφώνηση προσδίδοντας στο ερωτηµατολόγιο ευπαρουσίαστη 

µορφή και οµοιογένεια στην κλίµακα απαντήσεων (κατά Saunders et al. 2003), ζήτηµα 

ιδιαίτερα κρίσιµο για τουριστικές έρευνες. 

Ένα άλλο ζήτηµα στην επιλογή της χρησιµοποιούµενης κλίµακας ήταν η λεκτική ή η 

αριθµητική διατύπωση αυτής. Η λεκτική και γλωσσική ικανότητα των ερωτώµενων 

µπορεί να παίξει ρόλο στο κατά πόσο η κλίµακα θα είναι γραφική, αριθµητική ή 

φραστική. Έχει αποδειχθεί πως οι ερωτώµενοι προτιµούν τις ονοµαστικές παρά τις 

αριθµητικές τυπολογίες, όταν και οι δύο χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (Haley & 

Case 1979). Εµπειρικά αποτελέσµατα δείχνουν πως οι ερωτώµενοι τείνουν επίσης τα 

άκρα µιας αριθµητικής κλίµακας ενώ µια κλίµακα συµφωνίας χωρίς αριθµούς 

υπόκειται λιγότερο σε αυτήν την µεροληψία απάντησης στα άκρα (Shulman 1973, 

Schwarz, Knauper, Hippler, Noelle-Neumann and Clark 1991). Σε αυτήν την µελέτη,  

λεκτικές παρά αριθµητικές εναλλακτικές λύσεις απάντησης δόθηκαν για κάθε πρόταση. 
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Επίσης, το µεγαλύτερο νούµερο (4 για τις 4-βάθµιες ή 5 για τις 5-βάθµιες) στην κάθε 

χρησιµοποιούµενη κλίµακα σχεδιάσθηκε ώστε να «αντιστοιχεί σε θετική αντιµετώπιση, 

ανεξάρτητα του τη διατύπωση της πρότασης» (Κουρεµένος 1996, σελ. 23).  

Τέλος στο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν και ορισµένες πρόσθετες ερωτήσεις. Ο 

Κουρεµένος (1996, σελ. 16) προτείνει την «διαφορετική διατύπωση των ίδιων 

ερωτήσεων σε άλλο σηµείο του ερωτηµατολογίου για έλεγχο συνέπειας στις 

απαντήσεις». Λόγω της µεγάλης έκτασης του ερωτηµατολογίου και της 

πολυπλοκότητάς του, υπήρχαν ερωτήσεις για την ικανοποίηση από τις ιδιότητες του 

προορισµού τόσο διάσπαρτες στις διάφορες ενότητες του ερωτηµατολογίου όσο και 

συγκεντρωτικά στο τέλος (ερώτηση για συνολική ικανοποίηση από κάθε ιδιότητα/ 

χαρακτηριστικό). 

 

 

5.5.8 Χρήση 5βαθµης Κλιµακας Likert  

 

Όπου υπήρχαν κλίµακες µέτρησης τύπου Likert επιλέχθηκε κατά βάση η χρήση της 

πεντα-βάθµιας κλίµακας Likert για πολλούς λόγους, οι σηµαντικότεροι εξ αυτών 

αναλύονται στην ενότητα αυτή.  

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει αναφορικά µε τις διαφορές των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν εάν οι έρευνες χρησιµοποιούν 5, 7 ή περισσότερα σηµεία σε µια κλίµακα. 

Σύµφωνα µε τους Moser and Kalton (1989, σελ. 359) εάν η κλίµακα διαιρείται σε 

πολλά σηµεία οι ερωτώµενοι θα είναι ανίκανοι να τοποθετήσουν την δική τους άποψη ή 

στάση, ενώ αν η κλίµακα διαιρείται σε πολύ λίγα σηµεία δεν θα υπάρχει επαρκής 

διαφοροποίηση µεταξύ αυτών. Από την άλλη οι Schutz and Rucker (1975)  αναφέρουν 

ότι ο αριθµός (εύρος) των εναλλακτικών απαντήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν.  
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Οι Green and Rao (1970) προτείνουν τη χρήση 6-βαθµων ή 7-βαθµων κλιµάκων, 

πιστεύοντας ότι η αύξηση του εύρους των απαντήσεων πέραν της 7-βαθµης κλίµακας 

δίνει λίγη επιπλέον πληροφορία. Ο Symonds (1924)  ήταν ο πρώτος που υποστήριξε τη 

θετική συσχέτιση της αξιοπιστίας µε τη χρήση 7-βαθµης κλίµακας απαντήσεων. Αυτή η 

θέση ενδυναµώθηκε από τον Miller (1956), ο οποίος υποστήριξε ότι το ανθρώπινο 

µυαλό έχει τη δυνατότητα να διακρίνει ένα εύρος 7 απαντήσεων µε µια απόκλιση +/- 2. 

Η χρήση της 7-βαθµης κλίµακας προτάθηκε και από άλλους (Finn1972, Ramsay 1973, 

Nunnally 1994). Η 7βάθµια κλίµακα χρησιµοποιείται και σε άλλες σχετικές µε τη 

µελέτη αυτή έρευνες που κάνουν χρήση της κλίµακας SERVQUAL (Rosen and 

Suprenant 1998) ή της SERVPERF (Cronin and Taylor 1992, Athanassopoulos et al. 

2001). Σε µια έρευνα των Preston and Colman(2000) διαπιστώθηκε πως η µικρότερη 

τιµή του συντελεστή Cronbach’s alpha αντιστοιχεί στις δυαδικές και 3-βαθµες κλίµακες 

(a= 0.86-0.88) ενώ η µέγιστη δυνατή στην 7βαθµη, 8βαθµη, 9βαθµη και 10 βαθµη 

κλίµακα (α=0.94).  

Εντούτοις, άλλοι ερευνητές ανέφεραν υψηλότερους συντελεστές αξιοπιστίας για τις 5-

βαθµες κλίµακες (Jenkins and Taber 1977, Mckelvie 1978, Schuman and Presser 1996, 

McDonald 2004). Μάλιστα στην έρευνα των McDonald (2004) εντοπίστηκαν τρεις 

λόγοι για την προτίµηση των ερωτώµενων στην πεντάβαθµη κλίµακα, όπως αυτοί 

δόθηκαν από τους ίδιους τους ερωτώµενους: α) ο αριθµός των πέντε επιλογών κρίνεται 

επαρκής για να καλύψει την απάντησή τους και δεν χρειάζονται περισσότερες επιλογές 

από τις απαραίτητες, β) βρήκαν το ερωτηµατολόγιο εύχρηστο, και τελικά γ) το µεσαίο 

σηµείο είναι ευδιάκριτο.   

Η πλειοψηφία πάντως των µελετών αναφορικά µε το άριστο σχήµα απάντησης 

(optimality of response format) στις τουριστικές έρευνες καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι ο αριθµός των βαθµών ή σηµείων στην απάντηση δεν επηρεάζει την αξιοπιστία της 

κλίµακας (Bendig 1954, Peabody 1962, Komorita 1963, Komorita and Graham 1965, 

Matell and Jacoby 1971, Jacoby and Matell 1971, Remington, Tyrer, Newson-Smith 

and Cicchetti 1979, Preston and Colman 2000). Ανεξάρτητα µε την προσέγγιση κάθε 

συγγραφέα, όλοι συµφωνούν πως η επιλογή της κλίµακας εξαρτάται κυρίως από τις 

ιδιοµορφίες των ερωτώµενων και τις ιδιοµορφίες των περιστάσεων και συνθηκών 
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συµπλήρωσης τους ερωτηµατολογίου (Κουρεµένος 1996, σελ. 24). Επειδή ακριβώς οι 

τουριστικές έρευνες αποτελούν ένα είδος έρευνας µε σηµαντικές ιδιαιτερότητες και 

διαφοροποιήσεις από τα υπόλοιπα είδη, οι κλίµακες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

χαρακτηριστικά, όπως τυχόν σύγχυση από την ύπαρξη πολλών σηµείων, γλωσσικές 

διαφοροποιήσεις των τουριστών, καθώς και τη φύση της ερευνούµενης µεταβλητής. 

Έτσι, οι Babakus and Mangold (1992) πρότειναν τη χρήση της 5-βάθµιας κλίµακας 

Likert στις έρευνες τουριστικής ικανοποίησης, υποστηρίζοντας πως αυτό το πλήθος των 

σηµείων θα µείωνε το επίπεδο σύγχυσης (“frustration level”) των ερωτώµενων και θα 

αύξανε  το ποσοστό ανταπόκρισης και την ποιότητα.  Οι συγκεκριµένοι ερευνητές 

προσάρµοσαν την κλίµακα SERVQUAL στο περιβάλλον των νοσοκοµείων. Η 

σχετικότητα των ερωτήσεων στην περίπτωση των νοσοκοµείων αξιολογήθηκε και οι 

ερωτήσεις ελέγχθηκαν για την ευκολία της κατανόησης από τους ερωτώµενους, ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα µπορούσαν να απαντήσουν χωρίς υπάρχουν  

αρνήσεις απάντησης δεδοµένου ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στην αξιοπιστία των 

δεδοµένων µε βάση τα αποτελέσµατα οι ερευνητές άλλαξαν ή απέρριψαν από την 

κλίµακα τα στοιχεία που δεν ήταν σχετικά ή σαφή. Κατόπιν το αναθεωρηµένο 

ερωτηµατολόγιο δόθηκε πιλοτικά  σε µια οµάδα ασθενών. Η κλίµακα Likert µειώθηκε 

σε 5 σηµεία για να µειώσει την απογοήτευση/ µαταίωση (frustration) εναγοµένων και 

όλες οι δηλώσεις µετατράπηκαν στις θετικές δηλώσεις για να αποφευχθεί η σύγχυση.  

Υπέρ της χρήσης 5βαθµης κλίµακας φαίνεται να τάσσεται η πλειοψηφία των 

ερευνητών στον τουρισµό βάσει αναλύσεων περιεχοµένου ερευνών στο έγκριτο 

ακαδηµαϊκό περιοδικό Annals of Tourism Research (Dolnicar 2005). Μεταξύ των 

διαφορετικών σχηµάτων των κλιµάκων, η  κλίµακα πέντε  σηµείων είναι η 

δηµοφιλέστερη µε 40 τοις εκατό χρηση από τους συντάκτες, ακολουθούµενη µε 16 τοις 

εκατό από την 7βαθµη την κλίµακα  7  και 13 τοις εκατό την 9βαθµη.  

 Για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω επιλέχθηκε η χρήση της 5βαθµης κλίµακας 

για τις ερωτήσεις Likert του ερωτηµατολογίου που δόθηκε στους τουρίστες. Ο ίδιος 

αριθµός σηµείων διατηρήθηκε και στο ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν στους 

επαγγελµατίες, λόγω του σκοπού της έρευνας που απαιτούσε την αξιολόγηση των 
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δειγµάτων επί των ίδιων ιδιοτήτων/ χαρακτηριστικών του προορισµού. Η διατήρηση 

της ίδιας κλίµακας είναι απαραίτητη ακόµη και αν αυτό περιορίζει τις επιλογές του 

ερευνητή (Ryan 1995, σελ. 152).  

Μόνη εξαίρεση στην χρήση της  5-βαθµης κλίµακας αποτέλεσε η κλίµακα που 

αφορούσε στη µέτρηση της συνολικής ικανοποίησης από κάθε τουριστική 

δραστηριότητα  αλλά και τη συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό γενικά. Στην 

ερώτηση αυτή χρησιµοποιήθηκε µια λεκτική 4-βαθµη κλίµακα µέτρησης σηµαντικού 

διαφορικού που κυµαινόταν από το «Ελάχιστα» (1) στο «Απόλυτα Ικανοποιηµένος» 

(4). Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε 4βαθµη αντί της 5βαθµης κλίµακας που 

χρησιµοποιήθηκε για τις υπόλοιπες ερωτήσεις είναι πως ανεξάρτητα από το πώς 

κρίνουν ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός προορισµού, όταν 

πρόκειται για συνολική ικανοποίηση τότε οι τουρίστες είναι πιο επιεικής, λόγω ακριβώς 

της φύσεως του ταξιδιού που ενέχει εξαρχής στοιχεία χαράς και ικανοποίησης (Vogt 

and Fesenmaier 1995, Gyumozy 2000). Τέλος, οι ίδιοι οι θεωρητικοί της κλίµακας 

SERVQUAL (Parasuraman et al 1994) στη µέτρηση της συνολικής ικανοποίησης 

χρησιµοποιούν διαφορετική κλίµακα µε λιγότερους βαθµούς από την Likert- κλίµακα 

σηµαντικού διαφορικού την οποία χρησιµοποιούσαν για τις πέντε διαστάσεις. 

 

 

5.5.9 Μετάφραση Ερευνητικού Οργάνου 

 

Η ελαχιστοποίηση των πολιτιστικών  διαφορών µεταξύ των τουριστών, η διευκόλυνση 

στη συµπλήρωση και κυρίως η ανάγκη εξασφάλισης της εγκυρότητας όλης της 

διαδικασίας, οδήγησε στην µετάφραση του ερευνητικού οργάνου. Όπως αναφέρθηκε 

στις αρχές αυτής της ενότητας, το ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν στους τουρίστες 

σχεδιάστηκε σε έξι γλώσσες, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία για τις εθνικότητες που 

επισκέπτονται µε µεγαλύτερη συχνότητα τον συγκεκριµένο προορισµό.  
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Στόχος της µετάφρασης ήταν να αποδοθεί το ίδιο νόηµα των εννοιών σε όλες τις 

γλώσσες και να µην υπάρξουν σφάλµατα διατυπώσεων κατά τη µετάφραση έτσι ώστε 

να συγκεντρωθούν αξιόπιστα και εκµεταλλεύσιµα στοιχεία. 

Μεταξύ των διαθέσιµων τεχνικών µετάφρασης (χρήση µεταφραστών, χρήση επιτροπής, 

έλεγχοι στο πεδίο, απευθείας µετάφραση, αντίστροφη µετάφραση) η τεχνική της 

αντίστροφης µετάφρασης (ή αλλιώς µετάφραση «µπρος – πίσω») έχει εµπειρικά 

αποδειχθεί ως η πλέον κατάλληλη για τουριστικές έρευνες. Εντούτοις, η µέθοδος αυτή 

συνδυάστηκε και µε άλλες τεχνικές για βελτίωση του αποτελέσµατος. Τα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν για την µετάφραση ήταν τα εξής: 

Βήµα 1ο - Μετάφραση: Το πρώτο βήµα ήταν να µεταφραστεί το ερωτηµατολόγιο από 

τα ελληνικά (αρχική γλώσσα) στις έξι διεθνείς γλώσσες που είχαν προεπιλεγεί. Η 

διαδικασία της µετάφρασης έγινε από εξειδικευµένους δίγλωσσους φιλόλογους. Στο 

στάδιο αυτό δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες από τον ερευνητή για τους σκοπούς της 

έρευνας καθώς και λειτουργικές διευκρινήσεις για την όσο πιο κατανοητή προσαρµογή 

των όρων στις επιλεγµένες γλώσσες.  

Βήµα 2: Μέθοδος επιτροπής: Το δεύτερο βήµα έγινε µε τη µέθοδο της επιτροπής. Η 

επιτροπή αποτελούνταν από οµάδα έξι ατόµων, τα οποία πληρούσαν τους εξής όρους: 

α) ήταν δίγλωσσα (αρχική γλώσσα και επιλεγµένη γλώσσα) και β) είχαν εργασιακή 

σχέση στον τουρισµό (επαγγελµατίες µάλιστα στον συγκεκριµένο προορισµό). 

Κλήθηκαν να προτείνουν διορθώσεις σε προτάσεις του ερωτηµατολογίου στην επόµενη 

συνάντηση και αφού το διαβάσουν προσεκτικά. Έγιναν οι σχετικές βελτιώσεις και οι 

διορθωµένες προτάσεις τροποποιήθηκαν για να ταιριάζουν καλύτερα µε την γλωσσική 

κουλτούρα της κάθε εθνικότητας.  

Βήµα 3: Το τρίτο βήµα για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, έγινε µε τη µέθοδο 

της αντίστροφης µετάφρασης. Για να εκπληρωθεί αυτή η διαδικασία το 

προσαρµοσµένο στις επιλεγµένες διεθνείς γλώσσες ερωτηµατολόγιο, δόθηκε σε άλλους 

έξι καθηγητές φιλολογίας των γλωσσών αυτών. Στη συνέχεια η µετάφραση αυτή 

συγκρίθηκε µε το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο και έγιναν διορθώσεις στις όποιες 

αποκλίσεις. 
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Βήµα 4: Το τελευταίο βήµα ήταν η συγκέντρωση από τον ερευνητή των 

µεταφρασµένων ερωτηµατολογίων και των προτάσεων, η επισκόπηση αυτών και ο 

σχεδιασµός της τελικής µορφής των ερωτηµατολογίων µε την έγκριση του επιβλέποντα 

καθηγητή.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα στην διαδικασία µένουν µόνιµα 

στον προορισµό ή κοντά σε αυτόν16, γεγονός που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µιας και 

εµπεριέχεται στην όλη διαδικασία της µετάφρασης τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής του 

ελέγχου στο πεδίο (field editing). 

 

 

5.5.10 Συνοδευτική επιστολή 

 

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα ουσιαστικό µέρος κάθε έρευνας. Σε έναν µεγάλο 

βαθµό, η συνοδευτική επιστολή έχει επιπτώσεις στο εάν ο ερωτώµενος συµπληρώνει ή 

όχι το ερωτηµατολόγιο (Goode and Hatt 1962). Παρέχει µια ευκαιρία να πειστεί ο 

ερωτώµενος για να συµπληρώσει την έρευνα.  

Η συνοδευτική επιστολή για τις δύο έρευνες ακολούθησε τις εξής αρχές: 

⇒ Είναι σηµαντικό να διατηρείται ένας φιλικός τόνος στο γραπτό κείµενο και να 

είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη η επιστολή (Walonick 1993).  

⇒ Η κολακεία του εναγοµένου στη συνοδευτική επιστολή δεν φαίνεται να έχει 

επιπτώσεις στην απάντηση (Hendrick et al. 1972)  

⇒ Η αυταπάρνηση ή µια έκκληση στην κοινωνική χρησιµότητα µιας µελέτης έχει 

βρεθεί περιστασιακά µόνο να αυξάνει την απάντηση (Yu and Cooper 1983), 

                                                

16 στην πρωτεύουσα του νοµού Ηλείας, τον Πύργο 
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αλλά γενικότερα,  δεν κρίνεται αποτελεσµατικός υποκινητικός παράγοντας 

(Linsky 1965, Roberts, McGory and Forthofer 1978).  

⇒ Εάν το ερωτηµατολόγιο µπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δεκαπέντε 

λεπτά, το ποσοστό απάντησης µπορεί να αυξηθεί µε την αναφορά αυτού στη 

συνοδευτική επιστολή (Nixon 1954). 

Η συνοδευτική επιστολή και στις δύο χωριστές έρευνες περιλάµβανε τα εξής στοιχεία 

(Walonick 1993): 

1. Εν συντοµία περιγραφή του σκοπού της έρευνας  

2. Προσδιορισµός του φορέα της έρευνας  

3. Αναφορά του τι ζητούνταν από τους ερωτώµενους (ειδικά στην έρευνα στους 

επαγγελµατίες τονιζόταν πως ζητούνταν η δική τους εκτίµηση αναφορικά µε τη 

συµπεριφορά και τις αντιλήψεις των τουριστών)  

5. Ενθάρρυνση για γρήγορη απάντηση χωρίς τη χρήση των προθεσµιών.  

6. Εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας/ ανωνυµίας: Ένας από τους εξέχοντες ερευνητές 

του τουρισµού, ο Ryan (1995), υποστηρίζει πως οι άνθρωποι είναι «κάτι περισσότερο 

από έτοιµοι να εκφράσουν τις απόψεις τους σε τουριστικές έρευνες» (σελ.145). Επίσης, 

τονίζει πως θέµατα εχεµύθειας και ευαισθησίας δεδοµένων αποτελούν µικρότερο 

πρόβληµα από ότι στις άλλες κοινωνικές επιστήµες. Παρόλα αυτά προτείνει την 

διαβεβαίωση των ερωτώµενων σχετικά µε την απρόσωπη φύση του ερωτηµατολογίου, 

οδηγία που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα. 
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5.5.11 Προέλεγχος Ερωτηµατολογίου (Pretesting)  

 

Το αρχικό σχέδιο του ερωτηµατολογίου αναθεωρήθηκε και εξετάστηκε ως προς όλη 

την ακολουθούµενη διαδικασία ανάπτυξης του ερωτηµατολογίου (βλέπε Churchill 

1979), τη γλωσσική σαφήνεια και την εγκυρότητα περιεχοµένου (face and content 

validity) των στοιχείων της κάθε χρησιµοποιούµενης κλίµακας, αλλά και επιµέρους 

ιδιαιτερότητες που αφορούν στις τουριστικές έρευνες17. Ο έλεγχος αυτός έγινε από δύο 

καθηγητές και έναν ερευνητή οι οποίοι έκαναν µια κρίσιµη ανάγνωση, και µετά 

ακολούθησε σε βάθος συνέντευξη µε 10 άτοµα από το δείγµα των τουριστών. Η 

ανατροφοδότηση από τις pretesting αναθεωρήσεις των ερωτηµατολογίων 

ενσωµατώθηκε στο αναθεωρηµένο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την 

πιλοτική έρευνα.  

 

                                                

17 Προσαρµογή στην κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες κάθε ερευνώµενης εθνικότητας. Παραδείγµατος χάριν, στο 

ερωτηµατολόγιο των Γερµανών η αρίθµηση ήταν έτσι προσαρµοσµένη ώστε το 1 να είναι το ανώτατο θετικό 

στοιχείο, αντίστροφα από τα υπόλοιπα ερωτηµατολόγια. Ο λόγος για αυτή την προσαρµογή έγκειται στο γεγονός 

πως για τους Γερµανούς το 1 αντιπροσωπεύει το Άριστα. 
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55..66  ΠΠΙΙΛΛΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  

 

Κατόπιν του σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου και τον επανέλεγχό του από τον 

επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής, πραγµατοποιήθηκε ο πιλοτικός έλεγχος αυτού σε 

πραγµατικές συνθήκες. Σκοπός της πιλοτικής έρευνας είναι  «ο έλεγχος της σαφήνειας 

και της λειτουργικότητας του ερευνητικού εργαλείου» (Κουρεµένος 1996, σελ. 26).  

Πιλοτική έρευνα πραγµατοποιήθηκε µόνο στην περίπτωση της έρευνας στους 

τουρίστες, µιας και η έρευνα στους επαγγελµατίες θα απέκλινε από το σκοπό της 

διατριβής. Και αυτό γιατί µπορεί οι επαγγελµατίες να έκριναν κάποιες ερωτήσεις ή 

διαστάσεις της ποιότητας µη σηµαντικές γεγονός που θα οδηγούσε σε αλλαγές που 

όµως δεν θα αφορούσαν τις αντιλήψεις των επισκεπτών, που αποτελούν και το κύριο 

αντικείµενο µελέτης. Θα λειτουργούσαµε δηλαδή στα πλαίσια του «single loop 

learning», όπου οι υπό ανάλυση µεταβλητές αποφασίζονται από τους παροχείς της 

υπηρεσίας (Argyris 1977), γεγονός που θα διαστρέβλωνε την πελατοκεντρική 

προσέγγιση που έχει από την αρχή υιοθετήσει η παρούσα διατριβή. 

Στην πιλοτική έρευνα επιλέχθηκε ένα δείγµα 30 τουριστών (12% περίπου του τελικού 

δείγµατος) µε χαρακτηριστικά όµοια µε το τελικό δείγµα που αναλύθηκε ανωτέρω. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

της πιλοτικής έρευνας. 

Για τη συλλογή των στοιχείων εφαρµόστηκε η µέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων 

διάρκειας περίπου 25 έως 40 λεπτών. Η µέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων για τη 

συλλογή πρωτογενών στοιχείων αποτελεί την καλύτερη µέθοδο συλλογής στοιχείων 

αφού ο ερευνητής πως τα στοιχεία που συλλέγονται από µέρος του πληθυσµού που 

εκείνος επιθυµεί να µελετήσει. Ταυτόχρονα, µέσα από τη συζήτηση µεταξύ του 

ερευνητού και του ερωτώµενου υπάρχει η δυνατότητα να αναδειχθούν σηµεία τα οποία 

ο ερευνητής δεν είχε λάβει υπόψη (Kinnear & Taylor 1985). 

Στόχος της πιλοτικής έρευνας ήταν ο έλεγχος: 
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• της εγκυρότητας περιεχοµένου (content validity), η οποία είχε σε µεγάλο µέρος 

εξασφαλιστεί µετά την εκτενή µελέτη της βιβλιογραφίας και τον προέλεγχο του 

ερωτηµατολογίου. 

• της κατανόησης των ερωτήσεων  

• της ύπαρξη τυχόν ασαφειών και παραλήψεων 

• της δοκιµής εναλλακτικών ερωτήσεων και   

• τον έλεγχο της πιθανής ανταπόκρισης 

• προσδιορισµός διακύµανσης για τον τελικό στατιστικό προσδιορισµό του 

µεγέθους δείγµατος 

• παρατήρηση συνθηκών συµπλήρωσης 

Η πιλοτική έρευνα  αν και προκαταρκτικής φύσεως συντέλεσε στο να οριστικοποιηθεί 

η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου, καθώς προέκυψαν ελάχιστες αλλά σηµαντικές 

αλλαγές. Συγκεκριµένα: 

⇒ Ερευνητικό εργαλείο: Η πλήρης παράθεση των διαστάσεων των τουριστικών 

υπηρεσιών έδειχνε να µπερδεύει τους ερωτώµενους, µε αποτέλεσµα να 

προχωρήσουµε στη µείωση αυτών ανάλογα µε σχετική βαρύτητα αυτών όπως 

έκριναν οι τουρίστες, µε τον περιορισµό όµως να περιλαµβάνεται τουλάχιστον 

µία διάσταση ανά οµάδα διαστάσεων όπως αυτές έχουν προταθεί από τους 

Parasuraman et al. 1991): απτότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ανταπόκριση και 

ενσυναίσθηση. Στην ενότητα των λειτουργικών ορισµών αναλύονται  διεξοδικά 

και µεµονωµένα οι διαστάσεις ανά τουριστική υπηρεσία που συµπεριλήφθηκαν 

στην έρευνα. Άλλες αλλαγές δεν προέκυψαν που να αφορούν στο ερευνητικό 

εργαλείο. 

⇒ ∆ειγµατοληψία: Οι ερωτώµενοι έκριναν ικανοποιητική όλη τη διαδικασία 

δειγµατοληψίας µιας και ο τόπος και χρόνος προσέγγισής τους κρίθηκε καλός 
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αφού µόλις είχαν εξέλθει από τα αξιοθέατα και έκαναν ένα ευχάριστο διάλλειµα 

πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

⇒ Χρόνος συµπλήρωσης: ο χρόνος που απαιτούνταν για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου µετρήθηκε στα 15 µε 20 λεπτά περίπου, µη προκαλώντας την 

αντίδραση ή άρνηση των ερωτώµενων, οι οποίοι όπως δήλωσαν κάλυπταν κενό 

χρόνο. 

Εν τέλει, η γενικότερη εντύπωση που αποκοµίστηκε από την πιλοτική έρευνα ήταν η 

προθυµία των ερωτώµενων να συµµετάσχουν στην έρευνα, µιας και έκριναν πως 

µετράει η γνώµη τους και πως αναγνωρίστηκε ο ρόλος τους ως «συµπαραγωγοί» των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και εµπειριών στον προορισµό. 

Προτού προχωρήσουµε στην παραµετροποίηση και τον λειτουργικό ορισµό των 

ερευνητικών µεταβλητών των κλιµάκων µέτρησής τους, κρίνεται σκόπιµο να γίνει 

ιδιαίτερη µνεία σε ένα πρόσθετο στάδιο που παρεµβλήθηκε µετά την πιλοτική έρευνα 

στους τουρίστες και αποτελεί ιδιαιτερότητα της παρούσης έρευνας. Το στάδιο αυτό 

αφορά στην προσαρµογή του ερευνητικού οργάνου έτσι ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα 

–και σύµφωνα µε τον ερευνητικό σκοπό- το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 

στην έρευνα στην τουριστική προσφορά. 
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55..77  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  

 

Ο ερευνητικό σκοπός αυτής της προσπάθειας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι η 

ανάπτυξη ενός ενιαίου εργαλείου µέτρησης για τον µεθοδολογικά έγκυρο υπολογισµό 

της υπό µελέτης απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των τουριστών και 

της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή. Προκειµένου για την 

επίτευξη του στοπού αυτού ήταν απαραίτητη η έγκυρη προσαρµογή του ερευνητικού 

εργαλείου που σχεδιάστηκε για την τουριστική ζήτηση και οριστικοποιήθηκε µετά και 

τον πιλοτικό έλεγχο, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί και στην έρευνα στους 

επαγγελµατίες του προορισµού (τουριστική προσφορά) µε έναν µεθοδολογικά έγκυρο 

τρόπο. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της Τουριστικής Προσφοράς προέκυψαν κατόπιν  

προσεκτικής προσαρµογής των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου της Έρευνας της 

Τουριστική Ζήτησης που είχε σχεδιαστεί σε πρότερο χρόνο (επισκόπηση 

βιβλιογραφίας, Καθηγητής, γνώµες εµπειρογνωµόνων, προ-δοκιµή). Τα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν για την προσαρµογή του ερωτηµατολογίου ήσαν παρόµοια µε αυτά 

που πραγµατοποιήθηκαν για την µετάφραση αυτού (ενότητα…). Πιο συγκεκριµένα, τα 

βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: 

Βήµα 1ο – Προσαρµογή ερωτηµατολογίου: Το πρώτο βήµα ήταν να προσαρµοστεί το 

ερωτηµατολόγιο για τους τουρίστες (στην τελική του µορφή) έτσι ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την έρευνα στους επαγγελµατίες. Η διαδικασία της προσαρµογής 

έγινε από τον ερευνητή. Στο στάδιο αυτό λήφθηκαν υπόψη ο σκοπός της έρευνας που 

προϋπέθετε την µη αλλοίωση καµιάς ερώτησης και ερευνώµενης έννοιας και τη 

διατήρηση του ίδιου νοήµατος σε κάθε ερώτηση κατάλληλα όµως προσαρµοσµένου. 

Ακόµη, προσέχτηκαν κάποιες λειτουργικές µεθοδολογικές λεπτοµέρειες  για την όσο 

πιο µεθοδολογικά έγκυρη προσαρµογή των ερωτήσεων για να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της ερευνητικής προσπάθειας.  
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Βήµα 2: Μέθοδος επιτροπής: Το δεύτερο βήµα έγινε µε τη µέθοδο των ειδικών. Η 

επιτροπή αποτελούνταν από οµάδα έξι ατόµων, καθηγητής, ερευνητές και ειδικοί στον 

τουρισµό (επαγγελµατίες µάλιστα στον συγκεκριµένο προορισµό). Κλήθηκαν να 

προτείνουν διορθώσεις σε προτάσεις του ερωτηµατολογίου στην επόµενη συνάντηση 

και αφού το διαβάσουν προσεκτικά. Έγιναν οι σχετικές βελτιώσεις και οι διορθωµένες 

προτάσεις τροποποιήθηκαν για να εξυπηρετούν τον ερευνητικό σκοπό.  

Βήµα 3: Το τρίτο βήµα για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, έγινε µε τον 

προέλεγχο µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων εις βάθος µε υποδείγµα του 

πληθυσµού, δηλαδή σε 7 επαγγελµατίες του προορισµού (ένας ανά τουριστική 

δραστηριότητα στον προορισµό).  

Βήµα 4: Το επόµενο και τελευταίο βήµα ήταν η συγκέντρωση από τον ερευνητή των 

προτάσεων, η επισκόπηση αυτών και ο σχεδιασµός της τελικής µορφής των 

ερωτηµατολογίων µε διορθώσεις που όµως δεν άλλαζαν το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 

της τουριστικής ζήτησης, µε την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή.  

Με βάση το τελικό ερωτηµατολόγιο διενεργήθη πιλοτική έρευνα στο 10% της 

τουριστικής προσφοράς του προορισµού, δηλαδή σε 18 επαγγελµατίες. Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε ήταν ίδια µε αυτή που είχε σχεδιασθεί για το τελικό δείγµα.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.10 που ακολουθεί µε την ανάλυση του δείγµατος της 

πιλοτικής έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην στρωµατοποιηµένη (stratified) 

αντιπροσώπευση του πληθυσµού στο δείγµα, µε ένα 10% ποσοστό κάθε τουριστική 

δραστηριότητα για την εξασφάλιση µεγαλύτερης αντιπροσωπευτικότητας. Από τον 

πιλοτικό έλεγχο του ερωτηµατολογίου δεν προέκυψαν αλλαγές που να αφορούν στο 

ερευνητικό εργαλείο. 
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Πίνακας 5.10  ∆είγµα Πιλοτικής Έρευνας   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

∆ΕΙΓΜΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 
ΈΡΕΥΝΑΣ 

   
Υπηρεσίες ∆ιαµονής 25 3 
Υπηρεσίες Εστίασης 17 2 
Υπηρεσίες τουριστικών γραφείων και 
πρακτορείων 61 

6 

Υπηρεσίες Επιβατηγών µεταφορών (rent 
cars) 1 

0 

Εµπορία Τουριστικών Ειδών 42 4 
Εµπορία Τροφίµων και ποτών 17 2 
Ψυχαγωγικές υπηρεσίες 10 1 
   
 
ΣΥΝΟΛΟ 173 

 
18 
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55..88  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ//  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ο λειτουργικός ορισµός ή η παραµετροποίηση 

(operalisation) των ερευνητικών µεταβλητών και οι κλίµακες µέτρησής τους. Οι 

κλίµακες µέτρησης αναπτύσσονται για να µετρήσουν φαινόµενα που θεωρείται πως 

υπάρχουν βάσει θεωρητικής υποστήριξης ή παρατηρήσεων, αλλά δεν µπορούν να 

αξιολογηθούν άµεσα. Ο λειτουργικός ορισµός δίνει συγκεκριµένο νόηµα στις 

εννοιολογικές µεταβλητές (constructs), ως προς το πώς να µετρηθούν ή στο πώς να 

υλοποιηθεί η πειραµατική διαχείριση αυτών (Devellis 1991). Κατά συνέπεια, η 

διαδικασία αυτή επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των θεωρητικών αντικείµενων, 

γεγονότων, ή αισθητών φαινόµενων (Duncan 1984). 

Οι κλίµακες µέτρησης που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα ανά ερευνώµενη διάσταση 

τουριστικής εµπειρίας, όπως έχει ήδη αναλυθεί, είναι: α) Τουριστική Συµπεριφορά 

(διακρίνεται σε γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα, συµπεριφορά στον προορισµό και 

συµπεριφορικές προθέσεις), β) Αξιολόγηση τουριστικής εµπειρίας, γ) Συνολική 

ικανοποίηση από προορισµό και υπηρεσίες αυτού, δ) Στάση απέναντι στον προορισµό 

και τους κατοίκους αυτού, και ε) ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά τουριστών. Ο 

λειτουργικός ορισµός (operalisation) και η µέτρηση καθεµιάς από τις παραπάνω 

µεταβλητές παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες. 
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55..88..11  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––  ΓΓεεννιικκάά  ΤΤααξξιιδδιιωωττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  

 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου σχεδιάστηκε για τη συλλογή στοιχείων 

σχετικώς µε τα γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα των επισκεπτών του προορισµού αλλά και 

την ταξιδιωτική συµπεριφορά τους αναφορικά µε το συγκεκριµένο ταξίδι. 

Αναλυτικότερα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για µια σειρά θεµάτων που αφορούν στον 

τρόπο που οι τουρίστες ταξίδευσαν στον συγκεκριµένο προορισµό (σύνθεση, διάρκεια 

παραµονής, τρόπος κράτησης, κλπ), για το εάν έχουν επισκεφθεί ξανά την χώρα και τον 

προορισµό αλλά τα κίνητρα της επίσκεψής τους. 

Πίνακας 5.11  ∆ιαστάσεις µέτρησης για τα γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα 

Γενικά Ταξιδιωτικά Πρότυπα 

 

• τύπος ταξιδιού (Σύνθεση Ταξιδιού) 

• προγενέστερη επίσκεψη σε χώρα / προορισµό  

• τύπος µεταφορικού µέσου για είσοδο στην χώρα 

• διάρκεια παραµονής στον προορισµό 

• τρόπος κράτησης ταξιδιού 

• διάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού   

• παράγοντες επιρροής στην απόφαση της επίσκεψης   

 

  

Αναλυτικότερα, οι κλίµακες µέτρησης για τα γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα, 

σχεδιάστηκαν ως εξής: 
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Σύνθεση Ταξιδιού (travel party composition) 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορά στη σύνθεση ταξιδιού των επισκεπτών 

του συγκεκριµένου προορισµού µε σκοπό τη διερεύνηση των διαφορετικών στάσεων 

και αντιλήψεων ανά είδος ταξιδιωτικής σύνθεσης. Το είδος της σύνθεσης ταξιδιού 

επηρεάζει όχι µόνο τις ταξιδιωτικές αποφάσεις αλλά και τη συµπεριφορά κατά τη 

διάρκεια των διακοπών σε ένα τουριστικό προορισµό (McIntosh and Goeldner 1990).  

Ο τρόπος που µετρήθηκε η ερώτηση αυτή ήταν µέσω µιας ονοµαστικής κλίµακας που 

ζητούσε από τους ερωτώµενους να σηµειώσουν ποια περίπτωση αντικατοπτρίζει 

καλύτερα τον τρόπο σύνθεσης ταξιδιού τους στον προορισµό (1= Ταξιδεύω µόνος, 2= 

Ταξιδεύω ζευγάρι, 3= Με τη/ τον σύζυγο ή/και µε τα παιδιά, 4= Με παρέα, 5= Ως 

µέλος οργανωµένης οµάδας (group). 

Στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες απαντήσεων που προτείνονται από τις προηγούµενες 

δηµοσιευµένες έρευνες (Chadwick 1987, Stayman and Deshpande 1989) προστέθηκε 

και η επιλογή ο επισκέπτης να είναι µέλος οµάδας οργανωµένου ταξιδιού. Εκτός της 

διαπίστωσης από την δευτερογενή και πιλοτική έρευνα που κατέδειξε στατιστικά 

σηµαντικό το ποσοστό της κατηγορίας των οργανωµένων τουριστών, η γνώση αυτή 

βοηθά στην κατανόηση τόσο της συµπεριφορά τους στον προορισµό, αφού σύµφωνα 

µε τους τύπους τουριστών του Cohen, 1972, οι οργανωµένοι τουρίστες είναι λιγότερο 

τολµηροί, έρχονται σε µικρού βαθµού επαφή µε την κοινότητα του προορισµού µιας 

και µένουν πρώτιστα στο ξενοδοχείο,  και το πιο σηµαντικό λαµβάνουν λίγες 

αποφάσεις για τις διακοπές τους στον προορισµό. 

 

 

Προηγούµενη επίσκεψη(prior visit) 

Οι Tax et al. (1998) προσδιόρισαν την προγενέστερη εµπειρία ως σηµαντικό συστατικό 

της υπηρεσίας (service encounter) επειδή επηρεάζει την επόµενη υπηρεσία και τη 

µελλοντική σχέση µεταξύ του πελάτη και του προµηθευτή υπηρεσιών (για ανάλυση 
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βλέπε Oh and Parks 1997, Bitner 1990, Cronin and taylor 1994, Ostrom and Iacobucci 

1995). Οµοίως, στον τουρισµό οι επισκέπτες που ταξιδεύουν σε έναν προορισµό για 

πρώτη φορά δείχνουν να επισκέπτονται περισσότερα µέρη και αξιοθέατα ενώ οι 

επαναληπτικοί επισκέπτες επανάληψης επιδιώκουν πιο χαλαρές κοινωνικές µορφές 

διακοπών και πηγαίνουν στα λιγότερο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα (Heung, Mok and 

Kwan 1996, Marsh 1994, Jones and Sasser 1995).  

Η έννοια της προηγούµενης επίσκεψης καλύπτεται στην παρούσα έρευνα µε τρεις 

ερωτήσεις: από την µία ρωτούσαν για προηγούµενη επίσκεψη στην χώρα και 

επιπρόσθετα ρωτούσαν για προηγούµενη επίσκεψη στο συγκεκριµένο τουριστικό 

προορισµό. Συγκεκριµένα έγινε διερεύνηση της προηγούµενης επίσκεψης µε µια 

διχοτοµική κλίµακα (Aaker 1991) ως προς δύο διαστάσεις: 

1. µία που ζητά από τους ερωτώµενους να απαντήσουν εάν έχουν επισκεφθεί ξανά την 

χώρα, και  

2. µια παρόµοια που ζητά από τους ερωτώµενους να απαντήσουν εάν έχουν 

επισκεφθεί ξανά τον συγκεκριµένο προορισµό.  

 

 

Τύπος µεταφορικού µέσου (mean of transportation) 

Οι συνδέσεις ή οι αλληλεπιδράσεις (“interfaces” – Lumsdon and Page 2004) µεταξύ 

της βιοµηχανίας µεταφορών και των τουριστικών προορισµών έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο περιορισµένης (Duval 2007) αλλά σηµαντικής έρευνας (Pearce 1989, 

Thorton et al. 1997, Prideaux 2000, 2004, Hall 1999, Halsall 1992, Oum et al. 2004, 

Banister 2002). 

Το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποίησαν οι επισκέπτες του προορισµού ερευνάται σε 

δύο επίπεδα στην παρούσα έρευνα (Pearce 1989): 

• Μεταφορικό µέσο που χρησιµοποίησαν για να έρθουν στην χώρα 
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• Μεταφορικό µέσο που χρησιµοποίησαν για να έρθουν στον προορισµό, 

µε σκοπό τη χαρτογράφηση της ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των επισκεπτών του 

προορισµού όσον αφορά την επιλογή του µεταφορικού µέσου, καθώς επίσης και 

µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης από το συγκεκριµένο µέσο και διάφορες ιδιότητες 

αυτού (το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ολόκληρη ενότητα για τις υπηρεσίες 

µεταφοράς και µετακίνησης στον προορισµό).  

Η κλίµακα αυτή είναι ονοµαστική (nominal) πολλαπλών επιλογών και περιλαµβάνει τις 

κυριότερες µεταφορικές επιλογές πρόσβασης στη χώρα και τον προορισµό (δίνεται και 

η επιλογή Άλλο).  Ο λόγος της δυνατότητας επιλογής άνω της µίας απάντησης έγκειται 

στο γεγονός πως πολλοί τουρίστες έχουν χρησιµοποιήσει έναν συνδυασµό µέσων 

προκειµένου να προσεγγίσουν τη χώρα ή/ και τον προορισµό.  

Η επαλήθευση της ακρίβειας της απάντησης όσον αφορά στα µέσα που 

χρησιµοποιήθηκαν για έλευση στον προορισµό πραγµατοποιήθηκε µε άµεση σύγκριση 

της ερώτησης για τον/τους προορισµούς που ήταν πριν την επίσκεψή του στον 

συγκεκριµένο προορισµό. 

 

 

∆ιάρκεια παραµονής στον τουριστικό προορισµό (destination length of stay) 

Το διάστηµα της παραµονής είναι ύψιστης σηµασίας στην εξέταση των ζητηµάτων 

ταξιδιού/τουρισµού (Butler 1974, Masberg 1998). Η ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της 

τουριστικής εµπειρίας έχει εµπειρικά αποδειχθεί πως σχετίζεται µε την περίοδο 

παραµονής σε έναν προορισµό. Μάλιστα έχει βρεθεί  διαφοροποίηση στα επίπεδα 

ικανοποίησης µεταξύ των επισκεπτών ολιγοήµερης παραµονής (“shortterm visitors”) 

και των επισκεπτών πολυήµερης παραµονής (“longterm visitors”) τόσο ως προς τους 

επαγγελµατίες τουριστικής βιοµηχανίας όσο και προς την αντιληπτή ικανοποίηση µε 

την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στον προορισµό, αλλά και την αντιληπτή 

ανταγωνιστικότητα τιµών των υπηρεσιών στον προορισµό (Neal 2004). 
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Έτσι ενώ συχνά η διάρκεια παραµονής αποτελεί αντικέιµενο έρευνα για να καθορίσει 

παράγοντες από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς, όπως π.χ., για να βοηθήσει 

στον καθορισµό του αριθµού και του τύπου επισκεπτών προκειµένου να αναπτυχθούν 

οι κατάλληλες υποδοµές ή προγράµµατα µάρκετινγκ (Getz 1986, Gunn 1988, Tierney 

1993), έχει υποστηριχτεί από τη σύχρονη τουριστική ερευνητική προσπάθεια πως η 

διάρκεια της παραµονής µπορεί να είναι ένα χρήσιµο µέτρο που να εξετάσει επίσης την 

πλευρά της τουριστικής ζήτησης (Uysal 1998, Roberts and Dowling 2002, Vengesayi 

2003, Tsiotsou and Vasioti 2006, Gokovali et al. 2007). 

Σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες του ∆ορυφορικού Λογαριασµού Τουρισµού18 

(Eurostat 1998) για την µέτρηση της διάρκειας µιας επίσκεψης (παραµονή ή ταξίδι), 

αυτή µετριέται σε µονάδες αριθµού ωρών για τις αυθηµερόν επισκέψεις, και νυχτών για 

την επισκέψεις µε παραµονή. Έτσι µε δύο ερωτήσεις σε διαφορετικές ενότητες 

ερευνάται: 

• ο αριθµός των ηµερών  (Ενοτ. 1, Ερωτ. 4) (ονοµαστική κλίµακα: 1= ∆εν 

σκοπεύω να µείνω, 2= 1 µε 2 ηµέρες, 3= 3 µε 5 ηµέρες, 4= Πάνω από 5 ηµέρες) 

• αλλά και των βραδιών παραµονής στον προορισµό (στην ενότητα της διαµονής 

στον προορισµό, Ενοτ. 3, Ερωτ. 20) (ονοµαστική κλίµακα: 1= 1 βράδυ, 2= 2 µε 

3 βράδια, 3= 4 µε 5 βράδια, 4= Πάνω από 5 βράδια) 

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι επισκέπτες µιας ηµέρας (one-day visitors) που 

δεν διαµένουν στον προορισµό αν και περνούν µεγάλο µέρος της ηµέρας εκεί και 

κάνουν πιθανόν χρήση των υπηρεσιών του προορισµού, εκτός της διαµονής (κλίµακα 

υιοθετούµενη πλείστους ερευνητές όπως οι Pearce and Elliott 1983 και Uysal, 

McDonald and O'Leary 1988). Ο προσδιορισµός αυτός είναι απαραίτητος στην 

παρούσα έρευνα αφού όπως αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο περιγραφής της Ολυµπίας, ο 

συγκεκριµένος προορισµός έχει µικρή και συνεχώς µειούµενη διάρκεια παραµονής µε 

                                                

18 ΕΕ, http://www.forum.europa.eu.int/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/tourism/ Index of 

/irc/dsis/bmethods/info/data/new/embs/tourism/ 
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αποτέλεσµα η διάρκεια παραµονής (ακόµη και αυθηµερόν επισκέψεις) να αποτελεί 

σηµαντικό κριτήριο ταξιδιωτικής συµπεριφοράς αλλά και παράγοντα επίδρασης της 

τουριστικής ικανοποίησης στον προορισµό. Για το λόγο αυτό οι µέρες και οι νύχτες που 

δηλώνονται σε κλίµακα είναι λίγες, µιας και είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στην 

επισκεψιµότητα του προορισµού (προσδιορισµός βάσει δευτερογενών στατιστικών 

πηγών και επιτόπιας έρευνας). 

 

 

Τρόπος κράτησης ταξιδιού (booking patterns) 

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών και των διαδικασιών επιλογής και αγορών είναι 

θεµελιώδους σπουδαιότητας στη τουριστική έρευνα (Pearce 1982, Moutinho 1987, 

Cooper 1991, Johnson and Thomas 1992, Mill 1992, Seaton 1994, Shaw and Williams 

1994, Witt and Moutinho 1994, Pearce 1995). Παρόλα αυτά λιγότερη προσοχή έχει 

δοθεί στα µεταγενέστερο στάδιο επιλογής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

περιλαµβάνει και τον τρόπο κράτησης (Um and Compton 1990), µε σηµαντικές όµως 

εξαιρέσεις (Mansfield 1992,  Connell and Reynolds 1999, Anckar and Walden 2002, 

Rudstrom, P Fagerberg 2003, Buhalis 2000, Buhalis and Licata 2002, Χυτήρης 2004). 

Η δηµοσιευµένη έρευνα έχει καταδείξει πως η απόφαση επιλογής του τρόπου κράτησης 

επηρεάζεται πρώτιστα από προσωπικούς παράγοντες, όπως τα τουριστικά κίνητρα, οι 

αντιλήψεις και η προσωπικότητα του δυνητικού επισκέπτη (Gilbert 1991, Goodall 

1988, Jafari 1987, Moutinho 1987, Um and Crompton 1990) αλλα και από άλλούς 

παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα και οι επιλογές σε ενδιάµεσους ή µεσάζοντες, οι 

προηγούµενες εµπειρίες (Järveläinen), τον χρόνο (Goodall 1988), κ.ο.κ. 

Για τη µέτρηση του τρόπου κράτησης (του συγκεκριµένου ταξιδιού στον προορισµό 

έγινε χρήση κλειστής ονοµαστικής κλίµακας βασισµένης στην θεωρητική προσέγγιση 

των Um and Crompton (1990) µε τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1= ο επισκέπτης 

έκλεισε µόνος του το ταξίδι, 2= έκλεισε το ταξίδι µε τη βοήθεια φίλων/ συγγενών και 

3= έκλεισε το ταξίδι µέσω ταξιδιωτικού πράκτορα. 
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∆ιάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού  (travel planning) 

Ο χρόνος προετοιµασίας και προγραµµατισµού του ταξιδιού είναι πολύ σηµαντικός σε 

επίπεδο τουριστικού µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών έχει ερευνηθεί και έχει 

περιγραφεί εκτενώς από προηγούµενες τουριστικές µελέτες (Dellaert, Borgers and 

Timmermans 1997, Gitelson and Crompton 1983, Walter and Tong 1977, Zalatan 1996, 

(Jorgensen and Solvoll, 1996, Corcoran et al. 1996, Levinson and Kumar 1995, Etzel 

and Wahlers 1985). Η χρήση πληροφοριών, η οικειότητα µε έναν προορισµό, η 

εµπειρία και η πείρα, η εικόνα και η αντίληψη είναι µερικές από τις βασικές 

διανοητικές διαδικασίες γύρω από τις οποίες βασίζονται τα γνωστικά πρότυπα 

προγραµµατισµού του ταξιδίου (Simon and Kaplan 1989), συµπεριλαµβανοµένης και 

της διάρκειας προγραµµατισµού του ταξιδιού σε έναν προορισµό (Zalatan 1996). 

Οι Gitelson και Crompton (1983) εντόπισαν διαφορές στην διάρκεια προγραµµατισµού 

ταξιδίου των δυνητικών επισκεπτών ανάλογα µε το σκοπό του ταξιδιού και το µήκος 

του από την άποψη της απόστασης σε µίλια και του χρόνου παραµονής σε αυτόν. Οι 

λόγοι για αυτές τις διαφορές αφορούσαν διαστάσεις της επιθυµίας των επισκεπτών και 

περιελάµβαναν την επιθυµία για δράση, την επιθυµία για χαλάρωση και την επιθυµία 

για ένα καλά προγραµµατισµένο ταξίδι.  

Ο χρόνος προετοιµασίας και προγραµµατισµού του ταξιδιού στην παρούσα έρευνα 

µετρήθηκε µε µια κλειστή ερώτηση που χώριζε τον χρόνο σε εβδοµάδες και µήνες, 

όπως προτείνει ο ∆ορυφορικός Λογαριασµός Τουρισµού και έχει υιοθετηθεί από 

αρκετές έρευνες (βλέπε Walter και Tong 1977, Gitelson and Crompton 1983,  Etzel and 

Wahlers 1985). Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές αναπτύχθηκε µια ονοµαστική 

κλίµακα µε τις εξής επιλογές: 1= ∆εν το είχαν σχεδιάσει, απλά προέκυψε, 2= Λιγότερο 

από 1 εβδοµάδα, 3= 2 µε 4 εβδοµάδες, 4= 1 µε 6 µήνες, και 5= Πάνω από 6 µήνες 

προετοίµαζαν το συγκεκριµένο ταξίδι. 
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Πηγές πληροφόρησης (Tourist Information Search)  

Ο τύπος συµπεριφοράς αναζήτησης πληροφοριών και συνεπακόλουθα οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την απόφαση επίσκεψης σε έναν προορισµό (Fodness and Murray 

1999) φαίνονται από την διεθνή δηµοσιευµένη έρευνα να οφείλονται σε δύο γενικούς 

παράγοντες: (1) κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του ατόµου (βλ., Kerstetter 

and Cho 2004, Bonn, Furr and Hausman 2001, Schonland and Williams 1996, 

Crompton 1992, Snepenger et al. 1990, Leiper 1990, Hugstad and Taylor 1987) σε 

συνδυασµό µε τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε ταξίδι (Fodness and Murray 1999, Schul 

and Crompton 1983, Bieger and Laesser 2002b) και (2) µια λειτουργική προσέγγιση 

όσον αφορά την πρόσβαση στις βάσεις πληροφοριών (π.χ. Bloch, Sherell and Ridgway 

1986, Zaichkowsky 1985) αλλά και ζητήµατα όπως ο βαθµός γνώσης των δυνητικών 

προορισµών (Hirschman and Wallendorf 1982), η χρησιµότητα (Bettman and Sujan 

1987), η αποδοτικότητα (Bettman 1973) µα και η αντιλαµβανόµενη αβεβαιότητα και 

κίνδυνος (Murray 1991, Urbany, Dickson and Wilkie 1989). 

Μια αρχική κλίµακα µέτρησης για την αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης ως 

παραγόντων που επηρέασαν στην απόφαση επιλογής επίσκεψης του συγκεκριµένου 

προορισµού αναπτύχθηκε βασισµένη στις µελέτες που προαναφέρθηκαν (Etzel and 

Wahlers 1985, Fodness and Murray 1997, 1998, 1999, Perdue 1985, Schul and 

Crompton 1983, Snepenger and Snepenger 1993, Woodside and Ronkainen 1980) και 

κατόπιν της πιλοτικής έρευνας τροποποιήθηκε κατάλληλα για να συµπεριλαµβάνει 

ακόµη ένα στοιχείο (item) που δεν υπήρχε (Ιστορία) αλλά έδειχνε πως ταίριαζε 

απόλυτα σε έναν πολιτιστικό προορισµό κληρονοµιάς όπως ο συγκεκριµένος. Η τελική 

κλίµακα που επιλέχθηκε ήταν κατάταξης (ordinal) ζητώντας από τους ερωτώµενους να 

κατατάξουν τις τρεις (3) σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης που επηρέασαν την 

επίσκεψή τους στον προορισµό (1= Φυλλάδια ταξιδιωτικών γραφείων, 2= ∆ιαφηµίσεις, 

3= Άρθρα σε εφηµερίδες, περιοδικά, 4= Είχα ακούσει καλά λόγια από άλλους, 5= 

Ιστορία, 6=  Γραφεία του ΕΟΤ και 7= Άλλη πηγή) 
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55..88..22  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––    ΣΣυυµµππεερριιφφοορράά  σσττοονν  ΠΠρροοοορριισσµµόό  

 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου σχεδιάστηκε για τη συλλογή στοιχείων 

σχετικώς µε τα τη συµπεριφορά των επισκεπτών στον υπό εξέταση προορισµό. 

Αναλυτικότερα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για µια σειρά θεµάτων: προηγούµενοι/ 

επόµενοι προορισµοί, βαρύτητα προορισµού στο συγκεκριµένο ταξίδι, δραστηριότητες 

στον προορισµό, λόγοι επίσκεψης, βαθµός γνωριµίας µε γειτονικούς προορισµούς. 

 

Πίνακας 5.12  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Συµπεριφορά Τουριστών στον Προορισµό 

Συµπεριφορά στον προορισµό 

 

 

• βασικός ή δευτερεύων προορισµός  

• προορισµός/οί πριν  

• τύπος µεταφορικού µέσου για τον προορισµό 

• λόγοι επίσκεψης  

• αξιοθέατα που επισκέπτεται κατά τη διάρκεια της παραµονής  

• δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών  

• γνωριµία/ επίσκεψη σε εγγύς προορισµούς 

• προορισµοί µετά από την προορισµό  

 

 

Αναλυτικότερα, οι κλίµακες µέτρησης για την τουριστική συµπεριφορά στον 

προορισµό, σχεδιάστηκαν ως εξής: 
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Βασικοί ή δευτεροβάθµιοι προορισµοί  (Trip type) 

Πολυάριθµες µελέτες έχουν υποστηρίξει πως η υπόθεση ότι ένας ταξιδιώτης επιλέγει 

µόνο έναν προορισµό (single primary destination – Mendelsohn et al. 1992) για ένα 

ταξίδι είναι συχνά εσφαλµένη και υπερβολικά απλοϊκή (Wall 1978, Lue, Crompton and 

Fesenmaier 1993). Οι αποφάσεις επίσκεψης πολλαπλών προορισµών (multiple 

destinations – Haspel and Johnson 1982) απεικονίζουν καλύτερα τα σχέδια πολλών 

τουριστικών ταξιδιών (Brown and Plummer 1990, Fesenmaier and Lieber 1985, Lue, 

Crompton and Fesenmaier 1993, Oppermann 1995, Lue, Crompton, and Stewart 1996, 

Hwang and Fesenmaier 2003).  

Για την αξιολόγηση της σχετικής σπουδαιότητας που αποδίδεται στην Ολυµπία ως 

τουριστικό προορισµό, τόσο από την πλευρά των τουριστών όσο και από την πλευρά 

των προµηθευτών των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον προορισµό, 

ζητήθηκε και στα δύο δείγµατα να δηλώσουν -µέσω κλειστής ονοµαστικής κλίµακας- 

ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την επίσκεψη των τουριστών 

στην Αρχαία Ολυµπία (κλίµακα προσαρµοσµένη από τους Lue, Crompton, and 

Fesenmaier 1993):  

1= Περνούν από την Αρχαία Ολυµπία ενώ άλλο µέρος είναι ο κύριος προορισµός του 

ταξιδιού τους,  

2= Η Αρχαία Ολυµπία είναι ο κύριος προορισµός του ταξιδιού τους,  

3= Η Αρχαία Ολυµπία είναι ένας µόνο από τους κύριους προορισµός του ταξιδιού τους. 

 

 

Προορισµοί πριν/ µετά από τον προορισµό (Destination Choice) 

Η ερώτηση αυτή στόχο έχει τη διερεύνηση της διαµόρφωσης  της επιλογής προορισµού 

ή προορισµών µε στόχο την ανάλυση των επιλογών των τουριστών µεταξύ 

διαφορετικών προορισµών (βλέπε Haider and Ewing 1990, Fesenmaier 1990, Morley 
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1995, Morley 1994, Huybers and Bennett 2000, Huybers 2003a). Οι εκτιµήσεις 

παραγωγών διαµόρφωσης ανάλογης σπουδαιότητας των ιδιοτήτων και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να προβλέψουν τις αλλαγές µεριδίου αγοράς ως αποτέλεσµα των 

αλλαγών στις ιδιότητες.  

Η διαδικασία ανάπτυξης της κλίµακας βασίστηκε στην προτεινόµενη µεθοδολογία από 

τους Huybers (2004)  και Baloglu (1999), αλλά τροποποιήθηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί 

τους στόχους της παρούσας έρευνας. Έτσι, Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε για τις δύο 

αυτές µεταβλητές ήταν διαφορετική για τις δύο έρευνες (η µία ανοικτή και η άλλη 

κλειστή ερώτηση). Έτσι, στην έρευνα στους τουρίστες που χρονικά προηγήθηκε αυτής 

στους επαγγελµατίες, οι ερωτήσεις αυτές ήσαν ανοικτές δίνοντας έτσι στους 

ερωτώµενους ελευθερία απάντησης. Με τις κατηγορίες απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους τουρίστες διαµορφώθηκε η κλειστή ερώτηση που συµπεριλήφθηκε κατόπιν στο 

ερωτηµατολόγιο των επαγγελµατιών. Η δικαιολόγηση της απόφασης η κλίµακα στην 

έρευνα στους επαγγελµατίες να βασίζεται στα αποτελέσµατα των τουριστών έγκειται 

στους στόχους της έρευνας και συγκεκριµένα στο γεγονός πως µας ενδιαφέρει η 

εκτίµηση των επαγγελµατιών για δηλωθείσες συµπεριφορές (όχι αντιλήψεις) των 

επισκεπτών. Εποµένως, γνωρίζοντας τη συµπεριφορά των τελευταίων ζητούµε την 

εκτίµηση των επαγγελµατιών ως προς τη συµπεριφορά αυτή. 

 

 

Τύπος µεταφορικού µέσου για την πρόσβαση στον προορισµό 

Η υιοθέτηση µιας ερώτησης για τη διερεύνηση του µεταφορικού µέσου που 

χρησιµοποιήθηκε από τους επισκέπτες καλύφθηκε στην προηγούµενη ενότητα 

ερωτήσεων (Ενότητα 1, Ερ. 1.3) 
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Λόγοι της επίσκεψης (Purpose of Trip)  

Το γενικό ενδιαφέρον για τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι συµµετέχουν σε 

ορισµένες δραστηριότητες όπως ο τουρισµός αφορά άµεσα την τουριστική έρευνα, η 

οποία έχει εκτενώς εξετάσει το ζήτηµα (Schewe and Calantone 1978, Kaynak and 

Yavas 1981, Parrinello 1993, Mattila 1999, Zins 1998, Cai et al. 2001). ∆ιάφορες 

µελέτες έχουν µελετήσει τη σχέση µεταξύ τουριστικών κινήτρων και των διάφορων 

πτυχών της τουριστικής συµπεριφοράς αναφορικά µε τουριστικούς προορισµούς 

(Pearce and Caltabiano 1983, Rekom 1994 και Kim, Weaver, and McCleary 1996). 

Τέλος αρκετές έρευνες για τον πολιτιστικό προορισµό προσπάθησαν να 

τµηµατοποιήσουν τους επισκέπτες µε βάση τα κίνητρα επίσκεψής τους (βλέπε Verbeke 

and Rekon 1996, Zeppel and Hall 1991, Peterson 1994, Khalek et al. 1997, Chen 1996).  

Οι λόγοι και τα κίνητρα επίσκεψης στον συγκεκριµένο προορισµό εξετάστηκαν από 

δύο ερωτήσεις και ζητούσαν από τους ερωτώµενους να σηµειώσουν τους δύο πιο 

σηµαντικούς λόγους επίσκεψης της Ολυµπίας και τις δραστηριότητες που 

ενδιαφέρονται όταν ταξιδεύουν γενικά. Η κλίµακα αναπτύχθηκε συνδυάζοντας τις 

προηγούµενες µελέτες για µέτρηση ταξιδιωτικών κινήτρων (Middleton 1994) µε τα 

ειδικότερα κίνητρα επίσκεψης πολιτιστικών προορισµών (1= Επίσκεψη σε φίλους/ 

συγγενείς, 2= Οµορφιά τοπίου, 3= Πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 4= 

Ιστορικά µνηµεία, 5= Αναψυχή, 6= Αγορές, 7= Επαγγελµατικούς λόγους, 8= Άλλος 

λόγος). Επειδή ακριβώς πρόκειται για µια νέα συνδυαστική κλίµακα δόθηκε στους 

ερωτώµενους και η επιλογή τη διαφορετικής απάντησης προσθέτοντας την κατηγορία 

«Άλλο». Τέλος,  αιτιολόγηση της δυνατότητας διπλής απάντησης έγκειται στην κοινά 

αποδεκτή διαπίστωση πως όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν, επιδιώκουν συχνά να 

εκπληρώσουν πολλαπλές µη ικανοποιηθείσες ανάγκες (McIntosh and Goeldner 1990). 
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Επισκεπτόµενα αξιοθέατα κατά τη διάρκεια της παραµονής (Attractions visited) 

Αυτή η κλίµακα αναπτύχθηκε για την παρούσα µελέτη βασισµένη στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και τις θεωρίες για τους πόρους και τα αξιοθέατα πολιτιστικών 

προορισµών (βλέπε Κεφ.2, Ενότ…). Αρχικά καταγράφηκαν οι πολιτιστικοί πόροι της 

Ολυµπίας και ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν ποιους επισκέφθηκαν 

κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στον προορισµό. ∆εδοµένου ότι αυτά τα στοιχεία 

δηµιουργούν µια νέα κλίµακα µέτρησης για αυτήν την µελέτη, η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα αυτής της κλίµακας αξιολογήθηκε µέσω της ανάλυσης περιεχοµένου. 

Η ονοµαστική κλίµακα που δηµιουργήθηκε έδινε την επιλογή των πολλαπλών 

απαντήσεων µιας και ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν πραγµατοποιθείσα 

συµπεριφορά για το ποια αξιοθέατα επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της παραµονής 

τους στον προορισµό (1= Αρχαιολογικός Χώρος, 2= Αρχαιολογικό Μουσείο, 3= 

Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων, 4= Μνηµείο Pierre De Coubertin, 5= Ολυµπιακή 

Ακαδηµία). 

Εκτός της σηµασίας αυτής της ερώτησης για τον σχεδιασµό της κατάλληλης 

στρατηγικής για τον συγκεκριµένο πολιτιστικό προορισµό και την ανταγωνιστική 

θεώρηση των πόρων αυτού, η ερώτηση λειτούργησε και ως µεταβλητή ελέγχου της 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας κατέδειξαν πως η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών (97,7% όσων 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή) επισκέφθηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο και ένα 80,1% 

το Αρχαιολογικό Μουσείο µε τα υπόλοιπα αξιοθέατα να υπολείπονται κατά πολύ σε 

ποσοστά (έως 22%). Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την ορθή επιλογή των σηµείων 

διεξαγωγής της έρευνας στην τουριστική ζήτηση αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

αντιπροσωπευτικότητα του εν λόγω δείγµατος. 
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∆ραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών (Activities during visit) 

Οι δραστηριότητες  και οι συµπεριφορές από τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες  κατά 

τη διάρκεια παραµονής των σε έναν προορισµό  αποτελεί υποσύνολο του Συστήµατος 

Τουριστικής Κατανάλωσης (Tourism Consumption System - Woodside and Dubelaar 

2002). Σύστηµα τουριστικής κατανάλωσης  ορίζεται το σύνολο των  σχετικών 

σκέψεων, αποφάσεων, και συµπεριφορών ταξιδιού από έναν ταξιδιώτη πριν από, κατά 

τη διάρκεια, και µετά από ένα ταξίδι (Woodside and Dubelaar 2002, σελ. 121). 

Γενικότερα, η δηµοσιευµένη έρευνα υποστηρίζει την υπόθεση πως η συµµετοχή σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια παραµονής σε έναν προορισµό 

επηρεάζει την αξιολόγηση του προορισµού εκ µέρους των τουριστών (Dann 1977, 

Crompton 1979, Smith 1983, Pyo, Mihalik and Uysal 1989, Yuan and McDonald 1990, 

Baloglu 2000, Woodside 1982, 2002) 

Η κλίµακα που αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών 

κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έγινε µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Πρόκειται ουσιαστικά για µια κλίµακα ιεράρχησης όπου ζητούσε από 

τους ερωτώµενους να ιεραρχήσουν τις τρεις κύριες δραστηριότητές τους όταν 

ταξιδεύουν γενικά (1= Κολύµπι στην θάλασσα, 2= Περιήγηση, 3= ∆ιασκέδαση, 4= 

Επίσκεψη σε Αξιοθέατα- Μουσεία, 5= Σπορ, 6= Ξεκούραση, 7= Εκδροµές). 

 

 

Γνωριµία/ επίσκεψη σε εγγύς προορισµούς 

Με βάση τις θεωρίες της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισµών (Harris, 

Driver and Bergerson 1985, Woodside and Lysonski 1989, Krumpe and McLaughlin 

1982, Um and Crompton 1992, Dwyer et al. 2000a, Buhalis 2000, Ritchie and Crouch 

2000, Heath 2003) αναπτύχθηκε  η κλίµακα για την εξέταση των ζητηµάτων της 

γνώσης αλλά και της επισκεψιµότητας εγγύς προορισµών. 
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Ο λόγος που κρίθηκε απαραίτητη η δηµιουργία της εν λόγω κλίµακας έγκειται στην 

ποιοτική και δευτερογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον προορισµό και έκρινε 

πως είναι ένας ώριµος προορισµός που δεν παρουσιάζει πλουραλισµό στην τουριστική 

εµπειρία που προσφέρει. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα χαµηλά νούµερα 

διαµονής οδήγησαν στην ανάπτυξη µιας νέας κλίµακας που να διερευνά δυνατότητες 

εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος και εµπειρίας που παρέχει ο προορισµός. 

Η κλίµακα ήταν ονοµαστική µε τη δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων και 

περιελάµβανε δύο σκέλη. Η ακριβής διάταξη της ερώτησης έχει ως εξής: 

Ποια από τα παρακάτω µέρη γνωρίζετε ή/ και επισκεφθήκατε κατά την 
παραµονή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 

 

Ιαµατικά λουτρά Καϊάφα Γνωρί

ζει 
Επισκέ-
πτεται 

Παραδοσιακός οικισµός Ανδρίτσαινας 
���� ���� 

Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 
���� ���� 

Λιµάνι Κατακόλου 
���� ���� 

Παραλία Ζαχάρως 
���� ���� 

  

Με την κλίµακα αυτή έτσι όπως διαµορφώθηκε επετεύθηκαν δύο στόχοι: 

⇒ ∆ιερεύνηση της αναγνωρισιµότητας (awareness)  των κοντινών αξιοθέατων 

⇒ ∆ιερεύνηση των ποσοστών επισκεψιµότητας µε βάση αυτή την 

αναγνωρισιµότητα 
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55..88..33  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΕΕµµππεειιρρίίααςς  

 

Προκειµένου για την ανάπτυξη µέτρησης της σύνθετης (multi-item measure) 

µεταβλητής «Αξιολόγηση Τουριστικής Εµπειρίας» ακολουθήθηκαν τα στάδια που 

προτείνει ο Churchill (1979), προσαρµοσµένα στο ερευνώµενο πεδίο µελέτης. 

Το πρώτο στάδιο αφορούσε στον προσδιορισµό των θεωρητικών εννοιών που 

σχετίζονται µε τις ερευνητικές και τις συναφείς διαστάσεις τους. Ειδικότερα, αφορούσε 

στον εντοπισµό όλων των τουριστικών υπηρεσιών του προορισµού (δηλαδή  των πόρων, 

αξιοθέατων και υπηρεσιών) που συνθέτουν την τουριστική εµπειρία αλλά και των 

σχετικών διαστάσεων αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών. Για τον 

εντοπισµό και την επιλογή των υπηρεσιών και των διαστάσεων ποιότητας αυτών 

υιοθετήθηκε µια ευρέως χρησιµοποιούµενη ερµηνευτική προσέγγιση στις τουριστικές 

έρευνες όπως αυτή προτείνεται από τους Tribe and Snaith (1998): 

1. Σε πρώτη φάση, έγινε επισκόπηση της σχετικής δηµοσιευµένης βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας (βλέπε Κεφ. 2.Α, Κεφ. 2.Β, & Κεφ. 2.Γ) ενώ παράλληλα ερευνήθηκε 

όλο το διαθέσιµο δευτερογενές υλικό για τον προορισµό και τους πόρους/ 

υπηρεσίες του19. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν και πρωτογενείς πηγές για τον 

σχεδιασµό ενός καταλόγου µε τις παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες και πόρους 

του προορισµού. Οι πηγές αυτές συνίστατο κυρίως στην προσωπική εµπειρία και 

την παρατήρηση αλλά και άτυπες συζητήσεις µε εµπειρογνώµονες (επαγγελµατίες 

του προορισµού και ερευνητές) που ειδικεύονται στον τουρισµό και είναι γνωστές 

της Ολυµπίας. 

2. ∆εύτερον, εξετάσθηκε η αποκαλούµενη «κρίσιµη λογοτεχνία», δεδοµένου ότι το 

δευτερογενές υλικό µπορεί να είναι χρήσιµο στην παροχή µιας µερικής µόνο 

εικόνας ενός προορισµού και των υπηρεσιών και αξιοθέατων αυτού. Ως κρίσιµη 

                                                

19 Σηµαντικότερες πηγές: ΕΟΤ, ΕΣΥΕ,  Ταµείο Πόρων Αρχαιοτήτων, Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Νοµαρχία 

Ηλείας, ∆ήµος Ολυµπίας, εκθέσεις και έρευνες, διαφηµιστικό υλικό και ιστοχώροι που αναφέρουν τον προορισµό. 
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λογοτεχνία ορίζεται «η λογοτεχνία που δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

εξυπηρετήσει προωθητικές προσπάθειες και αποτελείται κυρίως από επιστηµονικά 

άρθρα και έρευνες σχετικές µε το υπό εξέταση θέµα» (Tribe and Snaith 1998, σελ. 

29). Έτσι περαιτέρω ιδιότητες προήλθαν από την επισκόπηση της σχετικής 

λογοτεχνίας, πρώτιστα σε ιδιότητες πολιτιστικών προορισµών κληρονοµιάς 

(ενδεικτικά Silberberg 1995, Formica and Uysal 1998, Poria et al. 2001, 

Apostolakis 2003) αλλά και σε τουριστικούς προορισµούς γενικότερα (ενδεικτικά 

Danaher and Arweiler 1996, Dorfman 1979, Goodrich 1997, 1978, Loundsbury and 

Hoopes 1985, Pizam, Neumann and Reichel 1978, Whipple and Thach 1988, Hollier 

1994, McQuilken et al. 2000, Akama and Kieti 2003) . 

3. Σαν τελευταίο βήµα, οµάδα εστίασης τουριστών
20 (focus group) συµµετείχε σε 

προσωπική συνέντευξη για να επιβεβαιώσει/ ακυρώνει τις αναδυόµενες υπηρεσίες 

και τις σχετικές διαστάσεις ποιότητας αυτών (βλέπε εργασίες των Bieger 1998 και 

Weiermair and Fuchs 1999).  

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην οµαδοποίηση των υπηρεσιών και των πόρων αυτών 

σε οµάδες παρεχόµενων υπηρεσιών προς χάριν λειτουργικότητας µε βάση την 

σχετικότητά τους και την εφαρµογή τους στην παρούσα µελέτη. Έτσι προέκυψαν οι 

κάτωθι οµάδες υπηρεσιών και πόρων του προορισµού που καλύπτουν όλο το φάσµα 

της τουριστικής εµπειρίας στον προορισµό: α) Αξιοθέατα, β) ∆ιαµονή, γ) ∆ιατροφή, δ) 

Μέσα Μεταφοράς, και ε) Αγορές.  

Με παρόµοια διαδικασία οµαδοποιήθηκαν και οι  διαστάσεις ποιότητας κάθε 

τουριστικής υπηρεσίας που µετρήθηκε. Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης (Κεφ. 2.Γ, Ενότ. Γ.2.3.2), οι διαστάσεις ποιότητας της 

κλίµακας SERVQUAL (Parasuraman et al. 1988) είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος 

αξιολόγησης της ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών, κατόπιν όµως τροποποιήσεων και 

προσαρµογών σε σηµαντικό βαθµό ανά εξεταζόµενη υπηρεσία (Carman 1990, Babakus 
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and Mangold 1992, Buttle 1996, Cronin and Taylor 1992, Ford et al. 1993, Akviran 

1994, LeBlanc and Nguyen 1988, Gounaris et al. 2003), και ειδικότερα στον τουρισµό 

(Oberoi and Hales 1990, Knutson et al. 1991, Fick and Ritchie 1991, Saleh and Ryan 

1991, Johns and Tyas 1996, Stevens et al. 1995, Akama and Kieti 2003, Luk and 

Layton 2002).  

Κατά συνέπεια, στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια προκειµένου να καταστήσουµε 

λειτουργική την έννοια της αξιολόγησης της ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας, 

χρησιµοποιήσαµε 30 ερώτησεις-στοιχεία που επιδίωξαν να αξιολογήσουν τις 

διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την επιλογή 

αυτή βασίστηκε σε προηγούµενες µεθοδολογικές προτάσεις των Zeithaml et al. (2000), 

των Liljander et al. (2002) και των Gounaris et al. (2003). 21Με αυτό τον τρόπο: 

⇒ συµπεριλήφθησαν στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις πέντε διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών, όπως περιγράφονται από τους Parasuraman et al. (1991a), 

και 

⇒ προστέθησαν στοιχεία που επιδίωξαν να συλλάβουν τις πρόσθετες διαστάσεις 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στα πλαίσια της τουριστικής 

εµπειρίας καθώς επίσης και για το συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό. 

Προκειµένου να παραχθούν τα πρόσθετα στοιχεία, ακολουθήθηκε η διαδικασία που 

αναπτύχθηκε στις προηγούµενες παραγράφους (Ενότ. 5.5). Συγκεκριµένα, διεξήχθηκε 

                                                                                                                                          

20 Η ποιοτική αυτή έρευνα έγινε κατά την φάση του σχεδιασµού του ερευνητικού εργαλείου σε οµάδα 10 τουριστών 

µε χαρακτηριστικά ίδια µε το τελικό δείγµα και µε σχέδιο δειγµατοληψίας παρόµοιο µε το τελικό (πλήρης ανάλυση 

στην ενότητα 5.5.11 του παρόντος κεφαλαίου). 

21 Οι ίδιοι οι ερευνητές του µοντέλου SERVQUAL, Zeithaml et al. (2000) παραδείγµατος χάριν 

αναπτυξαν 11 σχετικές διαστάσεις βασισµένες στην έρευνα οµάδας εστίασης. Επίσης, σύµφωνα µε τους 

Liljander et al. (2002) οι αρχικές διαστάσεις ποιότητας µπορούν να προσαρµοστούν και µερικές 

πρόσθετες διαστάσεις να κατασκευαστούν. 
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πειραµατική έρευνα (double loop learning22) σε τουρίστες όπου µε βάση την 

προσέγγιση «template process» (Saunders and Williams 2000) τους ζητήθηκε να 

προτείνουν τις δικές τους διαστάσεις αναφορικά µε τις τουριστικές υπηρεσίες στον 

προορισµό. Με τον τρόπο αυτό προέκυψαν προσαρµοσµένες διαστάσεις για το 

συγκεκριµένο ερευνητικό πρόβληµα και πεδίο και όχι γενικές. 

Η τρίτη φάση σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου συνίστατο στον πιλοτικό έλεγχο αυτού 

σε 30 επισκέπτες του προορισµού, µε την διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων 

(πλήρης περιγραφή στην Ενότητα 5.6 του παρόντος Κεφαλαίου). Στόχος του πιλοτικού 

αυτού ελέγχου ήταν ο εντοπισµός πιθανών λαθών ή παραλήψεων αλλά και η 

παρατήρηση της γενικότερης στάσης και αντιµετώπισης του ερωτώµενου απέναντι στο 

ερευνητικό όργανο.  

Μετά την ανάλυση των σταδίων σχεδιασµού του ερευνητικού οργάνου, ακολουθεί η 

µέτρηση των µεµονωµένων πολυδιάστατων µεταβλητών  (multidimensional variables) 

αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών, που αναλύεται στις σελίδες που ακολουθούν. 

 

 

Αξιολόγηση Αξιοθέατων προορισµού 

Η κλίµακα της σύνθετης µεταβλητής αξιολόγησης των αξιοθέατων του προορισµού 

ζητούσε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους µε τις εξής 

προτάσεις που αντιστοιχούν σε ιδιότητες αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας: 

 

 

                                                

22 (Argiris 1977) η ανάδειξη των εξεταζόµενων για την κλίµακα µέτρησης διαστάσεων προκύπτει από τον 

καταιγισµό ιδεών από πλευράς των πελατών (τουριστών στη συγκεκριµένη περίπτωση) 
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Πίνακας 5.13  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Αξιολόγηση Αξιοθέατων Προορισµού 
 

Αξιολόγηση Αξιοθέατων 

 

Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι εύκολη 

Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη 

Οι χώροι είναι πολύ καθαροί 

Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα µε εξυπηρέτησαν άµεσα 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί 

 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-βάθµια κλίµακα 

Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  

Συµφωνώ έντονα). 

Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και του ελέγχου 

αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η κλίµακα µέτρησης της αξιολόγησης των 

αξιοθέατων είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, το συνολικό ποσοστό της 

διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους δύο παράγοντες είναι 64.84% για το δείγµα 

των τουριστών και 54% για το δείγµα των επαγγελµατιών. Όλα τα στοιχεία έχουν factor 

loadings µεγαλύτερα από 0,40 στον ίδιο παράγοντα (συγκεκριµένα άνω του 0,45) 

υποδεικνύοντας την καταλληλότητα του συνδυασµού τους σε διαφορετικούς 

παράγοντες της ίδιας κλίµακας. Επιπρόσθετα, η κλίµακα µέτρησης είναι αξιόπιστη µε 

συντελεστή αξιοπιστίας 0,74 (τιµή standardized a  0,745) για το δείγµα των τουριστών 

και 0.817 (τιµή standardized a  0,82) για το δείγµα των επαγγελµατιών. 
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Αξιολόγηση ∆ιαµονής  

Προ της αξιολόγησης της διαµονής η ενότητα που αφορούσε στη διαµονή στον 

προορισµό εξέταζε κάποια ζητήµατα συµπεριφοράς ως προς την υπηρεσία αυτή στον 

συγκεκριµένο προορισµό. Αναλυτικότερα, η πρώτη ερώτηση της ενότητας που 

αφορούσε τις υπηρεσίες διαµονής ήταν αν παρέµειναν σε κατάλυµα κατά της διάρκεια 

της επίσκεψής τους στον προορισµό (Ενοτ. 3, Ερωτ.17). Πρόκειται για µια ερώτηση 

φίλτρου έτσι ώστε η ενότητα αυτή να απαντηθεί µόνο από τους διαµένοντες στον 

προορισµό. Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τον τύπο του καταλύµατος (ξενοδοχείο, 

ενοικιαζόµενο δωµάτιο, κάµπινγκ, φίλοι/ συγγενείς, ή άλλος τύπος) ενώ η τελευταία 

ερώτηση της ενότητας διερευνούσε τις συµπεριφορικές προθέσεις των επισκεπτών 

αναφορικά µε το κατάλυµα που διέµειναν. 

Όσον αφορά τώρα στο κυρίως µέρος της αξιολόγησης της διαµονής στον προορισµό, η 

κλίµακα της σύνθετης µεταβλητής αξιολόγησης που αναπτύχθηκε ζητούσε από τους 

ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους µε το επίπεδο ποιότητας στις 

εξής ιδιότητες: 

Πίνακας 5.14  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Αξιολόγηση ∆ιαµονής στον Προορισµό 

Αξιολόγηση ∆ιαµονής 

 

Τοποθεσία καταλύµατος 

Καθαριότητα καταλύµατος 

Ανέσεις για διανυκτέρευση 

Γεύµατα 

Παροχές καταλύµατος (πισίνα, µπαρ, κλπ) 

Πρόσθετες παροχές (π.χ. πιστολάκι µαλλιών) 

Παροχή µεταφοράς από και προς σταθµούς εισόδων  και άλλα µέρη (transfer) 

Προγράµµατα εκδροµών 
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Ταχύτητα εξυπηρέτησης 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 

Προθυµία υπαλλήλων αν βοηθήσουν 

Ανταγωνιστική τιµή 

 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-βάθµια κλίµακα 

Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  

Συµφωνώ έντονα). Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και 

του ελέγχου αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η κλίµακα µέτρησης της 

αξιολόγησης της διαµονής είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, το συνολικό 

ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους δύο παράγοντες είναι 61.60% για 

το δείγµα των τουριστών, µε όλα τα στοιχεία να έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 

0,40 στον ίδιο παράγοντα (συγκεκριµένα άνω του 0,41) υποδεικνύοντας την 

καταλληλότητα του συνδυασµού τους σε διαφορετικούς παράγοντες της ίδιας 

κλίµακας. Αντίστοιχα, το συνολικό ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται από 

τους δύο παράγοντες είναι 74% για το δείγµα των επαγγελµατιών, µε όλα τα στοιχεία 

να έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 0,64 στον ίδιο παράγοντα.  

Επιπρόσθετα, η κλίµακα µέτρησης είναι αξιόπιστη µε συντελεστή αξιοπιστίας 0,85 (και 

τιµή standardized a  0,86) για το δείγµα των τουριστών και 0.817 (τιµή standardized a  

0,82) για το δείγµα των τουριστών και 0.897 (τιµή standardized a  0,90) για το δείγµα 

των επαγγελµατιών. 
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Αξιολόγηση ∆ιατροφής 

Προ της αξιολόγησης ζητούνταν από τους τουρίστες να δηλώσουν τον τύπο της 

διατροφής που είχαν στον προορισµό µε µια ονοµαστική κλίµακα πολλαπλών 

απαντήσεων (1= Γευµάτισα σε εστιατόρια στον ίδιο χώρο όπου διέµεινα, 2= Γευµάτισα 

σε εστιατόρια έξω από το χώρο όπου διέµεινα, 3= Αγορά τροφίµων και ποτών και 

προετοιµασία γεύµατος από τον ίδιο, 4= Γευµάτισα σε φίλους/ συγγενείς, 5= Άλλο). 

Η κλίµακα της σύνθετης µεταβλητής αξιολόγησης της διατροφής στον προορισµό 

ζητούσε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους µε τις εξής 

προτάσεις που αντιστοιχούν σε ιδιότητες αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας: 

 

Πίνακας 5.15  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Αξιολόγηση ∆ιατροφής στον Προορισµό 

Αξιολόγηση ∆ιατροφής 

 

Οι χώροι είναι καθαροί 

Η διατροφή στην Αρχαία Ολυµπία είναι υψηλής ποιότητας 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών 

Η διατροφή στην Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβή 

Οι υπάλληλοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 

Οι υπάλληλοι είναι φιλικοί 

 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-βάθµια κλίµακα 

Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  

Συµφωνώ έντονα). Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και 

του ελέγχου αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η κλίµακα µέτρησης της 
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αξιολόγησης της διατροφής είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, το συνολικό 

ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους τρεις παράγοντες είναι 81.77%. 

Όλα τα στοιχεία έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 0,40 στον ίδιο παράγοντα 

(συγκεκριµένα άνω του 0,71) υποδεικνύοντας την καταλληλότητα του συνδυασµού 

τους σε διαφορετικούς παράγοντες της ίδιας κλίµακας. Επιπρόσθετα, η κλίµακα 

µέτρησης είναι αξιόπιστη µε συντελεστή αξιοπιστίας 0,74 ( και τιµή standardized a  

0,74) για το δείγµα των τουριστών και 0.85 (τιµή standardized a  0,85) για το δείγµα 

των επαγγελµατιών. 

 

Αξιολόγηση Μετακίνησης στον προορισµό 

Προ της αξιολόγησης ζητούνταν από τους τουρίστες να δηλώσουν µε µια ερώτηση 

φίλτρου εάν νοίκιασαν αυτοκίνητο κατά την παραµονή τους στον προορισµό.  Η 

ενοικίαση αυτοκινήτου ήταν και η µόνη υπηρεσία µετακίνησης µες στον προορισµό µε 

βάση την ανάλυση των τουριστικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Κατάταξης Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων (International Standard Classification of 

Tourism Activities - SICTA), που εµπίπτει στους στόχους και περιορισµούς της 

παρούσας µελέτης. 

Η κλίµακα της σύνθετης µεταβλητής αξιολόγησης της µετακίνησης στον προορισµό 

ζητούσε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους µε τις εξής 

προτάσεις που αντιστοιχούν σε ιδιότητες αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας: 

Πίνακας 5.16  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Αξιολόγηση Μετακίνησης στον Προορισµό 

Αξιολόγηση Μετακίνησης 

 

Το αυτοκίνητο είναι καθαρό 

Το αυτοκίνητο είναι σε καλή κατάσταση 
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Η τιµή ενοικίασης είναι ακριβή 

Η εξυπηρέτηση είναι άµεση 

Οι υπάλληλοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 

Οι υπάλληλοι είναι φιλικοί 

 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-βάθµια κλίµακα 

Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  

Συµφωνώ έντονα). Στην κλίµακα για την αξιολόγηση της µετακίνησης µε ενοικίαση 

αυτοκινήτου µές στον προορισµό δεν διενεργήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας λόγω του πολύ µικρού ποσοστού απάντησης. Συγκεκριµένα µόλις έξι 

(6) τουρίστες έκαναν χρήση αυτής της υπηρεσίας στον προορισµό, µε αποτέλεσµα να 

πραγµατοποιηθούν µόνο περιγραφικές αναλύσεις ως προς την κλίµακα αυτή. 

 

 

Αξιολόγηση Αγορών στον προορισµό 

Προ της αξιολόγησης ζητούνταν από τους τουρίστες να δηλώσουν τον τύπο των 

αγορών που έκαναν κατά την παραµονή τους στον προορισµό µε µια ονοµαστική 

κλίµακα πολλαπλών απαντήσεων (1= Αγορές για τρόφιµα, 2= Αγορές για ποτά, 3= 

Αγορές υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων, 4= Αγορές υπηρεσιών τραπεζών, 5= 

∆ιασκέδαση, 6=  Έξοδα µεταφοράς, 7=  Αγορά ειδών πολυτελείας (κοσµήµατα, κλπ), 

8= Αγορά αναµνηστικών ειδών (κάρτ-ποστάλ, souvenirs, κλπ), 9= Έξοδα για νοσήλια, 

10= Άλλο). Οι αγορές που συµπεριλήφθηκαν στην κλίµακα είναι αυτές που 

χαρακτηρίζονται άµεσα ή έµµεσα τουριστικές αγορές µε βάση την κατηγοριοποίηση 

του SISCA (Eurostat 1998) και παρέχονται στον συγκεκριµένο προορισµό.  

Η κλίµακα της σύνθετης µεταβλητής αξιολόγησης των αγορών στον προορισµό 

ζητούσε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους µε τις εξής 
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προτάσεις που αντιστοιχούν σε ιδιότητες αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας: 

Πίνακας 5.17  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Αξιολόγηση Τουριστικών Αγορών στον Προορισµό 

Αξιολόγηση Τουριστικών Αγορών 

 

Οι χώροι είναι καθαροί 

Τα προϊόντα είναι ποιοτικά 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία προϊόντων 

Η τιµή των περισσοτέρων ειδών είναι ακριβή 

Οι υπάλληλοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 

Οι υπάλληλοι είναι φιλικοί 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν και στην περίπτωση αυτή να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια 

πέντα-βάθµια κλίµακα Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = 

Συµφωνώ, και  5 = Συµφωνώ έντονα). Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης και του ελέγχου αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 

κλίµακα µέτρησης της αξιολόγησης των αξιοθέατων είναι έγκυρη και αξιόπιστη. 

Συγκεκριµένα, το συνολικό ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους δύο 

παράγοντες είναι 63 %. Όλα τα στοιχεία έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 0,40 

στον ίδιο παράγοντα (µόνη εξαίρεση η µεταβλητή «Υπάρχει µεγάλη ποικιλία 

προϊόντων» που είχε 0,36) υποδεικνύοντας την καταλληλότητα του συνδυασµού τους 

σε διαφορετικούς παράγοντες της ίδιας κλίµακας. Επιπρόσθετα, η κλίµακα µέτρησης 

κρίνεται µετρίως αξιόπιστη (moderate interrater reliability) µε συντελεστή αξιοπιστίας 

0,73 (και τιµή standardized a  0,73) για το δείγµα των τουριστών και 0.70 (τιµή 

standardized a  0,72) για το δείγµα των επαγγελµατιών. Να υπενθυµίσουµε πως η 

µεταβλητή «Η τιµή των περισσοτέρων ειδών είναι ακριβή» έχει επανακωδικοποιηθεί 

(recoding) έτσι ώστε να λάβει θετική έννοια (για πλήρη δικαιολόγηση βλέπε Ενότ. 

5.10.3 του παρόντος κεφαλαίου). 
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55..88..44  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––    ΣΣυυννοολλιικκήή  ΙΙκκααννοοπποοίίηησσηη  ΑΑππόό  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΕΕµµππεειιρρίίαα  

 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε (Κεφ. 2, Ενοτ…) κατέστη 

εµφανής η θεώρηση της ικανοποίησης ως ένα από τα βασικά παράγωγα της 

ταξιδιωτικής εµπειρίας (Driver and Tocher 1970, Lucas and Stankey 1974). 

 Οι Johnson, Anderson et al. (1995) διέκριναν µεταξύ δύο διαφορετικών γενικών 

θεωρήσεων της ικανοποίησης: ικανοποίηση µε µια συγκεκριµένη συναλλαγή και 

συνολική (ή σωρευτική) ικανοποίηση. Η πρώτη ενδιαφέρεται για «την ικανοποίηση ως 

µεµονωµένη, συναλλαγή-συγκεκριµένη µέτρο ή αξιολόγηση ενός ιδιαίτερου προϊόντος 

ή την εµπειρία υπηρεσιών» (Johnson, Anderson et al. 1995, σελ. 699). Ως συνολική 

αξιολόγηση ενός πελάτη της καταναλωτικής εµπειρίας, η συνολική (ή σωρευτική 

ικανοποίηση) είναι πιο σχετική έννοια για την αξιολόγηση τουριστικής εµπειρίας από 

έναν σε έναν προορισµό (Bosquea and San Martína 2008; Dabholkar et al. 2000; Otto 

and Ritchie 1996, Hudson and Shepherd 1998, Tribe and Snaith 1998). Για πλήρη 

ανάλυση βλέπε κεφάλαιο βιβλιογραφικής επισκόπησης (Κεφ. 2Γ, Ενότ. 22.3). 

Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης καθοδήγησε τον µεθοδολογικό σχεδιασµό του 

οργάνου µέτρησης έτσι ώστε να αποτιµά τόσο τη συνολική ικανοποίηση όσο και την 

ικανοποίηση από κάθε µεµονωµένη συναλλαγή κατά Mittal et al. (1999) , δηλαδή:  

⇒ Μετρήθηκε χωριστά η ικανοποίηση µε κάθε ιδιότητα/ τουριστική υπηρεσία του 

προορισµού.  

⇒ Ερευνήθηκε η συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό (Rust, Zahorik and 

Keininghan 1993; Huh, Uysal, and McCleary 2006). 

Αυτή η µελέτη χρησιµοποίησε την ευρύτατα αποδεκτή στην έρευνα τουριστικής 

ικανοποίησης πελατών κλίµακα των Pizam, Neumann, και Reichel (1978) που εξετάζει 

την σύνθετη µεταβλητή «συνολική ικανοποίηση από την τουριστική εµπειρία» 

χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της απόδοσης µόνο και βασίζεται σε 4βαθµη κλίµακα 

–ουσιαστικά πρόκειται για κλίµακα σηµαντικού διαφορικού- που κυµαινόταν από 

«Ελάχιστα» (1) σε «Απόλυτα Ικανοποιηµένος» (4). Η κλίµακα τροποποιήθηκε 
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κατάλληλα για να καλύπτει όλο το φάσµα της τουριστικής εµπειρίας στο συγκεκριµένο 

προορισµό. 

 

Πίνακας 5.18  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία στον 

Προορισµό 

Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 

 

Ικανοποίηση  από τα Αξιοθέατα 

Ικανοποίηση από  τη ∆ιαµονή 

Ικανοποίηση από  τη ∆ιατροφή 

Ικανοποίηση από  τη Μεταφορά 

Ικανοποίηση από  τις Τουριστικές Αγορές   

Συνολική ικανοποίηση  από τον Προορισµό 

 

 

Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και του ελέγχου 

αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η κλίµακα µέτρησης της συνολικής 

ικανοποίησης είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, το συνολικό ποσοστό της 

διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους δύο παράγοντες είναι 54,07%. Όλα τα στοιχεία 

έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 0,40 στον ίδιο παράγοντα (συγκεκριµένα άνω 

του 0,41) υποδεικνύοντας την καταλληλότητα του συνδυασµού τους σε διαφορετικούς 

παράγοντες της ίδιας κλίµακας. Επιπρόσθετα, η κλίµακα µέτρησης είναι αξιόπιστη µε 

συντελεστή αξιοπιστίας 0,86 ( και τιµή standardized a  0,86) για το δείγµα των 

τουριστών και 0.82 (τιµή standardized a  0,82) για το δείγµα των επαγγελµατιών. 
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55..88..55  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––    ΣΣττάάσσηη  γγιιαα  ππρροοοορριισσµµόό  κκααιι  κκααττοοίίκκοουυςς  

 

Οι στάσεις στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν ως προς δύο προοπτικές: α) Στάση/ 

Εικόνα για τον προορισµό, και β) Στάση/ εικόνα για τους κατοίκους.  

Σύµφωνα µε τη διεθνώς δηµοσιευµένη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία η 

µέτρηση της εικόνα ενός προορισµού εξαρτάται αποκλειστικά από την προοπτική του 

ερευνητή (Echtner και Ritchie 1993). Έτσι, οι περισσότερες µελέτες εικόνας ενός 

τουριστικού προορισµού χρησιµοποιούν παραδοσιακά καταλόγους ιδιοτήτων (attribute 

lists) για να µετρήσουν µερικά από τα λειτουργικότερα (ή απτά) συστατικά της εικόνας 

προορισµού, όπως το τοπίο, το κλίµα και τα αξιοθέατα (βλ., Pike & Ryan, 2004; 

Baloglu and McCleary, 1999; Beerli & Martin, 2004). Μόλις πρόσφατα µερικές µελέτες 

έχουν διευρύνει τις κλίµακες µετρώντας τη συναισθηµατική εικόνα ή το γνωστικό 

χάρτη ενός τουριστικού προορισµού (βλέπε Martin & Rodriguez del Bosque, 2007; 

Gallarza, Saura  & Garcia, 2002). 

Ένα δεύτερο ζήτηµα ως προς τη µέτρηση της εικόνας αφορά στο εάν υπάρχουν κάποιες 

κοινές διαστάσεις µεταξύ των εικόνων κάθε προορισµού ή όχι, δηλαδή αν 

παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες στη δοµή τους. Η παρούσα µελέτη υιοθετεί την 

προσέγγιση πως οι προορισµοί έχουν κάποιες κοινές διαστάσεις (ή δοµή) µε τους 

άλλους προορισµούς ως προς  την εικόνα τους. ∆ιαφορετικά θα ήταν µικρής αξίας η 

χρησιµοποίηση ή ανάπτυξη µιας κανονιστικής ή τυποποιηµένης κλίµακας για τη 

µέτρηση της εικόνας προορισµού µε δυνατότητες γενίκευσης. 

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, για την ανάπτυξη της κλίµακας µέτρησης της 

εικόνας στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η προτεινόµενη από τον Reilly (1990) 

διαδικασία. Η κλίµακα που σχεδιάστηκε υιοθέτησε την ψυχολογική προσέγγιση, 

µετρώντας τη συναισθηµατική εικόνα ή το γνωστικό χάρτη του υπό εξέταση 

προορισµού. Ζητούσε, δηλαδή, από τους ερωτώµενους να δηλώσουν τον βαθµό 

συµφωνίας τους µε προτάσεις που αντιστοιχούν σε διαστάσεις της συναισθηµατικής 

εικόνας για τον προορισµό και τους κατοίκους αυτού. Οι προτάσεις που 
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συµπεριλήφθηκαν στην κλίµακα  βασίζονται στην κλίµακα µέτρησης της 

συναισθηµατικής εικόνας του Reilly (1990) και των Pike & Ryan (2004). 

Αναλυτικότερα, η κλίµακα έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 5.19  ∆ιαστάσεις µέτρησης για Στάση Τουριστών απέναντι στον Προορισµό 

Στάση Τουριστών 

 

Ο προορισµός είναι ωραίο µέρος αλλά  υπάρχουν καλύτεροι προορισµοί 

Αυτές οι διακοπές στον προορισµό  είναι οι καλύτερες που έχω κάνει  

Ο προορισµός είναι  υπερεκτιµηµένος  ως τουριστικός προορισµός   

Βρήκα την προορισµό  καλύτερο από ότι περίµενα  

Οι κάτοικοι είναι  φιλικοί  µε τους τουρίστες  

Οι κάτοικοι είναι  πρόθυµοι να βοηθήσουν 

Ο προορισµός είναι ένας  ακριβός  προορισµός διακοπών   

 

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-βάθµια κλίµακα 

Likert (1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  

Συµφωνώ έντονα). 

Τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και του ελέγχου 

αξιοπιστίας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η κλίµακα µέτρησης της στάσης των 

τουριστών είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριµένα, το συνολικό ποσοστό της 

διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους δύο παράγοντες είναι 57%. Όλα τα στοιχεία 

έχουν factor loadings µεγαλύτερα από 0,40 στον ίδιο παράγοντα (συγκεκριµένα άνω 

του 0,47) υποδεικνύοντας την καταλληλότητα του συνδυασµού τους σε διαφορετικούς 

παράγοντες της ίδιας κλίµακας.  
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Εξαίρεση εδώ αποτελεί η πολύ µικρή φόρτωση του παράγοντα «Ακριβός ο 

προορισµός» (0,25) που συµπεριλήφθηκε όµως µετά από απαίτηση των τουριστών στον 

προέλεγχο του ερωτηµατολογίου (βλέπε Ενότ…) και από τον έλεγχο της εγκυρότητας 

που δεν έδειχνε διαφορά στον συντελεστή αξιοπιστίας µετά την αφαίρεση του 

συγκεκριµένου παράγοντα (a if item deleted 0,75.31 µικρότερο από το συντελεστή a µε 

τον παράγοντα µέσα: 0,7544). Η πλειοψηφία των στατιστικών ορίζει πως η διαγραφή 

µιας µεταβλητής είναι επιβεβληµένη όταν η απόρριψή της οδηγεί σε σηµαντική αύξηση 

του δείκτη αξιοπιστίας, ενώ η αδιάκριτη διαγραφή µεταβλητών που επιλέχθηκαν ως 

σηµαντικές στην µέτρηση της κύριας έννοιας δηµιουργεί πρόβληµα στο θεωρητικό και 

κατ’ επέκταση στο µεθοδολογικό σχεδιασµό της µελέτης (Hair et al. 1998). 

Επιπρόσθετα, η κλίµακα µέτρησης είναι αξιόπιστη µε συντελεστή αξιοπιστίας 0,70 ( 

και τιµή standardized a  0,70) για το δείγµα των τουριστών και 0.73 (τιµή standardized 

a  0,75) για το δείγµα των επαγγελµατιών. 
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55..88..66  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––    ΣΣυυµµππεερριιφφοορριικκέέςς  ΠΠρροοθθέέσσεειιςς  

 

Η έννοια των συµπεριφορικών προθέσεων (behavioral intentions) καλύπτεται στην 

παρούσα έρευνα µε τρεις ερωτήσεις: α) από την µία ρωτούσε για επαναληπτική 

επίσκεψη στην χώρα και επαναληπτική επίσκεψη στο συγκεκριµένο τουριστικό 

προορισµό, β) η δεύτερη για επαναληπτική επίσκεψη σε επίπεδο τουριστικού 

καταλύµατος και γ) η τρίτη για θετικές προφορικές συστάσεις (βλ. Κεφ. 4. Ενότ. 4.6.2). 

Συγκεκριµένα έγινε: 

1. διερεύνηση της µετά-την-επίσκεψη συµπεριφοράς (post-visit behaviour), µε µια 

κλίµακα που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Gitelson and Compton (1983) και 

ακολουθείται κατά κόρον (Pearce 2005; Crompton, J., & Baker, D. (2000); Ching-

Fu Chen (2007); Petrick, J. F. (2004); Petrick, J. F. and Backman (2002); Tam, J.L. 

M. (2000)), ερευνήθηκε και η πρόθεση των επισκεπτών για µελλοντική επίσκεψη 

τόσο στην χώρα όσο και τον προορισµό. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές 

κωδικοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες µέσω µιας κατηγορικής κλίµακας 

σηµαντικού διαφορικού  (1= καθόλου πιθανό, 2= ίσως ναι ίσως όχι, 3= πιθανόν, 4= 

πολύ πιθανό να συµβεί). 

2. διερεύνηση της πρόθεσης µελλοντικής επίσκεψης στο ίδιο κατάλυµα όπου 

διέµειναν (βλέπε Gyte and Phelps 1989; Barsky & Nash, 2002) µε µια διχοτοµική 

κλίµακα .  

3. οι πρόθεση θετικών συστάσεων (word of mouth) για τον προορισµό ερευνήθηκε µε 

µια κλίµακα Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να εκτιµήσουν κάθε δήλωση σε µια πέντα-

βάθµια κλίµακα Likert που προτείνει και ο Middleton (2001): 1 = ∆ιαφωνώ έντονα, 

2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ, και  5 =  Συµφωνώ έντονα. 
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55..88..77  ΚΚλλίίµµαακκαα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––    ∆∆ηηµµοογγρρααφφιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  

Η τελευταία ενότητα του ερωτηµατολογίου ζητούσε πληροφορίες για τα δηµογραφικά 

στοιχεία των ερωτώµενων προκειµένου να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ερωτώµενων.  

Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα τουριστικής ζήτησης (στους τουρίστες) οι ερωτήσεις 

για το προφίλ τους ήταν οι κάτωθι: 

Πίνακας 5.20  ∆ιαστάσεις µέτρησης  ∆ηµογραφικών Χαρακτηριστικών Τουριστών  

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Τουριστών 

 

εθνικότητα 

φύλο 

ηλικία 

εκπαίδευση    

µέσο µηνιαίο εισόδηµα 

 

 

Θεωρητική υποστήριξη των επιλεγµένων µεταβλητών δίνεται στο κεφάλαιο της 

παρουσίασης του ερευνητικού υποδείγµατος (Κεφ. 4, Ενότ. 4.6.6).  

Αναφορικά µε τον λειτουργικό ορισµό, οι κλίµακες για αυτή την ενότητα ήταν όλες 

ονοµαστικές και βασίζονταν στις προτεινόµενες κλίµακες για τα δηµογραφικά στοιχεία 

της τουριστικής ζήτησης από τον Λογαριασµό Τουριστικών Στατιστικών (TSA, WTO, 

1998).  

Έτσι έχουµε τις ακόλουθες κλίµακες: 

• ∆ιχοτοµική κλίµακα για το φύλο (1= άντρες, 2= γυναίκες) 
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• Πολλαπλής επιλογής για: εθνικότητα23 (1= Ελληνική, 2= Αγγλική, Γαλλική, 4= 

Ιταλική, 5= Ολλανδική, 6= Ισπανική, 7= Γερµανική, 8= Άλλη), ηλικία (1= κάτω 

από 15,  2= 15-35, 3= 35-45, 4= 45-60 και 5= πάνω από 60 ετών), εκπαίδευση  

(1= Απόφοιτος Βασικής Εκπαίδευσης, 2= Απόφοιτος Λυκείου, 3= Φοιτητής, 4= 

Απόφοιτος πανεπιστηµίου, 5= Κάτοχος µεταπτυχιακού) και µέσο µηνιαίο 

εισόδηµα (1= κάτω των 800 €, 2= 800 – 1500 €, 3= 1501 – 3000 €, 4=  Άνω των 

3000 €). 

Μια σηµείωση εδώ αναφορικά µε την ερώτηση για την οικονοµική κατάσταση των 

ερωτώµενων. Παρόλο που σε ένα δείγµα από διαφορετικές εθνικότητες η έννοια του 

«οικονοµικά εύρωστου» και «οικονοµικά ασθενέστερου» δεν υπόκεινται σε 

αντικειµενικά κριτήρια άµεσης συγκρισιµότητας, κρίθηκε αναγκαία η συµπερίληψη της 

έννοιας µε στόχο τη διερεύνηση των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών για ένα θέµα που 

τους αφορά άµεσα, η αγοραστική δυνατότητα των επισκεπτών του προορισµού. Ο 

αποφασιστικός παράγοντας που συνέβαλε στο να περιληφθεί η ερώτηση αυτή ήταν το 

γεγονός πως η πιλοτική έρευνα και στα δύο δείγµατα φανέρωσε σηµαντικότατες 

αποκλίσεις ως προς το ζήτηµα αυτό. Πιο συγκεκριµένα, ενώ οι τουρίστες της πιλοτικής 

έρευνας δήλωσαν πως ήταν στην ανώτερη οικονοµική κλίµακα που υπήρχε στο 

ερωτηµατολόγιο, οι επαγγελµατίες εκτιµούν πως οι τουρίστες του προορισµού ανήκουν 

στην χαµηλότερη οικονοµική κλίµακα. Μια τέτοια λανθασµένη εκτίµηση κρίθηκε πως 

έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω µιας και από την άποψη τουλάχιστον του 

στρατηγικού σχεδιασµού µάρκετινγκ οδηγεί σε λανθασµένη τµηµατοποίηση και 

τοποθέτηση της αγοράς. 

Στην έρευνα τουριστικής προσφοράς, επιπρόσθετα µε την εκτίµηση των επαγγελµατιών 

ως προς το προφίλ των επισκεπτών του προορισµού (που ζητούνταν από η εκτίµησή 

τους για το προφίλ των τουριστών) υπήρχε και πρόσθετη ενότητα στο τέλος του 

κεφαλαίου µε ερωτήσεις (9η ενότητα) για τη σκιαγράφηση του προφίλ των  

επαγγελµατιών, ρωτώντας τους για κάποια δηµογραφικά στοιχεία των ιδίων. 

                                                

23 Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν µετά από µελέτη των στοιχείων διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης της ΕΣΥΕ 

των τριών τελευταίων ετών προ της έρευνας. Για ανάλυση βλέπε Παράρτηµα. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 321 

 

 

Συγκεκριµένα, οι ερωτώµενοι έπρεπε να δηλώσουν το είδος της τουριστικής 

δραστηριότητας που παρέχουν στον προορισµό σε µια σύνθετη ονοµαστική κλίµακα 

πολλαπλής επιλογής: 

⇒ ∆ιαµονή: 1= Ξενοδοχείο, 2= Κάµπινγκ (Camping), 3= Ενοικιαζόµενα 

δωµάτια, 4= Άλλο, µε επιµέρους ανοικτές ερωτήσεις για την κατηγορία και τη 

δυναµικότητα του καταλύµατος (σε δωµάτια). 

⇒ ∆ιατροφή: 1= Εστιατόριο, 2= Ταβέρνα, 3= Πιτσαρία, 4= Ταχυφαγείο (Fast 

Food), 5= Ψησταριά, 6= Άλλο, µε πρόσθετη ανοικτή ερώτηση για τη 

δυναµικότητα του καταστήµατος (σε καρέκλες). 

⇒ Υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων: 1= Εσωτερικού Τουρισµού, 2= Γενικού 

Τουρισµού, 3= Επαγγελµατικού Τουρισµού, 4= Εναλλακτικού Τουρισµού, 5= 

Άλλο. 

⇒ Εµπορία Τουριστικών Ειδών:  1= Εµπορία Ειδών Χρυσοχοΐας-

Αργυροχοϊας, 2= Εµπορία Τουριστικών Ειδών, 3= Εµπορία Ειδών Λαϊκής 

Τέχνης, 4= Άλλο. 

⇒ Εµπορία Τροφίµων και ποτών: 1= Πρατήριο Άρτου - Ειδών 

Ζαχαροπλαστικής, 2= Εκµετάλλευση Περιπτέρου, 3= Σούπερ Μαρκετ 4= 

Οπωροπωλείο, 5= Άλλο. 

⇒ Ψυχαγωγικές υπηρεσίες:  1= Καφετέρια, 2= Καφενείο, 3= Κέντρο 

∆ιασκέδασης, 4= Άλλο. 

⇒ Άλλες Υπηρεσίες ως ανοικτή ερώτηση  

Η τελευταία ερώτηση στα δηµογραφικά των επαγγελµατιών διερευνούσε τη θέση 

που κατέχει ο ερωτώµενος στην τουριστική επιχείρηση (1= Ιδιοκτήτης, 2= Γενικός 

διευθυντής, 3= Ξεναγός, 4= Άλλη). Η δικαιολόγηση της σηµαντικότητας αυτής της 

ερώτησης έχει καλυφθεί στην ενότητα  4.6.6 του κεφαλαίου 4. 
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55..99      ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΥΥΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Κάθε ψυχοµετρική κλίµακα πρέπει να διακρίνεται για δύο βασικές ιδιότητές της: την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητά της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πως το αποτέλεσµα της 

µέτρησης ανταποκρίνεται πλήρως στο αληθινό αποτέλεσµα αυτού που µετράται 

(Σταθακόπουλος 1997).  

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας για την έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των κλιµάκων 

µέτρησης του δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Στόχος ήταν να επιβεβαιωθούν η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιµάκων µέτρησης της παρούσας έρευνας, ώστε να 

είναι αξιόπιστη η περαιτέρω ανάλυσή τους. 

Όπως προτείνεται από τους ερευνητές (Spector 1992) πρώτα πρέπει να θεµελιώνεται η 

ζωτική ιδιότητα της αξιοπιστίας των µετρήσεων και στη συνέχεια να διερευνάται η 

εγκυρότητα των κλικάκων των µεταβλητών. Τη δοµή αυτή ακολουθεί και η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων στην παρούσα ενότητα της µελέτης. 

Στο σηµείο αυτό και προ της αναλυτικής παρουσίασης των ελέγχων κρίνεται σκόπιµο 

στο σηµείο αυτό να διευκρινισθεί πως σύµφωνα µε τον Veal (2006), η τουριστική 

έρευνα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες στη διασφάλιση της εγκυρότητας µιας και 

τέτοιου είδους έρευνες συµπεριφορών µπορούν να είναι µια αδύναµη αντανάκλαση 

µεταβαλλόµενων ή ασταθών στάσεων (π.χ. αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός σύντοµου 

χρονικού διαστήµατος ή από εξωγενείς µεταβλητές). Ως εκ τούτου τα αποκτηθέντα 

στοιχεία δεν µπορούν να επαρκώς ορισµένα όπως τα στοιχεία που λαµβάνονται από τις 

φυσικές επιστήµες (Veal 1997, σελ.35 και Pizam 1994). Στα πλαίσια πάντως της 

παρούσας µελέτης έγινε προσπάθεια εξέτασης όλων ή όσο το δυνατόν περισσότερων 

εξωγενών παραγόντων που να οδηγούν σε τυχαία ή συστηµατικά σφάλµατα. 
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55..99..11  ΑΑξξιιοοππιισσττίίαα  ((RReell iiaabbii ll ii ttyy))  

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα, που προσδιορίζει εάν κάποιο εργαλείο µέτρησης 

είναι κατάλληλα κατασκευασµένο, είναι η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία 

αντιπροσωπεύει το βαθµό συνέπειας των µετρήσεων (Κουρεµένος 1996, de Vaus 

1991). Μια µεταβλητή, δηλαδή, είναι αξιόπιστη όταν οδηγεί στην παραγωγή ίδιων 

αποτελεσµάτων σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις µε το ίδιο όργανο-ερωτηµατολόγιο, 

τα ίδια υποκείµενα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Ουσιαστικά, η αξιοπιστία αντιπροσωπεύει την έκταση του τυχαίου (µη συστηµατικού) 

µη δειγµατοληπτικού σφάλµατος (Κουρεµένος 1996, σελ. 46). Εάν ένα µέτρο είναι 

αξιόπιστο αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα πως είναι και έγκυρο, επειδή κάποιος µπορεί να 

µετρήσει αξιόπιστα κάτι άλλο εκτός από αυτό που σκοπεύει στη µέτρηση (Singleton et 

al. 1993). Με άλλα λόγια, η αξιοπιστία είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για 

την εγκυρότητα µιας κλίµακας. 

Τα είδη ή τύποι αξιοπιστίας µιας κλίµακας που εφαρµόστηκαν στην παρούσα έρευνα, 

είναι: 

Η αξιοπιστία µεταξύ διαφορετικών βαθµολογητών και παρατηρητών (inter-rater, inter-

observer reliability): η αξιοπιστία ως προς αυτό το ζήτηµα δεν εξετάστηκε στην 

συγκεκριµένη περίπτωση µιας και ο ερευνητής διεξήγαγε µόνος του την έρευνα. 

Αξιοπιστία ελέγχου- επανελέγχου ή επαναληπτικών µετρήσεων (test-retest reliability): 

σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, επαναλαµβάνουµε την ίδια δοκιµασία, στα ίδια άτοµα, 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ακολούθως αναζητούµε συσχέτιση ανάµεσα στα 

αποτελέσµατα. Στις τουριστικές έρευνες (συµπεριλαµβανόµενων των διδακτορικών 

διατριβών στον τουρισµό) σε προορισµούς η επαναληπτική µέτρηση χρησιµοποιείται 

σπανίως, λόγω του χρονικού περιορισµού, τόσο των τουριστών και της τουριστικής 
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εµπειρίας όσο και των ερευνών εν γένει. Έτσι δεν εξετάστηκε αυτό το είδος αξιοπιστίας 

στην παρούσα έρευνα. 

Αξιοπιστία παράλληλων τύπων (parallel-forms reliability) ή εναλλακτικής µέτρησης: Σε 

αυτή την περίπτωση χορηγούµε έναν παράλληλο τύπο της κλίµακας (διαφορετική αλλά 

ισοδύναµη προσέγγιση µέτρηση του φαινοµένου - Κουρεµένος 1996, σελ. 46) στα ίδια 

άτοµα, κάτω από τις ίδιες συνθήκες και µετά αναζητούµε τη συσχέτιση τους. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος είναι να δηµιουργήσουµε µια µεγάλη οµάδα ερωτήσεων που 

αντιπροσωπεύουν την ίδια δοµική έννοια και µετά να χωρίσουµε τυχαία τις ερωτήσεις 

σε δύο κατηγορίες. ∆ίνουµε και τις δύο κατηγορίες στους ίδιους ανθρώπους. Ο 

συντελεστής συσχέτισης µεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών ερωτήσεων θεωρείται 

δείκτης της αξιοπιστίας της κλίµακας. Ασφαλώς η µέθοδος αυτή έχει πολλές δυσκολίες, 

καθώς είναι δύσκολο να δηµιουργήσει κανείς ερωτήσεις που αντανακλούν την ίδια 

δοµική έννοια και να έχει δύο κατηγορίες παράλληλων ή ισοδύναµων ερωτήσεων 

(αδυναµία κατασκευής διαφορετικών «οργάνων» µέτρησης κατά Κουρεµένο 1996). Το 

µειονέκτηµα αυτό σε συνδυασµό µε το χρονικό περιορισµό της συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου από τους επισκέπτες δεν έγινε έλεγχος αξιοπιστίας παράλληλων 

τύπων.  

Αξιοπιστία Εσωτερικής Συνέπειας ή Συνοχής (internal consistency reliability): Η έννοια 

της εσωτερικής συνέπεις έγκυται στην υπόθεση πως αν τα µέρη συναποτελούν το όλο, 

θα πρέπει να έχουν συσχετισµένες µεταξύ τους µετρήσεις (Κουρεµένος 1996, σελ. 47). 

Αποτελεί τον πιο δηµοφιλή τρόπο ελέγχου της αξιοπιστίας και πραγµατοποιείται µε τη 

βοήθεια του συντελεστή αξιοπιστίας Crobach α, ο οποίος βασίζεται στην εσωτερική 

συνέπεια των στοιχείων µιας κλίµακας, δηλαδή στη µέση συνδιακύµανσή τους 

(Nunnally 1978, Churchill and Peter 1984). Εφόσον ο συντελεστής α ερµηνεύεται σαν 

τετραγωνισµένος συντελεστής συσχέτισης, οι τιµές του κυµαίνονται από µηδέν έως 

ένα. Όσο πιο υψηλός είναι ο συντελεστής α τόσο πιο αξιόπιστη είναι η κλίµακα 

µέτρησης ενός δείκτη (µεταβλητής), διότι οδηγεί µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε 

ίδια αποτελέσµατα χωρίς να επηρεάζεται δηλαδή από το τυχαίο σφάλµα. 
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Οι Hair et al. (1998) αναγνωρίζουν πως ορισµένοι ερευνητές προτείνουν ως 

αποδεκτούς τους ακόλουθους σταθµισµένους συντελεστές αξιοπιστίας: α = 0.95 για την 

εσωτερική συνοχή της κλίµακας και α = 0.85 για παραλλαγές της κλίµακας. Επειδή οι 

αριθµοί αυτοί θεωρούνται υπερεκτιµηµένοι, το όριο για το χαρακτηρισµό µιας 

κλίµακας ως αξιόπιστης είναι ένας συντελεστής α > 0.70 (Nunnally 1978). Σύµφωνα µε 

τον Hair et al. (1998), αξιοπιστία που κυµαίνεται µεταξύ 0.6 και 0.7 µπορεί να γίνει 

ανεκτή. Εντούτοις,  εάν η κλίµακα έχει συντελεστή a κάτω από  το 70,  η κλίµακα 

πρέπει εξετάζεται για οποιεσδήποτε πηγές λαθών µέτρησης όπως η ανεπαρκής 

δειγµατοληψία ερωτήσεων (items), λάθη υλοποίησης της έρευνας, περιστασιακοί 

παράγοντες, χαρακτηριστικά των δειγµάτων, αριθµός των στοιχείων καθώς και 

θεωρητικά λάθη στην ανάπτυξη µιας κλίµακας µέτρησης. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνέπειας, για να εξετάσει το βαθµό στον οποίο τα στοιχεία του ερευνητικού οργάνου 

είναι συνεπή µεταξύ τους ή αν όλα λειτουργούν στην ίδια κατεύθυνση (Punch 1998, 

σελ.99). Ο συντελεστής a (Cronbach's alpha) λήφθηκε µε τη χρησιµοποίηση της 

µέτρησης αξιοπιστίας του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0.  

Λόγω όµως της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης έρευνας, οι περιπτώσεις που 

εισήχθησαν σε κάθε ανάλυση ποικίλει λόγω της διαφοροποίησης στον αριθµό των 

έγκυρων απαντήσεων ανά διάσταση ικανοποίησης, που οφείλεται στο εύρος των 

τουριστικών υπηρεσιών που αποτελούν κάθε µεµονωµένη τουριστική εµπειρία στον 

προορισµό, που είναι προφανώς µοναδική και διαφορετική µεταξύ των τουριστών. 

∆ηλαδή, δεν έλαβαν όλοι οι τουρίστες όλες τις τουριστικές υπηρεσίες στον προορισµό. 

Συγκεκριµένα µόλις 24 από τους 268 τουρίστες και 34 από τους 95 επαγγελµατίες 

απάντησαν σε όλες τις υποδιαστάσεις µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας. Αυτός είναι 

και ο λόγος που τα αποτελέσµατα του Cronbach  a για το σύνολο των υποδιαστάσεων 

του ερευνητικού οργάνου, έχουν κατά βάση περιγραφικό χαρακτήρα. Έτσι, ο 

συντελεστής αξιοπιστίας του ερευνητικού οργάνου (και για τα για τις 43 υπο-

διαστάσεις (sub-attributes items) µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας είναι: 

⇒ 0.89 για την έρευνα στην τουριστική ζήτηση (στους τουρίστες) και 
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⇒ 0.84 για την έρευνα στην τουριστική προσφορά (στους επαγγελµατίες). 

Αντίθετα, οι σύνθετες κλίµακες µέτρησης της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας 

(πάνω από .70, βλέπε Ενότητες….-…), της ικανοποίησης (0.86) και της στάσης (0.75) 

επέστρεψαν υψηλές τιµές συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach α και για τα δύο δείγµατα, 

πιστοποιώντας την αξιοπιστία των χρησιµοποιούµενων κλιµάκων µέτρησης. 

Αξιοπιστία µε τη µέθοδο διχοτόµησης ή των δύο ηµίσεων/ ηµίκλαστων (split-half 

reliability): χορηγούµε το ερωτηµατολόγιο µια φορά σε ένα δείγµα του πληθυσµού και 

υπολογίζουµε τη συνολική βαθµολογία για κάθε ήµισυ τυχαία (Nunnally and Bernstein 

1994). Στην περίπτωση αυτή, ο δείκτης αξιοπιστίας των δύο ηµίσεων ή 

ισοδιαχωριζόµενων δειγµάτων είναι απλά ο συντελεστής συσχέτισης ανάµεσα στις δύο 

βαθµολογίες. Ο συντελεστής αυτός προτάθηκε από τον Spearman (1910) ως τρόπος 

εκτίµησης της αξιοπιστίας από µια µόνο δοκιµασία.  

 Ο συντελεστής Cronbach a είναι από µαθηµατικής σκοπιάς, ισοδύναµος µε τον µέσο 

όρο όλων των δυνατών εκτιµήσεων των ηµίσεων. Στα πλαίσια της παρούσης έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε Split half ανάλυση και τα αποτελέσµατα του συντελεστή 

διχοτοµήσεως (split-half reliability coefficient) των Spearman-Brown και ο 

συντελεστής Cronbach a (έρευνα τουριστικής ζήτησης: 0.92 για το πρώτο ήµισι και .86 

για το δεύτερο, έρευνα τουριστικής προσφοράς:0.85 για το πρώτο ήµισι και .79 για το 

δεύτερο) πιστοποίησαν την αξιοπιστία αυτής της µορφής. 

Ο κάτωθι πίνακας περιέχει τους συντελεστές Guttman and Spearman-Brown split-half 

reliability coefficients για κάθε µια από τις υποκλίµακες. Οι συντελεστές αξιοπιστίας 

είναι µέσα στα αποδεκτά όρια -πάνω από το όριο του .70 που προτείνουν οι Nunnally 

and Bernstein (1994)  ή πολύ κοντά σε αυτό- και εποµένως µπορεί να υσχηριχθεί πως οι 

χρησιµοποιούµενες κλίµακες έχουν αξιοπιστία split-half.  
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Πίνακας 5.21  Συντελεστές Guttman and Spearman-Brown split-half reliability coefficients για 

κάθε µια από τις υποκλίµακες στο δείγµα Τουριστών 

Τουρίστες (Ν = 268) 

Υπο - Κλίκακες Guttman 

split-half 

Spearman-

Brown  

Ισχύουσες 

περιπτώσεις 

    

Αξιολόγηση Υπηρεσιών (εκτός ∆ιαµονής) 73.8 74.1 141 

Αξιολόγηση ∆ιαµονής 75.7 76.2 60 

Ικανοποίηση 83.7 83.9 87 

Στάση 65.5 68.9 226 

    

 

Πίνακας 5.22  Συντελεστές Guttman and Spearman-Brown split-half reliability coefficients για 

κάθε µια από τις υποκλίµακες στο δείγµα  Επαγγελµατιών 

Επαγγελµατίες (Ν= 95) 

Υπο - Κλίκακες Guttman 

split-half 

Spearman-

Brown  

Ισχύουσες 

περιπτώσεις 

    

Αξιολόγηση Υπηρεσιών (εκτός ∆ιαµονής) 73.8 74.1 82 

Αξιολόγηση ∆ιαµονής 67.3 67.7 39 

Ικανοποίηση 83.3 83.3 94 

Στάση 71.0 73.6 93 
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Όπως βλέπουµε στους πίνακες οι περιπτώσεις που εισήχθησαν σε κάθε ανάλυση 

ποικίλει λόγω της διαφοροποίησης στον αριθµό των έγκυρων απαντήσεων ανά 

διάσταση ικανοποίησης, που οφείλεται στο εύρος των τουριστικών υπηρεσιών που 

αποτελούν κάθε µεµονωµένη τουριστική εµπειρία στον προορισµό, που είναι προφανώς 

µοναδική και διαφορετική µεταξύ των τουριστών24.  

Παράλληλα µε τις ανωτέρω µετρήσεις στα πλαίσια της αξιοπιστίας ελέγχθηκε ένα 

κρίσιµο ζήτηµα αυτής της έρευνας, ο χρόνος διεξαγωγής και των δύο ερευνών, όπως 

αυτός ορίζεται από τον de Vaus (1991). Ο συγχρονισµός για αυτήν την µελέτη ήταν ένα 

κρίσιµο ζήτηµα. Αν και η έρευνα στην τουριστική προσφορά (τους επαγγελµατίες) θα 

φαινόταν για κάποιους λογικό να πραγµατοποιηθεί κατά την ίδια χρονική περίοδο µε 

αυτήν στην τουριστική ζήτηση (στους τουρίστες), εντούτοις αποφασίστηκε να 

πραγµατοποιηθεί αργότερα και µάλιστα στο τέλος της τουριστικής περιόδου (µήνες 

Οκτώβριος και Νοέµβριος). Ό λόγος αυτής της ετεροχρονισµένης ερευνητικής 

απόφασης έγκειται στα εµπειρικά αποτελέσµατα πλείστων ερευνών σε τουριστικούς 

φορείς τα οποία καταδεικνύουν ως προτιµητέα χρονική περίοδο διεξαγωγής µιας 

τέτοιας έρευνας  όταν η επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι χαµηλότερη.  Η έρευνα 

των τουριστών πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του 

Σεπτεµβρίου, όταν χρονικό διάστηµα που έχει βρεθεί να επηρεάζει αρνητικά τις 

αντιλήψεις των επαγγελµατιών, δεδοµένου του φόρτου εργασίας που έχουν, την 

έλλειψη προσωπικού χρόνου και διαφόρων άλλων εξωγενών παραγόντων. Εποµένως, 

αποφασίστηκε οι πληροφορίες από τους επαγγελµατίες να ληφθούν από µια έρευνα 

αναλήφθηκε σε διαφορετικές εποχές του έτους για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της εποχικότητας και των αρνητικών επιπτώσεων στη στάση των επαγγελµατιών από 

την όξυνση του τουριστικού φαινοµένου. Τέλος, σύγκριση µεταξύ των πρώτων και των 

τελευταίων ερωτώµενων (Armstrong and Overton 1977) αποκάλυψε ότι -όσον αφορά 

τους ερωτώµενους και στα δύο δείγµατα- δεν υπήρξε διάσταση (variance) µεταξύ των 

απαντήσεων κατά την πάροδο των µηνών. 

                                                
24 ∆εν έλαβαν όλοι οι τουρίστες όλες τις τουριστικές υπηρεσίες στον προορισµό. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 
διεξήχθη ανάλυση για το σύνολο της χρησιµοποιούµενης κλίµακας µιας ο αριθµός των εισερχόµενων περιπτώσεων 
ήταν µηδενικός και στις δύο αναλύσεις. Ο λόγος έγγειται στην προεπιλογή του στατιστικού προγράµµατος SPSS 
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55..99..22  ΕΕγγκκυυρρόόττηητταα  ((vvaall iiddii ttyy))  

 

Η εγκυρότητα της µέτρησης συνδέεται µε την ύπαρξη «συστηµατικού» µη 

δειγµατοληπτικού σφάλαµτος (Κουρεµένος 1996, σελ. 44). Κατά τον Cronbach (1984), 

το βασικό κριτήριο για την επιλογή µιας κλίµακας είναι η εγκυρότητά της. Ένα 

εργαλείο µέτρησης ονοµάζεται έγκυρο, όταν τα στοιχεία µας συνηγορούν στο ότι µετρά 

εύστοχα το φαινόµενο για το οποίο δηµιουργήθηκε (Hair et al. 1998). Κατά συνέπεια η 

έννοια της εγκυρότητας είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρξη του συστηµατικού 

σφάλµατος, όπως η έννοια της αξιοπιστίας είναι όπως είδαµε συνδεδεµένη µε την 

ύπαρξη των τυχαίων σφαλµάτων. 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας ακολουθεί τον έλεγχο της αξιοπιστίας. Ένα αξιόπιστο 

εργαλείο µέτρησης δεν είναι απαραίτητα και έγκυρο. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται 

τρία κύρια είδη ή τύποι εγκυρότητας µέτρησης: η εγκυρότητα περιεχοµένου (Content 

related validity), η εγκυρότητα βάσει κριτηρίου (Criterion related validity) και η 

Θεωρητική εγκυρότητα ή εγκυρότητα δοµικής µεταβλητής (Construct validity - βλ., 

Low G. 1985, Κουρεµένος 1996, σελ. 45). 

Η εγκυρότητα στην παρούσα έρευνα ελέγχθηκε µε τους εξής τρόπους:  

Εγκυρότητα Περιεχοµένου (content validity): Ένα ψυχοµετρικό µέσο διακρίνεται για 

την εγκυρότητα του περιεχοµένου του, όταν οι ερωτήσεις του µέσου καλύπτουν το 

εύρος του περιεχοµένου της εννοιολογικής κατασκευής που µετράται. Αναφέρεται 

δηλαδή στον βαθµό στον οποίο µια κλίµακα καλύπτει το πλήρες φάσµα της 

µετρούµενης συµπεριφοράς (Clark-Carter 1997, σελ.29). Αυτό επιτυγχάνεται στα 

αρχικά στάδια σχεδιασµού της έρευνας, µε την ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, την ποιοτική έρευνα των ατόµων που αφορά και την ανάλυση των 

απόψεων των ειδικών στο θέµα. 

                                                                                                                                          

15.0 να χρησιµοποιούνται στην ανάλυση µόνον οι περιπτώσεις που είναι ταυτόχρονα έγκυρες για όλες τις υπό 
εξέταση µεταβλητές (Exclude cases listwise). 
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Η πλειοψηφία των κλιµάκων µέτρησης που υιοθετήθηκαν στην παρούσα έρευνα 

βασίστηκε σε κλίµακες που διαµορφώθηκαν από ερευνητές σε προγενέστερο σχετικό 

ερευνητικό έργο (βλέπε Βιβλιογραφική Επισκόπηση Κεφ…, Ενότ… και Ερευνητικό 

Πλαίσιο, Κεφ…, Ενότ…) και είτε συµπεριλήφθηκαν αυτούσιες στην έρευνα, είτε 

προσαρµόστηκαν µετά από τον προέλεγχο και τον πιλοτικό έλεγχο για να ταιριάζουν 

στο συγκεκριµένο πεδίο έρευνας είτε αναπτύχθηκαν βάσει της θεωρητικής 

συνεισφοράς ερευνητών στο συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο (βλέπε Λειτουργικός 

ορισµός µεταβλητών, Κεφ. 5, Ενότ. 5.8). Πλέον των παραπάνω ενεργειών, δύο 

επιπλέον ενέργειες κινήθηκαν στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της εγκυρότητας 

περιεχοµένου. Αρχικά, εµπειρογνώµονες25 κλήθηκαν να κρίνουν εάν το όργανο 

κάλυπτε επαρκώς τον ερευνητικό σκοπό σε προσωπικές συνεντεύξεις για τον 

προσδιορισµό των διαφορετικών πτυχών της ερευνούµενης έννοιας και την δυνατότητα 

εφαρµογής τους στον συγκεκριµένο προορισµό. Μια πρόσθετη µέθοδος που έλαβε 

χώρα ήταν ο προέλεγχος, µε τη µορφή ποιοτικής έρευνας (Stevens 1946, 

Σταθακόπουλος 2005) προκειµένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα και πληρότητα του 

ερευνητικού οργάνου (βλέπε υπο-ενότητα 5.5.11 του παρόντος κεφαλαίου).  

Εγκυρότητα έκφρασης ή φαινοµενική εγκυρότητα (face validity): Η εγκυρότητα 

έκφρασης και η εγκυρότητα περιεχοµένου αποτελούν µεθόδους υποκειµενικής 

επικύρωσης. Η εγκυρότητα έκφρασης αναφέρεται στην κρίση πως ο λειτουργικός 

ορισµός εµφανίζεται να µετρά την έννοια που είναι προορισµένος να µετρήσει 

(Singleton et al. 1993, σελ.122). Ένα ερωτηµατολόγιο λέµε ότι είναι φαινοµενικά 

έγκυρο, όταν τα άτοµα στα οποία το εφαρµόζουµε, θεωρούν ότι έχει ερωτήµατα 

αντιπροσωπευτικά του µεγέθους που δηλώνουµε ότι επιθυµούµε να µετρήσουµε. 

∆ηλαδή η µορφή αυτή εγκυρότητας, επιτυγχάνεται µέσω της γνώµης ατόµων µη 

ειδικών µε το αντικείµενο, αλλά που αποτελούν δείγµα του πληθυσµού ενδιαφέροντος. 

Με την προσέγγιση αυτή ο ερευνητής επιτυγχάνει να δει, όχι αν το ερωτηµατολόγιο 

είναι πραγµατικά έγκυρο, αλλά αν φαίνεται έγκυρο (Ποταµιάνος 1998, σελ. 38). 

                                                

25 Ο επιβλέποντας και γνώστες του συγκεκριµένου προορισµού (3 επιχειρηµατίες και 1 ερευνητής)  . 
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Είναι εµφανές ότι ο έλεγχος του ερωτηµατολογίου µας µε αυτόν τον τρόπο, δεν 

βασίζεται σε κάποιο στατιστικό ή άλλο επιστηµονικό κριτήριο. Για το λόγο αυτό, η 

εγκυρότητα έκφρασης δεν είναι ευρέως αποδεκτή επειδή είναι βασισµένη στην 

προσωπική κρίση παρά σε αντικειµενικά στοιχεία (Singleton et al. 1993). Παρόλα 

αυτά, είναι πολύ σηµαντικό, ένα νέο εργαλείο να είναι έγκυρο κατά την άποψη των 

ατόµων στα οποία εφαρµόζεται. Στην παρούσα έρευν η φαινοµενική εγκυρότητα 

ελέγχθηκε από το τον προέλεγχο του ερωτηµατολογίου σε δείγµα των τουριστών 

(Κεφ.5, Ενότ. 5.5.11) και την Πιλοτική Έρευνα (Κεφ.5, Ενότ.5.7). 

∆οµική Εγκυρότητα ή Εγκυρότητα σύνθετης µεταβλητής (construct validity): Η δοµική 

εγκυρότητα αφορά στον έλεγχο ύπαρξης ενός χαρακτηριστικού, µιας κατηγορίας ή µιας 

δοµής στην ερευνώµενη κλίµακα σε σχέση µε χαρακτηριστικά ή δοµές σε άλλες 

κλίµακες που έχουν χρησιµοποιηθεί και ελεγχθεί για την διερεύνηση παροµοίων 

εννοιών. Η δοµική εγκυρότητα  µιας κλίµακας αντικατοπτρίζει το πόσο καλά κάποιος 

(ο ερευνητής) αποτυπώνει τις ιδέες του ή τη θεωρία του σε µια κλίµακα (Carmines and 

Zeller 1989). Αυτή η µέθοδος αξιολογεί πόσο καλά ένα µέτρο προσαρµόζεται σε σχέση 

µε τις θεωρητικές προσδοκίες. Η µόνη πραγµατική τεκµηρίωση της αντικειµενικής 

ύπαρξης των εννοιολογικών κατασκευασµάτων (constructs) είναι η αποδεδειγµένη 

σχέση τους µε κάποια αντικειµενικά συµπεριφορικά στοιχεία. Η στατιστική µέθοδος 

που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της δοµικής εγκυρότητας είναι η παραγοντική 

ανάλυση (factor analysis). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exloratory Factor 

Analysis) που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS εξήγαγε παράγοντες µε µη συσχετισµένους συνδυασµούς των στοιχείων 

µιας κλίµακας και της ορθογώνιας (orthogonal) µεθόδου περιστροφής varimax, που 

ελαχιστοποιεί τον αριθµό των στοιχείων που έχουν υψηλά factor loadings σε κάθε 

παράγοντα.  

Προκειµένου να ελεχθεί η Εγκυρότητα Σύγκλισης (Convergent Validity) µέσω της 

Ανάλυσης Παραγόντων εξετάζονται οι φορτώσεις και τα cross-loadings των 

ερωτήσεων στις σύνθετες µεταβλητές. Οι ερωτήσεις που κατ’ υπόθεση 

αντικατοπτρίζουν την ίδια σύνθετη µεταβλητή θα πρέπει να επιδεικνύουν υψηλές 

συσχετίσεις µε την υποθετικά κοντινή τους µεταβλητή και χαµηλές συσχετίσεις µε 
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άλλες ερωτήσεις ή σύνθετες µεταβλητές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν διαφορετικές 

έννοιες. 

Από τα ερευνητικά συµπεράσµατα του ελέγχου της παραγοντικής εγκυρότητας 

(factorial validity) είναι εµφανές πως οι υιοθετηµένες κλιµακες αξιολόγησαν 

ικανοποιητικά το θεωρητικό κατασκεύασµα βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης και 

εποµένως µπορούµε να υποθέσουµε ότι η έρευνα έχει επιτύχει ως προς τη δοµική 

εγκυρότητα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα λειτουργικών 

ορισµών των κλιµάκων µέτρησης (Ενότητα 5.8 του παρόντος Κεφαλαίου). 

Εγκυρότητα Κριτηρίου  (criterion validity): Στην εγκυρότητα κριτηρίου η ερµηνεία των 

συµπερασµάτων είναι βασισµένη στη δυνατότητα µιας µεταβλητής να προβλέψει µια 

άλλη µεταβλητή (Ryan 1995, σελ.36). ∆ηλαδή, αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα 

µιας δοκιµασίας να προβλέπει τη συµπεριφορά ενός ατόµου σε συγκεκριµένες 

καταστάσεις. Ένα ερωτηµατολόγιο κρίνεται έγκυρο βάσει κάποιου κριτηρίου, αν τα 

αποτελέσµατα τα οποία εξάγονται από την εφαρµογή του έρχονται σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα άλλων αναγνωρισµένων µεθόδων αξιολόγησης των ίδιων 

χαρακτηριστικών (Dereshiwsky 1998).  

Αν η συµφωνία αυτή αποδεικνύεται µε ταυτόχρονη χρήση του κριτηρίου και του νέου 

ερωτηµατολογίου, τότε αναφερόµαστε στην παράλληλη εγκυρότητα ή εγκυρότητα 

ταυτοσηµίας (Concurrent Validity). Η εξακρίβωση αυτού του είδους εγκυρότητας 

απαιτεί  απαιτεί τον έλεγχο µίας µέτρησης σε αντιδιαστολή µε τη µέτρηση της ίδιας 

µεταβλητής µε τη χρήση ενός οργάνου (ερωτηµατολογίου ή άλλο) το οποίο αποτελεί 

τον καθιερωµένο ή «χρυσό κανόνα» για την µέτρηση αυτή. Στο µάρκετινγκ συνήθως 

ως χρυσοί κανόνες χρησιµοποιούνται είτε δηµοσιευµένες ψυχοµετρικές κλίµακες είτε 

δηµοσιευµένα δευτερογενή στοιχεία (DeVellis 1991, Bearden et al. 1993, Bruner & 

Hensel 1997). Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν ως χρυσοί κανόνες 

δευτερογενή κυρίως στοιχεία από δηµοσιευµένες δηµόσιες πηγές (ΕΟΤ, Στατιστική 

Υπηρεσία, Εµπορικό Επιµελητηρίου Νοµού, κ.ο.κ.) σε διάφορα στάδια της 

δειγµατοληψίας της πρωτογενούς έρευνας (βλ. Κεφ.5, Ενότ. 5.3 & 5.4). Ο έλεγχος της 

εγκυρότητας έγινε µε τη χρήση του κατάλληλου συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα στις 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 333 

 

 

δύο µετρήσεις ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία. Τα ευρήµατα κατέδειξαν πως η 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις µέτρησης παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση µε τις 

εναλλακτικές µετρήσεις (από τις δηµοσιευµένες δηµόσιες πηγές) των ίδιων 

φαινοµένων. 
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55..1100  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  

 

Η ανάλυση των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα µε την χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 for Windows (Statistical Pachage for Social Sciences). 

Η δοµή της ενότητας αυτής έχει ως εξής: 

1.  Προέλεγχος Ερωτηµατολογίου 

2. ∆ιερευνητική (Προκαταρκτική) Ανάλυση ∆εδοµένων  (Exploratory Data Analysis) 

3. Περιγραφή Μεθόδων Ανάλυσης των ∆εδοµένων 
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55..1100..11  ΠΠρροοέέλλεεγγχχοοςς  ΕΕρρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  

 

5.10.1 Έλεγχοι στο πεδίο (field edit) 

Έλεγχοι στο πεδίο είναι διαδικασίες που σκοπό έχουν τον περιορισµό των λαθών κατά 

την περίοδο της συλλογής των στοιχείων από το δείγµα. Συνήθως συνίστανται στην 

επίβλεψη των ατόµων που έχουν επιφορτιστεί τη συλλογή των στοιχείων από τους 

ερωτώµενους αλλά και την επιβεβαίωση ότι πράγµατι τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί 

από το επιλεγµένο δείγµα (Σταθακόπουλος, 1996). Έλεγχοι στο πεδίο δεν χρειάστηκαν 

να γίνουν για τον προφανή λόγο πως ο ερευνητής ήταν ο ίδιος που είχε επιφορτιστεί τη 

συλλογή των στοιχείων από τους ερωτώµενους. 

 

5.10.2 Επεξεργασία ερωτηµατολογίων (editing) 

 

Σε µια έρευνα τουριστικού µάρκετινγκ αναµένεται από τον ερευνητή και πρέπει να 

προβλέπεται η περίπτωση επιστροφής σηµαντικού αριθµού ερωτηµατολογίων που δεν 

είναι πλήρως συµπληρωµένα. Πράγµατι, στην έρευνα στην τουριστική ζήτηση υπήρξαν 

ερωτηµατολόγια που κάποιες ερωτήσεις ή ολόκληρες ενότητες δεν είχαν συµπληρωθεί. 

Στην πρώτη περίπτωση, που ερωτήσεις δεν είχαν συµπληρωθεί, τα ερωτηµατολόγια 

συµπεριλήφθησαν στην ανάλυση (χρησιµοποιώντας τον κωδικό 9 για άρνηση 

απάντησης). Στην περίπτωση που ολόκληρες ενότητες δεν είχαν συµπληρωθεί, δεν 

χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου, 

µοιράστηκαν 320 ερωτηµατολόγια ενώ το απαιτούµενο δείγµα που είχε προβλεφθεί 

ήταν 256 άτοµα. Από τα 320 ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν, τελικά 

χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση τα 268, που αποτελούν και τον τελικό αριθµό του 

δείγµατος. Εποµένως, το 16,25% των ερωτηµατολογίων που επιστράφηκαν δεν 

χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση λόγω σηµαντικών ελλείψεων στην συµπλήρωσή τους. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 336 

 

 

Από την άλλη, στην έρευνα τουριστικής προσφοράς όλα τα επιστραφέντα 

ερωτηµατολόγια κρίθηκαν έγκυρα και συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση (σύνολο 95 

ερωτηµατολόγια). 

 

 

5.10.3 Κωδικοποίηση 

 

Για την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι εξής κωδικοί για διάφορες 

περιπτώσεις απαντήσεων (βλέπε Σταθακόπουλος 1997): 

1. Στις κλειστές ερωτήσεις δόθηκε ένας κωδικός (αριθµητική τιµή) για κάθε 

κατηγορία απαντήσεων (µεταβλητή). 

2. Στης ανοιχτές ερωτήσεις οµαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων που 

είχαν επιστραφεί σε κατηγορίες και κατόπιν δόθηκε ένας κωδικός (αριθµητική τιµή) 

για κάθε κατηγορία απαντήσεων (µεταβλητή). Αυτή η µέθοδος, σύµφωνα µε τον 

Ryan (1995) είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση που όλη η διαδικασία 

κωδικοποίησης και εισαγωγής των δεδοµένων διεξάγεται από το ίδιο άτοµο, 

γεγονός που ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει 

πως αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα «…της αποφυγής ερωτήσεων  ασυνέπειας 

µεταξύ κωδικοποιητών, καθώς επίσης σηµαίνει πως ο ερευνητής είναι πολύ κοντά 

στην ποιότητα και τη φύση των δεδοµένων, πολύ σηµαντικό όφελος κατά την 

ερµηνεία και την καταγραφή των αποτελεσµάτων» (σελ. 193). Να σηµειωθεί εδώ 

πως στις περιπτώσεις ανοιχτών ερωτήσεων που δόθηκαν περισσότερες από µία 

κατηγορίες απαντήσεων, τότε οι ερωτήσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως πολλαπλών 

απαντήσεων, και χειρίστηκαν ανάλογα.  

3. Επίσης, δηµιουργήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις –και όταν η θεωρητική 

υποστήριξη της κλίµακας το επέτρεπε- η κατηγορία «Άλλο» για να συµπεριλάβει 

όλες τις πιθανές απαντήσεις που δεν άνηκαν σε καµιά κατηγορία. 
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4. Για την περίπτωση που κάποιοι ερωτώµενοι αρνήθηκαν να απαντήσουν σε κάποια 

ερώτηση  δόθηκε ο κωδικός 9. Εκτός όµως από την άρνηση απάντησης σε µια 

µεµονωµένη ερώτηση, είναι σύνηθες φαινόµενο στις τουριστικές έρευνες να 

υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις άρνησης απάντησης. Ειδικότερα στις έρευνες σε 

τουριστικούς προορισµούς, και µάλιστα σε περιπτώσεις που οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες προσεγγίζονται, η άρνηση απάντησης µπορεί να οφείλεται σε διάφορους 

λόγους, όπως: 

⇒ Οι ερωτώµενοι δεν έκαναν χρήση της υπηρεσίας που τους ζητείται να 

αξιολογήσουν. Στην συγκεκριµένη έρευνα, ένα σηµαντικό ποσοστό 

τουριστών δεν διέµειναν σε κατάλυµα της Ολυµπίας (αυτό διαπιστώθηκε µε 

ερωτήσεις φίλτρου στην αρχή κάθε ενότητας). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

µην απαντήσουν ολόκληρη την ενότητα που αφορούσε την διαµονή στον 

προορισµό. 

⇒ Στην αξιολόγηση της διαµονής υπήρξαν περιπτώσεις υπηρεσιών/ στοιχείων 

που δεν υπήρχαν στο υπό αξιολόγηση κατάλυµα. Για παράδειγµα, πολλές 

αρνήσεις απάντησης υπήρξαν στην αξιολόγηση των υπηρεσιών µεταφοράς 

από και προς σταθµούς συγκοινωνιών (transit). 

⇒ Τέλος, ορισµένες κατηγορίες ερωτήσεων αφορούσαν µόνο αλλοδαπούς 

τουρίστες (όπως, για παράδειγµα, εάν υπήρξες προηγούµενη επίσκεψη στην 

χώρα). 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δόθηκαν συγκεκριµένοι κωδικοί, έτσι ώστε να 

αναγνωρίζεται ο λόγος άρνησης απάντησης: 

Πίνακας 5.23  Κωδικοί Κωδικοποίησης για τις περιπτώσεις Άρνησης Απάντησης 

Περιγραφή Περίπτωσης Κωδικός 
  
Άρνηση απάντησης 9 
∆ραστηριότητες που δεν έγιναν από τους τουρίστες  98 
Στοιχεία που δεν υπήρχαν στο κατάλυµα  99 
Ερωτήσεις που δεν αφορούν Έλληνες τουρίστες  100 
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55..1100..22  ΠΠρροοκκααττααρρκκττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν  

 

Είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος οποιασδήποτε ανάλυσης να επικυρώνονται τα 

αποτελέσµατα σε ένα αρχικό στάδιο. Εάν υπάρχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν, 

όσο πιο σύντοµα προσδιοριστούν και διορθωθούν τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες η 

ανάλυση να οδηγήσει σε ψευδές συµπεράσµατα για τον πληθυσµό της έρευνας. 

Παραδείγµατος χάριν µπορούν να υπάρξουν απλά λάθη στην κωδικοποίηση ή την 

είσοδο των στοιχείων. Τα ασυνήθιστα αποτελέσµατα µπορούν να δείξουν ένα 

πρόβληµα µε τη διαδικασία που χρησιµοποιείται για να συλλέξει τα στοιχεία, τα οποία 

να απαιτήσουν πιθανή επαναξιολόγηση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων. 

Εναλλακτικά µπορεί να υπάρξουν πραγµατικά ασυνήθιστα αποτελέσµατα που 

χρειάζονται ειδική επεξεργασία.  Όπως και να έχει όµως, ο πρόωρος ο προσδιορισµός 

των ασυνήθιστων τιµών µπορεί να βοηθήσει να µειώσει το ποσό επανεξέτασης που θα 

χρειαστεί να γίνει και εάν πρέπει να τροποποιήσετε τη µέθοδό σας συλλογής δεδοµένων 

ή να ξανασκεφτείτε τα σχέδιά σας για την ανάλυση των στοιχείων. 

Στην συγκεκριµένη έρευνα έγινε προκαταρκτικός έλεγχος των δεδοµένων τόσο µε την 

χρησιµοποίηση των πινάκων συχνοτήτων για τα ποιοτικά δεδοµένα όσο και 

περιγραφικών στατιστικών για τα ποσοτικά δεδοµένα. Η διερευνητική ανάλυση των 

δεδοµένων (Exploratory data analysis) έλαβε τη µορφή λήψης συνοπτικών στατιστικών 

µε χρήση των περιγραφικών στατιστικών όσον αφορά τα ποσοτικά δεδοµένα (εντολή 

Descriptives στο SPSS) και την ανάλυση συχνοτήτων για τις κατηγορικές ή ποιοτικές 

µεταβλητές (εντολή Frequencies).Επιπρόσθετα, η επικύρωση των στοιχείων έγινε µέσω 

επιλεγµένων µεταβλητών ως µεταβλητές ελέγχου. Για παράδειγµα, όσοι είχαν 

απαντήσει αρνητικά στις ερωτήσεις φίλτρου για χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών στον 

προορισµό ελέγχθηκε αν είχαν απαντήσει σε αξιολόγηση για το χαρακτηριστικό αυτό.  

Από την προκαταρκτική ανάλυση έγιναν διορθώσεις σε ασυνήθιστα αποτελέσµατα 

µέσω της επαλήθευσης µε τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια. 

Με βάση τις αναλύσεις αυτές διερευνήθηκαν τα κάτωθι µεθοδολογικά ζητήµατα. 
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5.10.1 Ακραίες τιµές (outliers) 

 

Το πρώτο βήµα στην προκαταρκτική ανάλυση των δεδοµένων µιας έρευνας είναι 

συνήθως να βρεθούν οι τιµές έξω από τη λογική σειρά για µια µεταβλητή και να 

καθοριστεί εάν είναι πραγµατικά ακραίες τιµές (outliers). Ο έλεγχος των ακραίων τιµών 

έγινε µέσω των αναλύσεων της κύρτωσης των δεδοµένων που αναλύεται στην επόµενη 

παράγραφο.  

Η ανίχνευση ακραίων τιµών έγινε στις παρατηρήσεις κάθε µεταβλητής (Hair et al. 

1998). Οι ευδιάκριτες παρατηρήσεις που σηµειώθηκαν στις εξωτερικές σειρές της 

διανοµής αναγνωρίστηκαν ως ακραίες τιµές (outliers). Αυτό έγινε µε τη µετατροπή των 

τιµών των στοιχείων σε τυποποιηµένα αποτελέσµατα z κάθε µεταβλητής.  Οι Hair et al. 

(1998) προτείνετε ότι ένας κοινός εµπειρικός κανόνας (rule of thumb) είναι ότι τα 

αποτελέσµατα z µπορούν να κυµανθούν από ± 3 σε ± 4 για δείγµατα άνω των 80 

παρατηρήσεων.  

Τριάντα ακραίες τιµές (outliers) προσδιορίστηκαν και µετά από την περαιτέρω έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι αυτές οι περιπτώσεις ήταν ακραίες – είτε αυτές συµφωνούν έντονα 

είτε διαφωνούν έντονα µε τις ερευνώµενες δηλώσεις (items).  Εντούτοις, δεδοµένου ότι 

αυτή η µελέτη ερευνά τις καταναλωτικές αντιλήψεις προς τουριστικές δραστηριότητες, 

είναι αναµενόµενο ένας καταναλωτής να έχει ισχυρά συναισθήµατα προς µια 

µεταβλητή και αισθάνεται ειδάλλως προς άλλη.  Συνεπώς, είναι αρκετά κατανοητό να 

εµφανιστούν ακραίες τιµές και ο αποκλεισµός αυτών των ακραίων περιπτώσεων έχει 

επιπτώσεις στη δυνατότητα γενίκευσης σε ολόκληρο τον πληθυσµό αυτής της µελέτης 

(Hair et al. 1998, Tabachnick and Fidell 2001). Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά 

διατηρήθηκαν στην έρευνα. 

Επιπρόσθετα, διενεργήθη πολυµεταβλητή αξιολόγηση των ακραίων τιµών (multivariate 

assessment of outliers) µε τη χρήση της απόστασης Mahalanobis distance. Ο λόγος 

διερεύνησης έγκειται στο γεγονός πως µερικές µεµονωµένες  (µονοµεταβλητές) 

ακραίες τιµές µπορούν να αποτελούν επιπρόσθετα πολυµεταβλητές  ακραίες τιµές στην 
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περίπτωση που συνδυάζονται διάφορες µεταβλητές (Hair et al. 1998, Tabachnick and 

Fidell 2001). Σε αυτήν την έρευνα, κάθε ένα από τα ερευνητικά µοντέλα που 

εξετάστηκε για την απόσταση Mahalanobis στα πλαίσια των πολυµεταβλητών 

αναλύσεων φάνηκε να µην επηρεάζει τις εξεταζόµενες µεταβλητές. 

 

5.10.2 Έλεγχοι καλής προσαρµογής (Goodness of fit tests) 

 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην στατιστική είναι η εξεύρεση πληροφορίας σχετικά µε 

την µορφή της κατανοµής από την οποία προέρχεται ένα τυχαίο δείγµα. Είναι για 

παράδειγµα γνωστό πως οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται µε την προϋπόθεση ότι το 

τυχαίο δείγµα προέρχεται από µια συγκεκριµένη κατανοµή. Εάν το τυχαίο δείγµα δεν 

προέρχεται από την κατανοµή κάτω από την οποία έχει κατασκευασθεί τότε προφανώς 

το αντίστοιχο p-value που λαµβάνεται δεν είναι ακριβές (και εποµένως η πιθανότητα 

σφάλµατος τύπου Ι είναι σηµαντική).  

Στη συγκεκριµένη έρευνα η υπόθεση ελέγχθηκε ήταν εάν τα δεδοµένα προέρχονται από 

την κανονική κατανοµή. Ο λόγος της διερεύνησης αυτής έγκειται στο γεγονός πως 

σύµφωνα µε τον Bryman και Cramer (1994) και άλλους ερευνητές, µια από τις 

υποθέσεις των στοιχείων που χρησιµοποιούνται στους παραµετρικούς ελέγχους (όπως 

t-tests, ANOVA, και παλινδρόµηση που καλείται να κάνει χρήση η παρούσα διατριβή)  

είναι ότι οι τιµές κατανέµονται κανονικά. 

Έλεγχοι αυτής της µορφής καλούνται «έλεγχοι καλής προσαρµογής» (Goodness of fit 

tests) των δεδοµένων σε µια συγκεκριµένη κατανοµή και έχουν προταθεί αρκετοί. 

Γενικά όµως, η κανονικότητα των µεταβλητών µπορεί να εξεταστεί από την 

ασυµµετρία και την κύρτωση (Byrne 1998, Kline 1998): 

Συντελεστής Ασυµµετρίας (Skewness): Το στατιστικό µέτρο που χρησιµοποιείται για  

τον προσδιορισµό του βαθµού ασυµµετρίας µιας κατανοµής συχνοτήτων, ονοµάζεται 

συντελεστής ασυµµετρίας. Ο συντελεστής ασυµµετρίας της κανονικής κατανοµής 
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ισούται µε µηδέν. Όταν ο συντελεστής ασυµµετρίας είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα, 

τότε η κατανοµή διαφέρει σηµαντικά από την κανονική κατανοµή. Σε περιπτώσεις 

ασυµµετρίας, ο µέσος όρος επηρεάζεται από τη θέση των ακραίων τιµών (outliers).  

Κύρτωση: Η κύρτωση µιας κατανοµής µετρά το βαθµό συγκέντρωσης των τιµών της 

µεταβλητής γύρω από τη µέση τιµή. Ενώ η ασυµµετρία εξετάζει την οριζόντια 

µετακίνηση µιας κατανοµής από την κανονική, η κύρτωση εξετάζει την κάθετη 

µετατόπιση. Μια τέλεια κανονική διανοµή έχει µια κύρτωση στατιστικά ίση µε το 

µηδέν. Με το διάγραµµα boxplot γίνεται γραφική απεικόνιση της κατανοµής των 

δεδοµένων.  

Σε αυτήν την µελέτη, η κανονικότητα των δεδοµένων από την άποψη της ασυµµετρίας 

και της κύρτωσης εξετάστηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0. Το 

SPSS παρέχει δύο ελέγχους για την κανονικότητα µιας µεταβλητής: 

⇒ Ο πρώτος είναι ο έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, που συχνά 

αναφέρεται ως έλεγχος κανονικότητας KS Lilliefors test. Ο δεύτερος έλεγχος 

είναι το Shapiro-Wilk’s τέστ κανονικότητας (όταν τα µεγέθη δειγµάτων είναι 

µικρά). Η µηδενική υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ της 

κατανοµής της υπό εξέταση µεταβλητής και της κανονικής κατανοµής.   

⇒ Σύγκριση των τιµών του µέσου, του τακτοποιηµένου µέσου (5% trimmed mean) 

και της διαµέσου. Όπου βρέθηκε να διαφέρουν εµφανώς, η κατανοµή 

θεωρήθηκε ασύµµετρη. 

⇒ Μια εµπειρική µέθοδος ελέγχου της κανονικότητας είναι να ελέγξουµε εάν οι 

λόγοι ασυµµετρίας προς τα αντίστοιχα τυπικά σφάλµατα µιας µεταβλητής είναι 

εντός ή εκτός του διαστήµατος (-2/ +2). Αν είναι εκτός του διαστήµατος τότε η 

κατανοµή της µεταβλητής δεν είναι συµµετρική και εποµένως µη κανονική 

(Hutcheson et al. 1999). Αναλόγως, εξετάσθηκε και η κυρτότητα.  

⇒ Έλεγχος  κανονικότητας  γραφικά: Οι γραφικές τεχνικές αναζήτησης της 

κατανοµής µιας µεταβλητής βασίζονται στα ιστογράµµατα και τα 
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πιθανοθεωρητικά γραφήµατα (normal probability plots P-P, Q-Q). Με τα 

γραφήµατα αυτά προσπαθούµε να προσδιορίζουµε σε ποια κατανοµή ανήκουν 

τα δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε. Έγινε επίσης κατασκευή ιστογραµµάτων µε 

επιστρωµένες την καµπύλη κανονικής κατανοµής 

Όπου βρέθηκε πως τα στοιχεία προέρχονταν από εµφανώς µη-κανονικές κατανοµές, 

έγιναν µη παραµετρικές αναλύσεις. Εντούτοις, έχει καθοριστεί ότι µέτριες παραβιάσεις 

των παραµετρικών υποθέσεων έχουν ελάχιστη ή καµία επίδραση στα ουσιαστικά 

συµπεράσµατα στις περισσότερες περιπτώσεις (βλέπε Cohen 1979, σελ. 266-267), πόσο 

µάλλον σε µεγάλα δείγµατα όπως αυτά της συγκεκριµένης έρευνας (268 τουρίστες και 

95 επαγγελµατίες) που σύµφωνα µε το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα και επιφανείς 

ερευνητές (Hair et al. 2001) θεωρούνται πως a priori ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή. Για λόγους, πάντως, εγκυρότητας έγινε αντιπαραβολή των παραµετρικών µε 

τους αντίστοιχους µη παραµετρικούς ελέγχους σε όλους τους ελέγχους υποθέσεων. Να 

σηµειωθεί πως σε καµµία περίπτωση οι δύο έλεγχοι δεν παρήγαγαν αντιφατικά 

αποτελέσµατα. 

 

 

5.10.3 Χειρισµός ελλιπών τιµών 

 

Οι ελλιπείς τιµές ή δεδοµένα (Missing value or data) -ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις ή 

µεταβλητές χωρίς παρατηρήσεις - αποτελούν ένα σύνηθες πρόβληµα της εµπειρικής 

έρευνας (Lepkowski et al. 1987, Downey and King 1998) και ειδικά στην έρευνα τύπου 

δηµοσκόπησης (survey research) επειδή περιλαµβάνει συνήθως έναν µεγάλο αριθµό 

απαντήσεων και ερωτώµενων (Kim and Curry 1977, Quinten and Raaijmakers 1999). 

Εάν αγνοηθούν και δεν αντιµετωπισθούν µε τη σωστή µέθοδο υπάρχει ο κίνδυνος να 

οδηγηθεί η ανάλυση σε λάθος αποτελέσµατα και µεροληπτικές εκτιµήσεις.  
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Οι ελλιπείς τιµές µπορούν να προκληθούν από τη µη ανταπόκριση των ερωτώµενων, 

αλλά µπορούν επίσης να οφείλονται στο σχέδιο της έρευνας, όπως στην περίπτωση της 

αλληλουχίας των απαντήσεων ή στην περίπτωση δύο ερευνών µε τη µέθοδο των split-

questionnaire (Kamakura and Wedel 2000). Στην περίπτωση αυτή ορισµένες 

απαντήσεις λείπουν λόγω του σχεδιασµού της έρευνας. Συγκεκριµένα,  δεν απαντούν 

όλοι οι ερωτώµενοι όλες τις ερωτήσεις της έρευνας γιατί δεν τους αφορά. Ουσιαστικά 

αποτελεί µια µορφή τελείως τυχαίων ελλιπών τιµών (Missing Completely at random or 

MCAR) χωρίς µεροληψία.  

Τα µη εφαρµόσιµα δεδοµένα (Non Applicable Data) είναι τα δεδοµένα από τα οποία 

λείπουν οι τιµές γιατί η ερώτηση δεν είναι εφαρµόσιµη (inapplicable) για εκείνο τον 

ιδιαίτερο ερωτώµενο λόγω των προηγούµενων σχετικών απαντήσεων του. Σε αυτή την 

περίπτωση για αυτούς τους ερωτώµενους οι µεταβλητές/ ερωτήσεις αυτές δεν αφορούν 

τον συγκεκριµένο ερωτώµενο και άρα δεν έχουν µετρηθεί (unmeasured variables).  

Συγκεκριµένα, στην έρευνα στους τουρίστες υπήρχαν δώδεκα διαστάσεις αξιολόγησης 

της διαµονής στον προορισµό. Οι ερωτήσεις αυτές απαντήθηκαν από το 60% των 

ερωτώµενων µιας και οι υπόλοιποι δεν διέµειναν στον προορισµό και συνεπακόλουθα 

δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν τα καταλύµατα του προορισµού. Παροµοίως, στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις στην έρευνα στην τουριστική προσφορά, όσοι επαγγελµατίες 

είχαν απαντήσει πως η πλειοψηφία των επισκεπτών δεν διαµένει στον προορισµό δεν 

κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές.  

Σύµφωνα µε τον Kline (1998), υπάρχουν τρεις τρόποι χειρισµού των ελλειπουσών 

τιµών: (a) η διαγραφή αυτών, (b) η αντικατάσταση (καταλογισµός ή impute) των 

ελλιπών δεδοµένων µε τα κατ' εκτίµηση αποτελέσµατα (estimated scores) και (c) η 

µοντελοποίηση της κατανοµής των ελλιπών δεδοµένων και η εκτίµηση αυτών µε βάσει 

συγκεκριµένες παραµέτρους. 

Η Ανάλυση των ελλιπών τιµών (Missing Value Analysis) στη συγκεκριµένη ερευνητική 

προσπάθεια  και ο χειρισµός αυτών (treatment) ακολούθησε η εξής διαδικασία: 
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1. Εντοπισµός της έκτασης του προβλήµατος των ελλειπουσών τιµών: αφορά 

ζητήµατα όπως πόσες τιµές λείπουν, πού εντοπίζονται, ποιες µεταβλητές είναι η 

ρίζα του προβλήµατος)  

2. Εντοπισµός της φύσης των ελλειπουσών τιµών: αφορά στη διερεύνηση αν τα 

δεδοµένα λείπουν µε τυχαίο τρόπο και εποµένως οι εκτιµήσεις θα είναι 

αµερόληπτες ή όχι, τέλος ο  

3. Ο χειρισµός των ελλειπουσών τιµών: αποφάσεις ως προς την εκτίµηση και 

συµπληρωση των ελλιπών τιµών µε τη χρήση αξιόπιστων µεθόδων και στη 

συνέχεια. 

Για την αξιολόγηση και χειρισµό του προβλήµατος των ελλειπουσών τιµών έγινε χρήση 

της Ανάλυσης Ελλειπουσών Τιµών (Missing Value Analysis) που προσφέρει το 

στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. Η ανάλυση SPSS Missing Value Analysis µπορεί να 

απαντήσει σε ερωτήµατα όπως πόσες τιµές λείπουν, πού εντοπίζονται, ποιες 

µεταβλητές είναι η ρίζα του προβλήµατος, τα δεδοµένα λείπουν µε τυχαίο τρόπο, κοκ.  

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για συµπλήρωση των ελλιπών τιµών και εκτίµηση 

στατιστικών µέτρων (µέσων τιµών, τυπικών αποκλίσεων, συνδιασπορών, συσχετίσεων) 

µε τη χρήση αξιόπιστων µεθόδων (Regression και Expectation Maximization). 

Οι τρόποι χειρισµού των ελλειπουσών τιµών είναι τρεις (βλέπε Schafer (1997) µε βάση 

το εγχειρίδιο για το SPSS 11.0 που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα (SPSS 

Missing Value Analysis 11.0 – Specifications): 

1. Αποκλεισµός των περιπτώσεων (Exclude cases listwise): Στην περίπτωση αυτή 

χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς και τις γραφικές παραστάσεις, µόνον οι 

περιπτώσεις που είναι ταυτόχρονα έγκυρες για όλες τις υπό εξέταση µεταβλητές. 

Ουσιαστικά στηριζόµαστε σε εκείνες τις παρατηρήσεις που είναι διαθέσιµες σε 

όλες τις συνιστώσες (γνωστή ως case-wise deletion method ή complete cases 

analysis ή listwise deletion).  

2. Αποκλεισµός κατά περίπτωση (Exclude cases pairwise): Χρησιµοποιούνται όλες οι 

περιπτώσεις που είναι έγκυρες για κάθε µεταβλητή που ερευνάται χωριστά. 
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Ουσιαστικά στηριζόµαστε στις µεταβλητές στις οποίες δεν έχουµε ελλιπείς τιµές 

(γνωστή ως variable-wise ή pairwise deletion method) 

3. Αντικατάσταση µε την µέση τιµή (Mean substitution): στην περίπτωση αυτή γίνεται 

αντικατάσταση µιας ελλειπής παρατήρησης τη µέση τιµή των άλλων µεταβλητών. 

Κάθε µια από αυτές τις µεθόδους έχει σηµαντικά µειονεκτήµατα: Η διαγραφή των 

περιπτώσεων listwise µειώνει σοβαρά το µέγεθος δειγµάτων ενώ η διαγραφή pairwise 

µπορεί να παραγάγει µια µήτρα συνδιακύµανσης των µεταβλητών που δεν είναι 

θετικός-καθορισµένη, και σηµαίνει ότι ο καταλογισµός υποτιµά συστηµατικά τις 

συνδιακυµάνσεις (βλέπε επιχειρηµατολογία των Litlle and Rubin  2002, Rubin 1987). 

∆εδοµένου ότι οι  ελλιπείς  τιµές στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια δεν οφείλονται 

–ως επι το πλείστον- στην άρνηση απάντησης αλλά σε µη εφαρµόσιµα δεδοµένα (Non 

Applicable Data), µια µορφή τελείως τυχαίων ελλιπών τιµών (MCAR), αποφασίστηκε 

να µην χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αποκλεισµού των περιπτώσεων λόγω της σηµαντικής 

απώλειας  στοιχείων που η µέθοδος αυτή επιφέρει. Συγκεκριµένα, στην έρευνα στους 

τουρίστες υπήρχαν δώδεκα διαστάσεις αξιολόγησης της διαµονής Επειδή η 

χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία απαιτεί ένα πλήρες σύνολο στοιχείων, η χρήση της 

µεθόδου που αποτελείται από την αποβολή όλων των εναγοµένων για τους οποίους δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον µια από τις µεταβλητές (η µέθοδος Listwise) θα 

οδηγούσε σε ένα δείγµα µεγέθους µόνο 22 τουριστών και 34 επαγγελµατιών. Έτσι, η 

χρήση αυτής της µεθόδου θα υπονοούσε πολύ µεγάλη απώλεια πληροφοριών, και 

κυρίως χωρίς εννοιολογική δικαιολόγηση.  

Από την άλλη, η µέθοδος της αντικατάστασης µε την µέση τιµή απορρίφθηκε λόγω της 

θεωρίας που υποστηρίζει πως δεν δίναται να εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις που το 

ποσοστό των ελλιπών τιµών ξεπερνά το 40% των περιπτώσεων (Cohen and Cohen 

1983, Raymond and Roberts 1987), προϋπόθεση που δεν τηρούνταν από τα δεδοµένα 

της συγκεκριµένης έρευνας. 

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να διαγράψουµε ανά περίπτωση αυτές τις µεταβλητές 

της ανάλυσής µας ανά περίπτωση (pairwise) παρά να µειώσουµε το µέγεθος του 
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δείγµατός. Πάντως, η λύση αυτή αποτελεί κοινή πρακτική και προτείνεται από έρευνες 

µε παρόµοιο ερευνητικό στόχο, δηλαδή που περιλαβάνει µεγάλο ποσοστό ελλιπών 

τιµών που οφείλονται σε µη εφαρµόσιµα στοιχεία λόγω του σχεδιασµού του 

ερευνητικού οργάνου (βλέπε πχ. έρευνα των Gilbert, Veloutsou, Goode and Moutinho 

2004). 
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5.11.1 Εισαγωγή 

 

Η στατιστική επεξεργασία των κωδικοποιηµένων απαντήσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες SPSS. Για την 

επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές στατιστικής ανάλυσης που 

επιλέχθηκαν ανάλογα µε τη δύση των επιζητούµενων πληροφοριών, το είδος των 

µεταβλητών καθώς και τις κλίµακες µέτρησής τους. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των 

απαντήσεων και των δύο δειγµάτων έγινε χρήση τόσο τεχνικών περιγραφικής 

στατιστικής όσο και της αναλυτικής (διµεταβλητής ή πολυµεταβλητής) στατιστικής για 

τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων και την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων 

(Tabachnick and Fidell 2001).  

 

5.11.2 Μονοµεταβλητή Περιγραφή Ερευνητικών Μεταβλητών 

 

Το πρώτο βήµα στην ανάλυση των στοιχείων η εξέταση κάθε µεταβλητής χωριστά 

(Baker 1988).  Περιγραφική στατιστική (Descriptive Statistics) είναι η µέθοδος που 

οµαδοποιεί, οργανώνει και παρουσιάζει τις πληροφορίες. Σκοπός είναι να προβληθούν 

µε αριθµητικά δεδοµένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν ποιοτικά 

και ποσοτικά στοιχεία, έτσι ώστε να µπορούν να προκύψουν εύκολα διάφορα 

συµπεράσµατα για το ερευνόµενο δείγµα. 

Κατά την περιγραφική στατιστική ανάλυση έγινε καταµέτρηση συχνοτήτων για όλες τις 

µεταβλητές µε:  
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⇒ σχετικές συχνότητες (relative frequencies) και κυρίως µέτρα κεντρικής τάσης: 

µέση τιµή ή αριθµητικός µέσος (mean), διάµεσος (median), και επικρατούσα 

τιµή (mode). 

⇒ στατιστικά µέτρα διασποράς: εύρος (range), διασπορά ή διακύµανση (variance), 

τυπική απόκλιση (standard deviation) και συντελεστής µεταβλητότητας 

(coefficient of variation). 

⇒ γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων της µονοµεταβλητής ανάλυσης και 

κυρίως ραβδοειδή διαγράµµατα. Η χρήση  απλών ραβδοειδών διαγραµµάτων 

προτιµήθηκε για την  εποπτική γραφική απεικόνιση ορισµένων εξαρτηµένων 

µεταβλητών, ενώ σύνθετα ραβδοειδή διαγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν για τη  

σύγκριση ή  ιεράρχηση αντιλήψεων των δύο δειγµάτων για διάφορα ζητήµατα 

που άπτονται της τουριστικής εµπειρίας στον προορισµό. 

Επιπρόσθετα, εκτός από την χωριστή µονοµεταβλητή ανάλυση για καθένα από τα δύο 

δείγµατα έγινε και σύγκριση των αποτελεσµάτων σε όλες τις ερωτήσεις µεταξύ των δύο 

δειγµάτων για µια πρώτη περιγραφική απεικόνιση τυχόν διαφορών τους.  

 

 

5.11.3 Στατιστική Συµπερασµατολογία 

 

Το επόµενο βήµα ήταν ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων και η περαιτέρω 

ανάλυση των δεδοµένων (Tabachnick & Fidell 2001). Στην Στατιστική 

Συµπερασµατολογία (Inferential Statistics) σκοπός είναι όχι µόνο να περιγράψουµε ότι 

παρατηρούµε και να εξάγουµε συµπεράσµατα για το δείγµα, αλλά να επεκτείνουµε 

αυτά τα συµπεράσµατα σ' ολόκληρο τον ερευνώµενο πληθυσµό. Θέλουµε δηλαδή να 

γενικεύσουµε µε τον µικρότερο δυνατό κίνδυνο λάθους τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από το δείγµα, έτσι ώστε να εξάγουµε αποτελέσµατα για όλο τον 

πληθυσµό. 
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Συγκεκριµένα, το κύριο µέρος στην παρούσα έρευνα αφορούσε στον έλεγχος της 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών µεταξύ των µέσων όρων των δσύο 

δειγµάτων (τουρίστες – επαγγελµατίες) στις ερευνοώµενες µεταβλητές που συνθέτουν 

την τουριστική εµπειρία σε έναν προορισµό. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόσθηκαν οι 

ακόλουθες στατιστικές τεχνικές: 

 

 

 

5.11.4 Έλεγχος  Ανεξαρτησίας χ2 (chi square test)     

 

Η ευρύτατα γνωστή δοκιµή για τη σύγκριση των κατανοµών συχνότητας δύο ποιοτικών 

µεταβλητών είναι ο έλεγχος ανεξαρτησίας chi square (χ2). Το χ2 συγκρίνει τις 

παρατηρηθείσες και αναµενόµενες συχνότητες σε κάθε κατηγορία και εξετάζει την 

µηδενική υπόθεση ότι οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες η µια από την άλλη (Singleton 

et al. 1993). Ο έλεγχος αυτός είναι µη παραµετρικός (Non Parametric Test), που 

συνδέεται µε τους Πίνακες Συνάφειας (Contingency Tables) αφού σκοπός της έρευνας 

είναι προσδιορισµός συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών, οι οποίες είναι κυρίως 

ονοµαστικές – κατηγορικές (Green et al. 1989, Everitt 1992).  

Μεθοδολογικά, ο σκοπός ενός ελέγχου ανεξαρτησίας chi-square είναι να καθορίσει αν 

οι πραγµατικές τιµές για τα κελιά αποκλίνουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες 

αναµενόµενες τιµές (Ψιλούτσικου 2004). Τα στατιστικά µέτρα για την τιµή χ2 

υπολογίζονται αθροίζοντας τα τετράγωνα των αποκλίσεων [πραγµατική τιµή (f0) µείον 

την αναµενόµενη τιµή (fe) διαιρεµένα µε την αναµενόµενη τιµή για κάθε κελί: 

 

Αν υπάρχει µεγάλη ασυµφωνία µεταξύ των πραγµατικών και των αναµενόµενων τιµών, 

το µέτρο της χ2 θα είναι µεγάλο, υποδεικνύοντας σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

πραγµατικών και των αναµενόµενων τιµών. Μαζί µε το µέτρο αυτό υπολογίζεται και 
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µια τιµή πιθανότητας. Με p < 0.05, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι τιµές που 

παρατηρήθηκαν διαφέρουν σηµαντικά από τις αναµενόµενες τιµές και ότι οι δύο 

µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

Μια Ανάλυση Πίνακα Συνάφειας (contingency table analysis) αξιολογεί αν δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ή αν υφίσταται µια πιθανή συσχέτιση. Οι 

κατηγορίες της µίας µεταβλητής είναι τοποθετηµένες σε στήλες και οι κατηγορίες της 

άλλης µεταβλητής σε σειρές. Η διασταύρωση µιας σειράς µε µία στήλη καλείται κελί 

και το µέγεθος του πίνακα υποδηλώνεται ως r x c, όπου το r υποδεικνύει τον αριθµό 

των γραµµών και το c τον αριθµό των στηλών. Οι υποθέσεις που εξετάζονται από µια 

ανάλυση πινάκων συνάφειας είναι :  

Hο: Οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 

Η1: Οι δύο µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 

Έτσι, η µηδενική   υπόθεση υποστηρίζει πως οι παρατηρηθείσες  συχνότητες  (observed 

frequencies) είναι  ίσες  µε  τις  αναµενόµενες συχνότητες (expected frequencies), 

εποµένως δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Αντίθετα η εναλλακτική    

υπόθεση υποστηρίζει πως οι  παρατηρηθείσες  και  οι  αναµενόµενες συχνότητες 

διαφέρουν άρα, υπάρχει σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Να σηµειωθεί επίσης 

πως το επίπεδο πιθανότητας για την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης για όλες τις 

δοκιµές βασίστηκε στη σηµαντική αξία .05, όπου τα αποτελέσµατα θα είχαν εµφανιστεί 

κατά τύχη µόνο 5 φορές από τα 100. Ο κύριος περιορισµός που αντιµετωπίζεται στη 

χρήση  του  είναι το λιγότερο από το 20 τοις εκατό των κελιών του πίνακα συνάφειας 

πρέπει να έχουν λιγότερο από 5 αναµενόµενες συχνότητες και κανένα κελί δεν πρέπει 

να περιέχει λιγότερο από 1 αναµενόµενες συχνότητες.  

Κατά την εφαρµογή του στην παρούσα έρευνα ελέγθηκε κάθε φορά η µηδενική 

υπόθεση (στατιστική ανεξαρτησία µεταξύ δύο µεταβλητών) έναντι της εναλλακτικής 

(στατιστικά εξαρτηµένες µεταβλητές). Σε κάθε έλεγχο υπολογίζονται η στατιστική τιµή 

χ2, οι βαθµοί ελευθερίας df και η στάθµη σηµαντικότητας p. Παράλληλα, διενεργήθηκε 

έλεγχος για τα µέτρα έντασης & φύσης βαθµού συνάφειας των 2 µεταβλητών. Επειδή 
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το τεστ χ2 είναι κατάλληλο για ονοµαστικές και διχοτοµικές µεταβλητές, 

χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της πλειοψηφίας των ερευνητικών υποθέσεων που 

διατυπώθηκαν αναφορικά µε το προφίλ των τουριστών και την τουριστική 

συµπεριφορά αυτών (γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα, συµπεριφορά στον προορισµό και 

συµπεριφορικές προθέσεις).  

Στις περιπτώσεις που  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  του  χ2  test  δεν  ισχύσαν, δύο 

λύσεις χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα µε βάση τις προτάσεις της στατιστικής 

επιστήµης (Howitt and Grammer, 2005): η άθροιση µερικών κατηγοριών ή ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Fisher’s exact test for independence σε έναν πίνακα 2 x 2. Εάν καµία από 

αυτές τις περιπτώσεις δεν ίσχυσε, οι έλεγχοι χ2  χρησιµοποιήθηκαν για περιγραφικούς 

και µόνο λόγους.  

 

 

5.11.5 Έλεγχος  T-Test ∆υο Ανεξαρτητων ∆ειγµάτων      

 

Οι περισσότερες ερευνητικές υποθέσεις στην παρούσα µελέτη αφορούσαν στη 

σύγκριση   των   µέσων   τιµών   µίας   µεταβλητής   στα   δύο   ανεξάρτητα   δείγµατα 

της µελέτης (τουρίστες και επαγγελµατίες).    

Για τον έλεγχο της υπόθεσης εάν δύο µέσοι είναι ίσοι όταν τα δείγµατα είναι 

ανεξάρτητα ο κατάλληλος παραµετρικός έλεγχος είναι ο Έλεγχος Ανεξαρτησίας ∆ύο 

∆ειγµάτων ή Independent Samples T-Test. Ο έλεγχος T-Test ελέγχει την ισότητα των 

µέσων µιας µεταβλητής όταν αυτή χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες οµάδες «µέσω» µιας 

κατηγορικής µεταβλητής (Hair et al. 1998, σελ. 331). Ο έλεγχος αυτός µας βοηθά να 

διερευνήσουµε αν δύο οµοειδείς ποσοτικές µεταβλητές, που προέρχονται από 

ανεξάρτητους µεταξύ τους πληθυσµούς, διαφέρουν κατά µέση τιµή. Αν δηλαδή, οι 

µέσες τιµές τους είναι ίσες ή διαφέρουν σηµαντικά.  



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 352 

 

 

 Εκφράζοντας τις παραπάνω αρχές µε στατιστική ορολογία, υποθέτουµε ότι έχουµε δύο 

ανεξάρτητους πληθυσµούς µε µέσες τιµές µ1 και µ2. Η υπόθεση που έχουµε να 

ελέγξουµε είναι:  

Η0: Οι µέσες τιµές των δύο πληθυσµών δε διαφέρουν σηµαντικά (µ1 - µ2 = 0) 

µε εναλλακτική την  

Η1: Οι µέσες τιµές των δύο πληθυσµών διαφέρουν σηµαντικά (µ1 - µ2 ≠ 0).  

Ο έλεγχος T-Test βασίζεται στις κάτωθι υποθέσεις (από Ryan 1995, σελ. 219): 

a. Οι πληθυσµοί από τους οποίους προέρχονται τα δείγµατα θα πρέπει να έχoυν 

περίπου κανονικές σχετικές κατανοµές συχνότητας. Εντούτοις, θα µπορούσε να 

σηµειωθεί πως οι Berenson και Levine (1992) σηµειώνουν: «… Όσον αφορά 

την υπόθεση της κανονικότητας, ο έλεγχος T-Test είναι «ανθεκτικός» 

δεδοµένου ότι δεν είναι ευαίσθητος σε µέτριες αποκλίσεις από την 

κανονικότητα. Εφ' όσον τα µεγέθη δειγµάτων δεν είναι εξαιρετικά µικρά, η 

υπόθεση της κανονικότητας µπορεί να παραβιαστεί χωρίς σοβαρή επίδραση 

στην ισχύ του ελέγχου (1992, σελ. 415)». Σε παρόµοια συµπεράσµατα 

καταλήγουν και οι Hair et al. (1998, σελ. 71). 

b. Για την υπόθεση της οµοιογένειας των διασπορών χρησιµοποιήθηκαν γραφικοί 

και στατιστικοί έλεγχοι:  

⇒ Για τις ποσοτικές µεταβλητές εφαρµόστηκε το Levene’s test for equality of 

variances στις περιπτώσεις που είχαµε µια ποσοτική µεταβλητή και θέλαµε 

να διερευνήσουµε εάν οι διακυµάνσεις της είναι ίσες και στις δύο οµάδες 

(Hair et al. 1998, σελ. 75) και γραφικά µε scatterplot. Το Levene’s test 

ουσιαστικά αποτελεί έναν τύπο one-way ANOVA (Bryman and Cramer 

1997, σελ.144). Εάν το Levene’s είναι στατιστικά σηµαντικό, τότε οι 

διακυµάνσεις δεν είναι ίσες (Howitt and Cramer 2005), διαφορετικά είναι 

ίσες 
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⇒ Για ποιοτικές ή κατηγορικές µεταβλητές έγινε µε την χρήση διαγράµµατος 

boxplot, όπου το µήκος του κουτιού και οι γραµµές του (whiskers) 

εικονίζουν την διαφορά (variation) των δεδοµένων µέσα στην κάθε οµάδα. 

Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές δεν ίσχυσαν πραγµατοποιήθηκε το 

αντίστοιχο µη παραµετρικό τεστ, το Mann - Whitney U Test for Independent Samples. 

Το Mann-Whitney U Test for Independent Samples ανήκει στην κατηγορία των Rank-

Order Tests, που αποτελούν τµήµα των µη-παραµετρικών µεθόδων. Τα Rank-Order 

Tests χρησιµοποιούνται µόνο όταν οι παραµετρικές µέθοδοι είναι αδόκιµοι και δεν 

είναι δυνατή η χρησιµοποίησή τους. Το Mann-Whitney U Test for Independent 

Samples είναι ένα µη-παραµετρικό τεστ που καθορίζει αν δύο ανεξάρτητοι δειγµατικοί 

χώροι προέρχονται από το ίδιο σύνολο. Οι προυποθέσεις για το τεστ αυτό είναι ότι οι 

δύο δειγµατικοί χώροι είναι ανεξάρτητοι και ότι δεν έχουµε στοιχεία για τις κατανοµές 

του πληθυσµού ή η κανονική κατανοµή παραβιάζεται αλλά οριακά. Η υπόθεση Ηο 

είναι ότι οι κατανοµές των δύο συνόλων, από τα οποία προέρχονται οι δύο δειγµατικοί 

χώροι, είναι ίδιες. Χαρακτηριστικό του Mann-Whitney U Test for Independent Samples 

είναι ότι δεν απαιτείται ίσος αριθµός τιµών για τους δύο δειγµατικούς χώρους, όπως 

συµβαίνει στην συγκεκριµένη έρευνα (268 το δείγµα των τουριστών και 95 το δείγµα 

των επαγγελµατιών. Πάντως το σύνολο της σχετικής στατιστικής βιβλιογραφίας και 

έρευνας (βλ. Gardner 1975: 43-57, Hair et al. 1998) υποδεικνύει πως το t-test µπορεί να 

είναι αναξιόπιστα όταν τα δύο δείγµατα είναι άνισα σε µέγεθος και έχουν επίσης άνισες 

διακυµάνσεις. 

 

 

5.11.6 Ανάλυση ∆ιασποράς (One Way Analysis of Variance, ANOVA) 

Οπου χρειάστηκε να ελεγχθεί το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής 

µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες µιας ποιοτικής, όταν αυτή έχει περισσότερες από 

δύο κατηγορίες (έστω k), χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση ∆ιασποράς µιας κατεύθυνσης 

(One Way Analysis of Variance ή One-way ANOVA). Το βασικό ερώτηµα στο οποίο 
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καλείται να δώσει απάντηση το τεστ αυτό είναι αν οι µέσες τιµές της συνεχούς 

µεταβλητής είναι ίσες για όλες τις υποκατηγορίες ή αν υπάρχει σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους. Εδώ δηλαδή, θέλουµε να ελέγξουµε τη: 

Μηδενική υπόθεση: µ1=µ2 =...=µκ έναντι της 

Εναλλακτικής υπόθεσης: µi≠µj , i,j = 1,2,.,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι 

διαφέρει). 

Όταν η υπόθεση απορρίπτεται, ο ένας µέσος (ή περισσότεροι σε ANOVA) είναι 

διαφορετικός από το άλλο (ους) και υπάρχει στατιστική σηµασία.  

Αφ' ετέρου, το ANOVA εκτιµά διαφορές µεταξύ των αποτελεσµάτων µέσα σε κάθε 

οµάδα και µεταξύ των οµάδων, χρησιµοποιώντας το στατιστικό F, το οποίο 

συνοδεύεται από την αντίστοιχη στάθµη σηµαντικότητας p. Κατά σύµβαση εάν η τιµή 

του p είναι µικρότερη της τιµής 0,05 (επίπεδο σηµαντικότητας 95%) συµπεραίνεται ότι 

οι οµάδες διαφοροποιούνται στατιστικά. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του F-ratio, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης και αποδοχή της 

ερευνητικής υπόθεσης (Levin 1977, σελ.149).  

Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της ανάλυσης που ελέγχηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας είναι οι εξής: α) Η ποσοτική µεταβλητή να κατανέµεται κανονικά, σε κάθε 

κατηγορία της ποιοτικής (ελέγχθηκε µε το τεστ των Kolmogorov-Smyrnov αλλά και 

διαγραµµατικά), β) Οι διασπορές της ποσοτικής µεταβλητής, σε κάθε κατηγορία της 

ποιοτικής, να είναι ίσες (ελέγχθηκε µε το τεστ Levene‘s Test of Equality of Error 

Variances), και γ) Οι k - οµάδες ατόµων (k - δείγµατα) να είναι ανεξάρτητες.  

Να σηµειωθεί πάντως πως, όπως και στην περίπτωση των t-tests, πραγµατοποιήθηκαν 

ταυτόχρονα και το µη-παραµετρικό αντίστοιχο της Ανάλυσης ANOVA, και 

συγκεκριµένα το Kruskal-Wallis Test για K Independent Samples.  
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5.11.7 Συντελεστές συσχέτισης 

 

Στις περιπτώσεις που σκοπός της έρευνας ήταν ο προσδιορισµός συσχετίσεων µεταξύ 

των υπό έρευνα κατηγορικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής phi, V του 

Crammer. Καθώς µια απλή σύγκριση των χ2 από πίνακες µε διαφορετικές διαστάσεις 

και µέγεθος δείγµατος είναι σχετικά χωρίς νόηµα, ο συντελεστής Cramer’s V 

χρησιµοποιήθηκε για να µετρήσει τη δύναµη της σχέσης µεταξύ δύο ονοµαστικών 

µεταβλητών ή της µιας ονοµαστικής και της µιας τακτικής. Το Cramer’s V προκύπτει 

από το στατιστικό χ2 και ποικίλλει µεταξύ 0 και +1, µε τη µεγαλύτερη αξία να δηλώνει 

έναν υψηλότερο βαθµό ένωσης. Εντούτοις, το Cramer’s V δε δείχνει πώς οι µεταβλητές 

συνδέονται, αντίθετα από το Spearman’s για µη παραµετρικούς ελέγχους που 

φανερώνει και την κατεύθυνση αυτής της σχέσης.  

Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών 

µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε ο παραµετρικός συντελεστής συσχέτισης του Pearson, r 

(Pearson correlation coefficient). Ο συντελεστής Pearson προϋποθέτει και οι δύο 

µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά αλλά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.  

Οι ιδιότητες του r για ένα ζέυγος ποσοτικών µεταβλητών Χ και Υ είναι: 

⇒ Εάν 0 < r < 1 τότε οι Χ και Υ είναι θετικά γραµµικά συσχετισµένες. 

⇒ Εάν  -1 < r < 0 τότε οι Χ και Υ είναι αρνητικά γραµµικά συσχετισµένες. 

⇒ Εάν r = 1 τότε έχουµε τέλεια θετική γραµµική συσχέτιση και όλα τα σηµεία 

βρίσκονται πάνω στην ευθεία y = α + β . y και   β > 0. αντίστοιχα αν r = -1 

και β<0. 

⇒ Εάν r = 0 τότε δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών Χ 

και Υ. Οπότε λέµε ότι είναι γραµµικά ασυσχέτιστες. 

Στην περίπτωση που δεν ισχύει η προϋπόθεση της κανονικότητας των µεταβλητών, 

υπολογίζουµε τον αντίστοιχο µη παραµετρικό συντελεστή του Spearman, rs. Έτσι, ο 
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συντελεστής συσχέτισης Spearman’s correlation coefficient rho (ρ) χρησιµοποιήθηκε 

για να αξιολογήσει όχι µόνο τη δύναµη της σχέσης αλλά και τη κατεύθυνση µεταξύ δύο 

διατεταγµένων µεταβλητών (κατάταξης). Ουσιαστικά. ο συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman αποτελεί µη παραµετρικό συντελεστή, ο οποίος είναι κατάλληλος για τον 

έλεγχο της συσχέτισης δύο µεταβλητών διάταξης ή διχοτοµικών. Κυµαίνεται από +1 

(πλήρης θετικός συσχετισµός), όταν δεν υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ των τάξεων, 

και –1 (τέλειος αρνητικός συσχετισµός),  όταν οι τάξεις µιας µεταβλητής είναι η 

πλήρης αντιστροφή των τάξεων της άλλης, και 0 όταν δεν υπάρχει καµία σχέση µεταξύ 

των δύο µεταβλητών (Levin 1977, Bailey 1987, Cramer 1997). Ο υπολογισµός των 

συντελεστών συσχέτησης Spearman πραγµατοποιήθηκε στον έλεγχο του συνόλου των 

ερευνητικών υποθέσεων ως συµπληρωµατική τεχνική του εκάστοτε 

χρησιµοποιούµενου κύριου στατιστικού ελέγχου. 

 

 

5.11.8 Πολυµεταβλητές Αναλύσεις  

 

Οι µονοµεταβλητές και διµεταβλητές αναλύσεις παρείχαν στήριξη στη διερεύνηση των 

ερευνητικών στόχων της παρούσας µελέτης. Εντούτοις, σε µία προσπάθεια να 

ερευνηθούν τα ευρήµατα περαιτέρω και να προσδιοριστούν οποιεσδήποτε διαφορές 

µεταξύ της δοµής των απαντήσεων των δύο δειγµάτων κρίθηκε απαραίτητη η χρήση 

σύνθετων αναλυτικών τεχνικών, δηλαδή πολυµεταβλητών στατιστικών. Συγκεκριµένα, 

πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες πολυµεταβλητές αναλύσεις:  

 

Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)  

Η Ανάλυση Παραγόντων ή Παραγοντική Ανάλυση είναι µια στατιστική µέθοδος που 

έχει σκοπό τον εντοπισµό των συστηµατικών αλληλεξαρτήσεων και αλληλοεπιδράσεων 

µεταξύ των οµάδων µεταβλητών (Κουρεµένος 1996, σελ. 81). Βασικά, ο αρχικός 
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σκοπός της ανάλυσης παράγοντα είναι να εξεταστούν οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ του 

µεγάλου αριθµού (µετρικών) µεταβλητών µε τη συµπύκνωση τους σε ένα µικρότερο 

σύνολο οµάδων (παραγόντων) µε ελάχιστη απώλεια πληροφοριών (Hair et al. 1998, 

σελ.6, Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997). 

Η παραγοντική ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στη µέτρηση της τουριστικής 

εµπειρίας δεδοµένου ότι το τουριστικό προϊόν αποτελείται από πολλά αλληλένδετα 

τµήµατα (ή εµπειρίες) κάθε ένα από τα οποία απαιτεί ένα χωριστό µέτρο αξιολόγησης 

και ικανοποίησης. Με τη χρησιµοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης µπορούµε να 

απλοποιήσουµε την πολλαπλότητα αυτών των µέτρων. ∆εδοµένου ότι σε αυτήν την 

µελέτη επιδιώχθηκε η κατανόηση των διαστάσεων τουριστικής ικανοποίησης στους 

τουριστικούς προορισµούς, έγινε χρήση  ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

(Exploratory Factor Analysis) για τον εντοπισµό του αριθµού των ανεξάρτητων 

παραγόντων που µετρήθηκαν από τα στοιχεία πληροφοριών που συλλέχθηκαν στα 

πλαίσια της πρωτογενής έρευνας.   

Ο βασικός ερευνητικός στόχος που διερευνάται µε την ανάλυση παραγόντων στα 

πλαίσια της διατριβής είναι η αναγνώριση της δοµής της αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας (“ uncover the latent structure” – Hair et al. 1998, σελ. 6) από τους τουρίστες 

και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του προορισµού για την δοµή αυτή και ο εντοπισµός 

τυχόν διαφορών.  

Συγκεκριµένα, µέσω της χωριστής ανάλυσης παραγόντων –µία ανάλυση για τους 

τουρίστες και µία για τους επαγγελµατίες- διερευνάται ο αριθµός, η δοµή αλλά και το 

περιεχόµενο των παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις δύο αναλύσεις µε 

σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο πληθυσµών και την 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για τη διοίκηση και το µάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισµών. Ουσιαστικά αναζητάται εάν οι επαγγελµατίες του τουρισµού στον 

προορισµό αναγνωρίζουν την δοµή της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας από 

τους ίδιους τους επισκέπτες του προορισµού.  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένα ειδικά θέµατα στην 

ανάλυση παραγόντων που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της παρούσης έρευνας, και τα 
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οποία αναλύονται διεξοδικά στη σχετική ενότητα στο Κεφάλαιο της Ανάλυσης των 

Ευρηµάτων Έρευνας (Κεφ. 8,Ενότ. 8.2 , 8.3): 

• Έλεγχος της καταλληλότητας των δεδοµένων της έρευνας για παραγοντική 

ανάλυση: Για τον έλεγχο της κανονικότητας  κατανοµών των ανεξάρτητων 

µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν α) τα διαγράµµατα κανονικότητας normal Q-Q 

µαζί µετά αντίστοιχα detredend normal Q-Q, β) ο έλεγχος σφαιρικότητας του 

Barlett (Barlett’s Test of Sphericity) και γ) το µέτρο καταλληλότητας του 

δείγµατος Kaiser - Meyer –Orkin (KMO). 

• Η εκτίµηση του αριθµού των παραγόντων έγινε µε βάση το κριτήριο τη 

ιδιοτιµής (eigenvalue criterion). Για τον έλεγχο της έλλειψης συσχέτισης µεταξύ 

των ανεξάρτητων µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας του 

Barlett. 

• Αξιοπιστία των µετρήσεων (Reliability analysis) µε Cronbach α .  

• Για τον έλεγχο της  οµοιογένειας των πινάκων διακυµάνσεων- συνδιακιµάνσεων 

των δύο οµάδων χρησιµοποιήθηκε  το Μ στατιστικό του Βox.  

 

Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Η στατιστική µέθοδος για τον υπολογισµό της µέσης τιµής και της διασποράς µιας 

τυχαίας µεταβλητής σαν συνάρτηση των τιµών άλλων µεταβλητών είναι γνωστή ως 

Ανάλυση Παλινδρόµησης (Regression Analylis). Με βάση το κριτήριο των ελαχίστων 

τετραγώνων, η ανάλυση παλινδρόµησης προσφέρει µια συστηµατική διαδικασία για 

τον εµπειρικό προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ τυχαίων µεταβλητών. Επί πλέον, η 

σχετιζόµενη µε αυτήν ανάλυση συσχέτισης προσδιορίζει το βαθµό της γραµµικής 

συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Μεγάλη συσχέτιση σηµαίνει ισχυρή γραµµική 

σχέση, ενώ µικρή συσχέτιση σηµαίνει έλλειψη γραµµικής σχέση (µπορεί όµως να 

υπάρχει ισχυρή µη γραµµική σχέση). 
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Ενώ η Απλή Παλινδρόµηση (Simple Regression) δείχνει την επίδραση µιας µεταβλητής 

πάνω σε µια άλλη, η Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόµησης (Multiple Regression) δείχνει 

την επίδραση δύο ή περισσότερων µεταβλητών σε µια συγκεκριµένη εξαρτηµένη 

µεταβλητή. 

Για την ορθότητα της χρήσης της ανάλυσης παλινδρόµησης είναι απαραίτητη η τήρηση 

των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

Έλεγχος του τύπου των µεταβλητών: Οι µεταβλητές πρέπει να είναι αναλογικού τύπου 

(scale), όπως και συµβαίνει στην παρούσα έρευνα. 

Έλεγχος της γραµµικότητας: Το ερώτηµα αν υπάρχει γραµµική σχέση ανάµεσα στην 

ανεξάρτητη και την εξαρτηµένη µεταβλητή ελέγχεται από το γράφηµα διασποράς των 

υπολοίπων (Υ) ZRESID – (Χ) ZPRED. Υπόλοιπα είναι οι διαφορές ανάµεσα στις τιµές 

των εκβάσεων που προβλέπονται από το µοντέλο και των τιµών των εκβάσεων που 

παρατηρούνται στο δείγµα. Η παραδοχή της γραµµικότητας παραβιάζεται στην 

περίπτωση που το γράφηµα είναι καµπυλόγραµµο, π.χ. έχει σχήµα καµπάνας (όρθιας ή 

ανεστραµµένης). Το γράφηµα διασποράς υπολοίπων στην παρούσα έρευνα µοιάζει µε 

τυχαία σηµεία που είναι οµοιόµορφα διεσπαρµένα γύρω από το µηδέν, ικανοποιόντας 

την προϋπόθεση της γραµµικότητας στην παρούσα έρευνα.  

Έλεγχος της κανονικότητας: Υποτίθεται ότι τα υπόλοιπα στο µοντέλο είναι τυχαίες και 

κανονικά κατανεµηµένες µεταβλητές µε µέσο το µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαφορές 

ανάµεσα στο µοντέλο και τις παρατηρούµενες µεταβλητές είναι πιο συχνά µηδέν ή 

πολύ κοντά στο µηδέν. Αυτό ελέχθηκε από το ιστόγραµµα των υπολοίπων και το 

διάγραµµα Ρ-Ρ κανονικής πιθανότητας των υπολοίπων. 

Έλεγχος της ανεξαρτησίας: Το πρόβληµα της εξάρτησης των σφαλµάτων εµφανίζεται εν 

γένει όταν τα δεδοµένα εµφανίζουν ορισµένη χρονική ακολουθία, γεγονός που δεν 

ισχύσε στην προκειµένη περίπτωση. 

Έλεγχος της σταθερότητας της τυπικής απόκλισης (οµοσκεδαστικότητας) των σφαλµάτων: 

Με τον όρο σφάλµα εννοούµε τη διαφορά της µέσης τιµής από την πραγµατική τιµή, 

που είναι δυνατόν να πάρουµε κάθε φορά που πραγµατοποιούµε ένα πείραµα µε τις 
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ίδιες ακριβώς τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή η 

εξαρτηµένη µεταβλητή έχει ίσα επίπεδα διακύµανσης σε όλες τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές, και συνεπώς όλες επεξηγούν το ίδιο περίπου ποσοστό της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης.  Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε επίπεδο προβλεπόµενης µεταβλητής, η 

διασπορά των υπολοίπων πρέπει να είναι σταθερή. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση 

αυτή δεν ικανοποιείται τότε λέµε πως έχουµε ετεροσκεδαστικότητα. Η ανίχνευση της 

ετεροσκεδαστικότητας διεξήχθη µε τα γραφήµατα Scatterplots (Παναγόπουλος 2004) 

και από το γράφηµα διασποράς των υπολοίπων. Η παραδοχή της σταθερότητας της 

τυπικής απόκλισης µπορεί να παραβιάζεται στην περίπτωση που το διάγραµµα 

εµφανίζει π.χ. µια στενή κατακόρυφη διασπορά για τις µικρές τιµές των υπολοίπων και 

πλατιά διασπορά για τις µεγάλες τιµές των υπολοίπων. Το γράφηµα διασποράς των 

υπολοίπων δεν  δείχνει να υπάρχει ένδειξη παραβίασης της σταθερότητας της τυπικής 

απόκλισης (ετεροσκεδαστικότητας). Εκτός από τους γραφικούς ελέγχους 

πραγµατοποιήθηκε και έλεγχος της οµοσκεδαστικότητας µε το τεστ Bartlett που 

πιστοποίησε τα ανωτέρω αποτελέσµατα. 

Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο όσων αφορά τις προϋποθέσεις 

εφαρµογής της παλινδρόµησης, ισχύουν και στην περίπτωση της πολλαπλής. Επιπλέον, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εκτίµηση του µοντέλου της πολλαπλής παλινδρόµησης 

εφαρµόστηκε η µέθοδος της αναγκαστικής εισόδου (the forced entry method of multiple 

regression analysis). Στην µέθοδο αυτή, οι µεταβλητές εισάγονται µαζί στο µοντέλο. 

Πολλοί ερευνητές συστήνουν αυτήν την µέθοδο ως κατάλληλη για την εξέταση της 

θεωρίας (theory testing) επειδή άλλες µέθοδοι, όπως η βηµατική µέθοδος (stepwise), 

είναι πιθανό να επηρεάζεται από µια τυχαία απόκλιση (random variation) στα στοιχεία  

(βλ. Studenmund, 2000).Τέλος, η µεµονωµένη επίδραση κάθε εκτιµητή ερµηνεύθηκε µε 

την αναλογία πιθανοτήτων odds ratio (Tate, 1998).  

Πλήρης παράθεση των αναλύσεων και ελέγχων που διενεργήθηκαν στα πλαίσια των 

Αναλύσεων Παλινδρόµησης δίδεται στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου των 

ευρηµάτων της πρωτογενούς έρευνας (Κεφ. 8, Ενότ. 8.5). 
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ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΓΓΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ    

((ΚΚΕΕΦΦ  66  &&  77  &&  88))  

 

 

ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΕΕυυρρηηµµάάττωωνν  ΈΈρρεευυννααςς  

 

Τα προηγούµενα κεφάλαια παρείχαν τη θεωρητική βάση και υποστήριξη, τη δοµή και 

την µεθοδολογία για την παρούσα µελέτη.  

Στο µέρος αυτό της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των στοιχείων που 

συλλέχθησαν στα πλαίσια της ερευνητικής προσπάθειας και των στατιστικών 

αναλύσεων που διενεργήθηκαν για τον έλεγχο των υποθέσεων της µελέτης.  

Ειδικότερα, ο βασικός ερευνητικός στόχος  του έκτου και έβδοµου κεφαλαίου είναι να 

µελετηθεί η απόσταση µεταξύ της δηλωθείσας  τουριστικής εµπειρίας των τουριστών 

και της εκτίµησης των προµηθευτών για την εµπειρία αυτή.  

Παράλληλα εξετάζονται και αναλύονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση και σχετικά διαγράµµατα και πίνακες µε τις 

συσχετίσεις των υπό εξέταση µεταβλητών.  

Τέλος, το όγδοο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αναγνώριση των σηµαντικότερων 

διαφορών µεταξύ της δοµής των απαντήσεων των δύο δειγµάτων µε τη χρήση της 

παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) και της πρόβλεψης µέσω της απλής και 

πολλαπλής παλινδρόµησης (simple & multiple regression analysis). 
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66..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    

 

Ο βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να µελετήσει την απόσταση µεταξύ 

του προφίλ και της δηλωθείσας  τουριστικής συµπεριφοράς των τουριστών και της 

εκτίµησης των προµηθευτών για το προφίλ και τη τουριστική συµπεριφορά αυτή.  

Παράλληλα εξετάζονται και αναλύονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση και σχετικά διαγράµµατα και πίνακες µε τις 

συσχετίσεις των υπό εξέταση µεταβλητών.  

Στα πλαίσια αυτά, στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν οι ακόλουθες 

οµάδες υποθέσεων: 

Η1ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ του δηµογραφικού προφίλ των τουριστών 

του προορισµού των τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς το προφίλ των τουριστών. 

Η2ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 

των τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς τη συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

Η3ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της τουριστική συµπεριφορά στον 

προορισµό των τουριστών και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη 

συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

Η4ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της µελλοντική τουριστική συµπεριφορά 

(συµπεριφορικές προθέσεις) των τουριστών του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη συµπεριφορά αυτή των 

τουριστών. 

Όλοι οι έλεγχοι έγιναν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =0,05. 
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6.1.1 Ποσοστά Επιστροφής  

 

Μετά το πέρας των δύο ερευνών ο αριθµός των έγκυρων ερωτηµατολογίων που 

συλλέχθησαν ήταν: 

⇒ 268 ερωτηµατολόγια τουριστικής ζήτησης (δηλαδή από τους τουρίστες), άρα 

ποσοστό επιστροφής 76,5%, και 

⇒ 95 ερωτηµατολόγια τουριστικής προσφοράς (δηλαδή από τους επαγγελµατίες 

του προορισµού), άρα ποσοστό επιστροφής 71%. 

Τα ποσοστά αυτά είναι λίγο υψηλότερα από  την έρευνα των Vogt and Fesenmaier 

(1995) που αποτελεί µέχρι τώρα και την µοναδική έρευνα διεθνώς µε παρόµοιο 

ερευνητικό στόχο σε περιβάλλον αναψυχής (75% και 70% αντίστοιχα, βλέπε 

κεφάλαιο Ερευνητικού Πλαισίου, Ενότ. 3.5.1).  

Η πρώτη έρευνα των Brown and Swartz (1989) σε γιατρούς δεν είναι άµεσα 

συγκρίσιµη ως προς το ποσοστό επιστροφής µιας και ο αριθµός των γιατρών που 

συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα (13 γιατροί) επιλέχθηκε αυθαίρετα και όχι κατόπιν 

δειγµατοληψίας. Εντούτοις, το ποσοστό επιστροφής στην έρευνα στους ασθενείς σε 

αυτή την έρευνα ήταν 46,7%, ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας (71%).  
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66..22  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  

 

 

 

Το δείγµα της παρούσης έρευνας ανέρχεται στους 268 τουρίστες, αλλοδαπούς και 

ηµεδαπούς, που επισκέφθηκαν την Αρχαία Ολυµπία κατά το εξεταζόµενο χρονικό 

διάστηµα. Όσον αφορά στην εθνικότητα των τουριστών που επισκέπτονται την 

Αρχαία Ολυµπία, η έρευνα έδειξε πως πρώτοι έρχονται οι τουρίστες από το Ηνωµένο 

Βασίλειο (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, κλπ.) µε ποσοστό 18,3%, δεύτεροι είναι οι 

Γάλλοι µε ποσοστό 15,8% και έπονται οι Έλληνες και οι Γερµανοί που ισοδυναµούν 

µε ποσοστό 13,1%. Την τέταρτη και τελευταία θέση για ποσοστό πάνω του 10% 

κατέχουν οι Ιταλοί µε ποσοστό 10,1%.  

Οι γυναίκες φαίνεται να υπερτερούν οριακά των αντρών επισκεπτών της Αρχαίας 

Ολυµπίας (ποσοστό 53% και 47% αντίστοιχα).  

Η πλειοψηφία των τουριστών στην Αρχαία Ολυµπία είναι νεαρά άτοµα ηλικίας 19 

έως 29 ετών (ποσοστό 32,5% του δείγµατος). Η αµέσως επόµενη ηλικιακή οµάδα 

είναι  τουρίστες ηλικίας 30 µε 39 ετών (ποσοστό 22,8%) ενώ ακολουθούν οι 

µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες των 40-49 ετών (17,9%) και 50-59 ετών (16%).  

Όπως αναµένεται για έναν τουριστικό προορισµό πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως η 

Αρχαία Ολυµπία, η µεγάλη πλειοψηφία των τουριστών είναι άτοµα µε ανώτερη και 

ανώτατη µόρφωση. Οι απόφοιτοι πανεπιστηµίου έρχονται πρώτοι στην ερώτηση αυτή 

µε ποσοστό 26,1% ενώ ακολουθούν οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου 

πτυχίου µε το υψηλότατο ποσοστό 24,3%.  

Όσον αφορά το µέσο µηνιαίο εισόδηµα, το 33,6% των επισκεπτών ανήκει στην 

µεγαλύτερη µέση µηνιαία εισοδηµατική οµάδα, δηλαδή µε µέσες µηνιαίες απολαβές 

άνω των 3000 ευρώ αµέσως µετά έρχονται οι ανήκοντες στην δεύτερη ανώτερη µέση 

µηνιαία εισοδηµατική οµάδα, δηλαδή µε µέσες µηνιαίες απολαβές 1500 -3000 ευρώ 

(57 άτοµα, δηλαδή ποσοστό 21,3%). 

Συνοπτικά το προφίλ του δείγµατος των τουριστών τους προορισµού έχει ως εξής: 
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Πίνακας 6.1  Συνοπτικός Πίνακας ∆ηµογραφικού Προφίλ Τουριστών (σε %) 

 

   
∆ηµογραφικά Κατηγορίες απαντήσεων % 

Απαντήσεων 
   
Εθνικότητα Ηνωµένο Βασίλειο 18,4 
 Γάλλοι 15,8 
 Γερµανοί 13,2 
 Έλληνες 13,2 
 Ιταλοί 10,2 
 Ισπανοί 7,1 
 Λοιποί (κυρίως Ολλανδοί )  5,3 
   
Φύλο Γυναίκες 53,0 
 Άνδρες 47,0 
∆ηµογραφικά Κατηγορίες απαντήσεων % 

Απαντήσεων 
   
Ηλικία 19-29 32,5 
 30-39 22,8 
 40-49 17,9 
 50-59 16,0 
 15-18 4,5 
    
 Εκπαίδευση Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου 27,2 
  Κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων  25,3 
  Απόφοιτοι  ∆ευτεροβάθµ. Εκπαίδευσης 22,2 
  Φοιτητές 20,6 
 Βασική 4,7 
   
Μέσο µηνιαίο εισόδηµα Άνω των 3000 ευρώ 41,9 
  1500 -3000 ευρώ 26,5 
 Κάτω των 800 ευρώ 17,2 
 800 -1499 ευρώ 14,4 
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66..33  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

 

 

Ως έχει προαναφερθεί, το σύνολο του δείγµατος της έρευνας τουριστικής προσφοράς 

ανέρχεται στους 95 επαγγελµατίες, µε την κάτωθι σύνθεση: 

⇒ 70 επαγγελµατίες τουρισµού στον προορισµό, και  

⇒ 25 ξεναγούς τουριστικών πρακτορειών που δραστηριοποιούνται στην 

Ολυµπία. 

Τα ποσοστά ανταπόκρισης ανά τουριστική δραστηριότητα έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 6.2  Ποσοστά ανταπόκρισης ανά τουριστική δραστηριότητα στο δείγµα 

Επαγγελµατιών Προορισµού 

 

Τουριστική 

∆ραστηριότητα Πληθυσµός ∆είγµα 

Ποσοστό 

Ανταπόκρισης 

(%) 

Υπηρεσίες ∆ιαµονής 25 19 76 

Υπηρεσίες Εστίασης 17 11 65 

Υπηρεσίες Ενοικίασης 

αυτοκινήτου  1 1 100 

Εµπορία Τουριστικών 

Ειδών 42 25 59 

Εµπορία Τροφίµων και 

ποτών 17 9 53 

Ψυχαγωγικές υπηρεσίες 10 5 50 

 

Μια ανάλυση συχνοτήτων στους επαγγελµατίες ανά τουριστική δραστηριότητα µας 

δίνει µια εικόνα της σύνθεσης του δείγµατος. Έτσι έχουµε: 

Από τις επιχειρήσεις διαµονής στον προορισµό στην έρευνα συµµετείχαν δέκα εννέα 

(19) επιχειρήσεις, µε τα εξής χαρακτηριστικά: δύο ξενοδοχειακές µονάδες πρώτης 
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κατηγορίας και αριθµό δωµατίων άνω των 51, δύο ξενοδοχεία δευτέρας κατηγορίας 

και χωρητικότητας µέχρι 50 δωµατίων καθώς και τέσσερα ξενοδοχεία τρίτης 

κατηγορίας (δύο µε αριθµό δωµατίων 11-30, ένα µε αριθµό δωµατίων 31-50 και ένα 

µε άνω των 51 δωµατίων). Επίσης συµµετείχαν και τρεις ακόµη ξενοδοχειακές 

µονάδες που όµως δεν συµπλήρωσαν την κατηγορία και τον αριθµό δωµατίων. 

 

Πίνακας 6.3  ∆ιάρθρωση Κατηγοριών Καταλυµάτων στο ∆είγµα  

 

Υπηρεσίες 

∆ιαµονής 

Κατηγορία Χωρητικότητα καταλύµατος  

(σε δωµάτια) 

 

Σύνολο 

   11-30 31-50 51+   

    

Α     2 2 

Β   2   2 

Γ 2 1 1 4 

Ξενοδοχείο 

 

Σύνολο  2 3 3 8 

      

∆ 1     1 Κάµπινγκ 

 Σύνολο  1     1 

      

Γ 1     1 Ενοικιαζόµενα 

∆ωµάτια Σύνολο  1     1 

 

• Από τις δώδεκα επιχειρήσεις διατροφής του προορισµού που συµµετείχαν 

στην έρευνα, η πλειοψηφία είναι εστιατόρια (6 επιχειρήσεις) και ταβέρνες (5 

επιχειρήσεις), επτά από τις οποίες έχουν χωρητικότητα άνω των 50 θέσεων 

(καρέκλων). Συµµετείχε επίσης και ένα ψητοπωλείο.  

• Εικοσιπέντε επιχειρήσεις εµπορίας τουριστικών ειδών συµµετείχαν στην 

έρευνα και τα καταστήµατα αναµνηστικών ειδών (Souvenir shops) να 

αποτελούν σχεδόν το µισό δείγµα των επιχειρήσεων αυτής της τουριστικής 

δραστηριότητας (11 επιχειρήσεις και ποσοστό 45,8%). Η αµέσως επόµενη 
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κατηγορία ήσαν τα κοσµηµατοπωλεία µε οκτώ επιχειρήσεις και ποσοστό 

16,7%, ακολουθούµενη από τα καταστήµατα εµπορίας ειδών λαϊκής τέχνης µε 

τέσσερις επιχειρήσεις και ποσοστό 4,2%. Τέλος συµµετείχε και µια Γκαλερί 

τέχνης- πολυχώρος πολιτιστικής κίνησης.  

• Εννέα καταστήµατα εµπορίας ειδών διατροφής συµµετείχαν στην έρευνα µε τα 

παντοπωλεία (3 επιχειρήσεις Super/ Mini Markets) να υπερτερούν οριακά 

έναντι των αρτοπωλείων/ ζαχαροπλαστείων (2 επιχειρήσεις) και των 

περιπτέρων (2 επιχειρήσεις). Τέλος συµµετείχε ένα κατάστηµα εµπορίας 

οπωροκηπευτικών καθώς και ένα κατάστηµα που δεν δήλωσε ακριβή 

δραστηριότητα. 

• Την ψυχαγωγία εκπροσώπησαν στην έρευνα πέντε επιχειρήσεις του 

προορισµού: δύο καφετέριες, δύο µπαρ και ένα καφενείο. 

Τέλος όσον αφορά στην θέση στην επιχείρηση που είχαν οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα της τουριστικής προσφοράς η απόλυτη πλειοψηφία αυτών ήσαν ιδιοκτήτες 

(69 ιδιοκτήτες), ένας Γενικός ∆ιευθυντής  καθώς και 25 ξεναγοί.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν το προφίλ του δείγµατος των 

επαγγελµατιών του προορισµού, έχουµε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.4  Συνοπτικός Πίνακας Συχνοτήτων ∆είγµατος Επαγγελµατιών και Ποσοστό 

Αντιπροσώπευσης κατηγοριών Τουριστικών Υπηρεσιών στο ∆είγµα Επαγγελµατιών (%) 
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Τουριστική Υπηρεσία Περιγραφή 
Επιχείρησης 

Συχνότητα Αντιπροσώπευ

ση στο ∆είγµα 
(%) 

Υπηρεσίες  ∆ιαµονής    
 Ξενοδοχείο 12 63,2 
  Κάµπινγκ 4 21,1 
  Ενοικιαζόµενα 

∆ωµάτια 
3 15,8 

  Σύνολο 19 100,0 
    
Υπηρεσίες  ∆ιατροφής    
 Εστιατόριο 6 50,0 
  Ταβέρνα 5 41,7 
  Ψησταριά 1 8,3 

 Σύνολο 12 100,0 
    

Εµπορία Τουριστικών 
Ειδών 

   

 Κοσµηµατοπωλεία 8 33,3 
  Αναµνηστικά 

(Souvenirs) 
11 45,8 

  Είδη λαϊκής Τέχνης 4 16,7 
  Γκαλερί 1 4,2 

 Σύνολο 24 100,0 
    

Εµπορία Ειδών ∆ιατροφής    
 Αρτοποιία/ 

Ζαχαροπλαστεία 
2 22,2 

  Περίπτερα 2 22,2 
  Super/ Mini Markets 3 33,3 
 Οπωρολαχανικά 1 11,1 
  ∆ιάφορα 1 11,1 

 Σύνολο 9 100,0 
    

Ψυχαγωγία    
 Καφέ/ Καφετέρια 2 40,0 
  Καφενείο 1 20,0 
  Μπαρ/ Club 2 40,0 
 Σύνολο 5 100,0 

    
Θέση Ερωτώµενου    
 Ιδιοκτήτης 70 71,6 
  Γενικός ∆ιευθυντής 1 1,1 
 Ξεναγός 25 26,3 
    
 Σύνολο 95 100,0 
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66..44  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  

 

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται βασική περιγραφή των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών των επισκεπτών του προορισµού όπως αυτά προέκυψαν από την 

ανάλυση στων ερωτηµατολογίων της έρευνας της τουριστικής προσφοράς. ∆ηλαδή 

περιλαµβάνει τις αντιλήψεις των επαγγελµατιών της Ολυµπίας ως προς τα 

δηµογραφικά στοιχεία των επισκεπτών του προορισµού.  

Στο τέλος της ενότητας αυτής γίνεται έλεγχος ανεξαρτησίας των δηµογραφικών 

στοιχείων των επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών 

ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή, ελέγχεται η πρώτη 

οµάδα υποθέσεων που είναι η κάτωθι: 

Η1: ∆εν υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ των δηµογραφικών στοιχείων των 

επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τα 

δηµογραφικά στοιχεία αυτά. 

 

6.4.1 Εθνικότητα 

Όσον αφορά στην εθνικότητα των τουριστών που επισκέπτονται την Αρχαία 

Ολυµπία, η έρευνα έδειξε πως κατά τις αντιλήψεις των επαγγελµατιών πάντα, πρώτοι 

έρχονται οι τουρίστες από τη Γαλλία ποσοστό 32,6% (31 επαγγελµατίες σε σύνολο 

95 ατόµων), ενώ δεύτεροι είναι οι Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, 

κλπ.) µε ποσοστό 18,9% (18 απαντήσεις). Την τρίτη θέση καταλαµβάνουν οι Ιταλοί 

µε ποσοστό 17,9% (17 άτοµα), ενώ ακολουθούν οι Γερµανοί που ισοδυναµούν µε 

ποσοστό 14,7% (14 άτοµα). Την πέµπτη θέση κατέχουν οι Ισπανοί µε 7,4% και 7 

άτοµα, ακολουθούµενοι από τους Ολλανδούς και τους Έλληνες που ισοδυναµούν µε 

3,2% και 3 άτοµα, δύο µόνο επαγγελµατίες δήλωσαν την κατηγορία «άλλη 

εθνικότητα». Σηµαντικό είναι το στοιχείο πως στην ερώτηση αυτή απάντησε το 

σύνολο των ερωτώµενων της έρευνας της τουριστικής προσφοράς. 
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6.4.2 Φύλο  

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση οι γυναίκες αποτελούν το 28,4% 

των επισκεπτών µε βάση τις αντιλήψεις των επαγγελµατιών (27 σε σύνολο) ενώ οι 

άντρες αποτελούν το 42,1% του δείγµατος. Στην ερώτηση αυτή ένα σηµαντικό 

ποσοστό 12,6% απάντησε πως οι επισκέπτες του προορισµού µοιράζονται µεταξύ των 

δύο φύλων. Τέλος 16 άτοµα (16,8% ποσοστό) αρνήθηκαν να απαντήσουν στη 

συγκεκριµένη ερώτηση.   

 

6.4.3 Ηλικία 

Η πλειοψηφία των τουριστών στην Αρχαία Ολυµπία είναι  τουρίστες ηλικίας 30 µε 39 

ετών αλλά και 40-49 ετών, µιας και είχαµε ισότητα των δύο αυτών κατηγοριών 

απαντήσεων (25 απαντήσεις και ποσοστό 30,5% η κάθε µια κατηγορία ηλικίας). Η 

αµέσως επόµενη ηλικιακή οµάδα σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες είναι άτοµα 50-59 

ετών (24,4%) ενώ τα νεαρά άτοµα ηλικίας 19 έως 29 ετών έρχονται µόλις τέταρτα 

(ποσοστό 9,8% του δείγµατος). Τέλος, οι ανήλικοι ηλικίας 15 έως 18 ετών 

αντιπροσωπεύουν κατά τους επαγγελµατίες µόλις το 4,9% των επισκεπτών (4 

απαντήσεις) ενώ οι τουρίστες τρίτης ηλικίας (60+ ετών) δεν κρίθηκαν ως το 

µεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών στον προορισµό από τους επαγγελµατίες. 

 

6.4.4 Επίπεδο Μόρφωσης  

Σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες του προορισµού το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

περισσότερων επισκεπτών είναι οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (45% 

περίπου των απαντήσεων). Πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι πως το αµέσως επόµενο 

επίπεδο εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης που αποτελεί και το 

χαµηλότερο επίπεδο στις επιλογές απαντήσεων (30,3%). ∆ηλαδή, το 75% των 

επαγγελµατιών της Ολυµπίας θεωρεί πως οι επισκέπτες του προορισµού είναι 

κατώτατης και κατώτερης εκπαιδευτικής µόρφωσης. Τέλος, µόλις το 23,2% των 

ερωτώµενων έκρινε πως οι επισκέπτες είναι ανώτερης µόρφωσης (φοιτητές και 
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απόφοιτοι πανεπιστηµίου) ενώ η κατηγορία της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης δεν 

επιλέχθηκε από κανέναν επαγγελµατία.  

Στην ερώτηση αυτή απάντησε το 93,7% του δείγµατος των επαγγελµατιών ενώ 

υπήρξαν 6 αρνήσεις απάντησης. 

 

6.4.5 Μέσο Μηνιαίο Εισόδηµα  

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ανάλυσης αυτής της ερώτησης προέκυψε πως την 

Αρχαία Ολυµπία επισκέπτονται τουρίστες µέσου µηνιαίου εισοδήµατος. 

Από τα 90 άτοµα που απάντησαν στην ερώτηση (ποσοστό περίπου 95% του 

δείγµατος), το 37,8% (34 απαντήσεις) πιστεύει πως οι επισκέπτες ανήκουν στην µέση 

µηνιαία εισοδηµατική οµάδα, δηλαδή µε µέσες µηνιαίες απολαβές 800 – 1499 ευρώ 

ενώ αµέσως µετά έρχονται οι ανήκοντες στην µέση άνω µηνιαία εισοδηµατική 

οµάδα, δηλαδή µε µέσες µηνιαίες απολαβές 1500 -3000 ευρώ (19 απαντήσεις, 

ποσοστό 21,1%). Στην τρίτη θέση έρχονται οι τουρίστες που ανήκουν στην 

υψηλότερη εισοδηµατική κατηγορία, µε εισόδηµα άνω των 3000 (24 άτοµα, ποσοστό 

26,7%) και τέλος όσοι ανήκουν στην κατώτατη κατηγορία, µε µέσο µηνιαίο εισόδηµα 

κάτω των 800 ευρώ. 
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66..55  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ((ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ))    

 

Η πρώτη οµάδα υποθέσεων που διερευνήθηκε ήταν η εξής: 

Η1ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο δειγµάτων (τουρίστες – επαγγελµατίες)  

αναφορικά µε το Προφίλ των τουριστών του προορισµού 

Κατά την ανάλυση έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Chi-Square Test of Significance) 

των µεταβλητών του προφίλ των τουριστών (κατηγορικές µεταβλητές) και του αν 

κάποιος ανήκει στους τουρίστες ή τους επαγγελµατίες (κατηγορική µεταβλητή). 

Παράλληλα, διερευνήθηκε και η ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ των µεταβλητών βάσει 

του συντελεστή φ (Phi Coefficient) για πίνακες 2x2 και Cramer’s V για µεγαλύτερους 

πίνακες. Στις περιπτώσεις όπου  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  του  ελέγχου χ2    δεν  

ισχύσαν  τότε  χρησιµοποιήθηκε ο ακριβής έλεγχος Fisher (Fisher exact test) για  τα 

συµπεράσµατα µας (Everritt 1989, Howitt & Grammer 2003).  

Επίσης διενεργήθηκε έλεγχος z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των 

πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του 

παρόντος Κεφαλαίου). 

Να σηµειωθεί επίσης πως το επίπεδο πιθανότητας για την απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης για όλες τις δοκιµές βασίστηκε στη σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

α=5%.  
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Πίνακας 6.5  Προφίλ Επισκεπτών Προορισµού – Συγκριτικός Πίνακας ποσοστιαίων 

συχνοτήτων (σε %)  και των δύο δειγµάτων & κατάταξη 

 

Προφίλ Επισκεπτών Προορισµού - Πίνακας ποσοστιαίων συχνοτήτων και των δύο δειγµάτων µε 
κατάταξη  

       
∆ηµογραφικά Κατηγορίες απαντήσεων Τουρίστες Κατά

ταξη  
Επαγγελµ

ατίες 
Κατά

ταξη 
  %   %  
       
Εθνικότητα Ηνωµένο Βασίλειο 18.4 1  18.9 2 
 Γάλλοι 15.8 2  32.6 1 
 Γερµανοί 13.2 3  14.7 4 
 Έλληνες 13.2 3  3.2 6 
 Ιταλοί 10.2 5  17.9 3 
 Άλλη εθνικότητα 29.1 6  12.6 5 
       
       

∆ηµογραφικά Κατηγορίες απαντήσεων Τουρίστες Κατά

ταξη  
Επαγγελµ

ατίες 
Κατά

ταξη 
Φύλο Γυναίκες 53 1  40.3 2 
 Άνδρες 47 2  59.7 1 
       
Ηλικία 19-29 32.5 1  9.8 4 
 30-39 22.8 2  29.3 2 
 40-49 17.9 3  30.5 1 
 50-59 16.0 4  25.6 3 
 15-18 4.5 5  4.9 5 
Εκπαίδευση        
  Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου 27.2 1  15.7 3 
  Κάτοχοι Μεταπτυχιακών 

Τίτλων  25.3 

2 

 

0 5 

  Απόφοιτοι  ∆ευτεροβάθµ. 
Εκπαίδευσης 22.2 

3 

 44.9 

1 

  Φοιτητές 20.6 4  9.0 4 
 Βασική 4.7 5  30.3 2 

  %   %  
Μέσο µηνιαίο 
εισόδηµα 

   
 

  

  Άνω των 3.000 ευρώ 41.9 1  26.7 3 
  1500 - 3000 26.5 2  21.1 4 
 800-1499 17.2 3  37.8 1 
  Κάτω των 800 ευρώ 14.4 4  14.4 2 

              

Με βάση τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 διαπιστώθηκε πως υπάρχει λανθασµένη 

αντίληψη των επαγγελµατιών ως προς την πλειοψηφία των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών (εκτός του φύλου).  
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Συγκεκριµένα, θα λέγαµε πως υπάρχει µια σχετική «υποτίµηση» των επισκεπτών ως 

προς το εκπαιδευτικό και εισοδηµατικό επίπεδο των επισκεπτών του προορισµού. Ο 

έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ως προς το σύνολο των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των τουριστών- 

πλήν του φύλου, αφού ο δείκτης Chi-square (χ2) είναι στατιστικά σηµαντικός ως 

προς την εθνικότητα (χ2= 27.876, df 5, p<.001),  την ηλικία (χ2= 26.1489, df 5, 

p<.005), την εκπαίδευση (χ2= 82.050, df 4, p<.001) αλλά και το εισόδηµα (χ2= 

21.200, df 3, p<.001). Αντίθετα, οι επαγγελµατίες του προορισµού φαίνεται να έχουν 

σχετικά ορθή αντίληψη του φύλου των επισκεπτών (Fisher's exact test (2-sided)= 

3.451, df 1, p>.005). 

Στον πίνακα διασταυρωµένης ταξινόµησης που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

µετρούµενες µεταβλητές, ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της σύγκρισης, που 

είναι ο δείκτης Pearson chi-square (χ2), οι βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedom, 

df), η στατιστική σηµαντικότητα (p) και το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (ns, 

p<.05, p<.01, p<.001). Επίσης, ανάλογα µε τον αριθµό και το ποσοστό των δηλώσεων 

ανά κατηγορία χρησιµοποιήθηκε το τεστ ακριβούς ελέγχου του Fisher (Fisher’s exact 

test). Τα ευρήµατα του στατιστικού ελέγχου της πρώτης οµάδας Υποθέσεων 

συνοψίζονται ως εξής: 

Πίνακας 6.6  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της πρώτης οµάδας Υποθέσεων  

 

Η1  

Μεταβλητές 
∆ηµογραφικού 
Προφίλ Τουριστών  

∆είκτης Pearson 
chi-square  
(χ2) 

Βαθµοί 
ελευθερίας 
(df) 

στατιστική 
σηµαντικότητα 
(p) 

Τιµή 
Cramer’s V 
ή Phi (Φ) 

  
    

1 Εθνικότητα  
27.876 5 .000  .300 

2 Φύλο 
3.451 (Fisher's 
exact test) 

1 .076  .101 

3 Ηλικία 
26.1489 5 .001 .245 

4 Εκπαίδευση 
82.050 4 .000  .413 

5 Εισόδηµα 
21.200 3 .000  .246 

  
    

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 376 

 

  

Σε γενικές γραµµές µπορούν να γίνουν οι εξής διαπιστώσεις: 

Εθνικότητα: παρατηρείται µια αντιστροφή στις δύο πρώτες θέσεις (επισκέπτες από το 

Ηνωµένο Βασίλειο και Γάλλοι) ενώ υποτιµάται η παρουσία των Ελλήνων επισκεπτών 

από τους επαγγελµατίες. Η ανάλυση µπορεί να προχωρήσει και σε µεγαλύτερο βάθος, 

αναλύοντας δηλαδή τις εκτιµήσεις ανά κλάδο τουριστικής δραστηριότητας. Έτσι 

σχετικά ορθή αντίληψη για την εθνικότητα των τουριστών βρέθηκε -µέσω της µη 

παραµετρικής διαδικασίας της διασταυρωµένης πινακοποίησης Crosstabulations 

(Πίνακες διπλής εισόδου) πως έχουν οι ξεναγοί και οι καταστηµατάρχες του 

προορισµού (6 από τους 25 ξεναγούς και 5 από τους 24 καταστηµατάρχες 

αντίστοιχα). Τα ευρήµατα αυτά πιστοποιούνται και από την συγκριτική 

∆ιαγραµµατική παρουσίαση των διαφορών των δύο δειγµάτων ως προς την 

εθνικότητα των επισκεπτών του προορισµού που ακολουθεί: 

∆ιάγραµµα 6.1  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Εθνικότητα των επισκεπτών του 

προορισµού (σε %) 

Εθνικότητα

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
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∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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Φύλο: και εδώ έχουµε διαφοροποίηση ανάµεσα στις απαντήσεις των δύο δειγµάτων. 

Ενώ στην ουσία έχουµε ισορροπία µεταξύ αντρών και γυναικών επισκεπτών του 

προορισµού, οι επαγγελµατίες πιστεύουν πως οι άντρες επισκέπτες υπερτερούν 

αισθητά (αναλογία περίπου 60-40) των γυναικών. Τα ευρήµατα αυτά πιστοποιούνται 

και από την συγκριτική διαγραµµατική παρουσίαση των διαφορών των δύο 

δειγµάτων ως προς το φύλο των επισκεπτών του προορισµού που ακολουθεί: 
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∆ιάγραµµα 6.2  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς το Φύλο των επισκεπτών του 

προορισµού (σε %) 

Φύλο

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
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∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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Ηλικία: οι επαγγελµατίες φαίνεται να «αγνοούν» πως η πλειοψηφία των επισκεπτών 

του προορισµού ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 19-29 ετών. Μόνο οι υπεύθυνοι για την 

ψυχαγωγία στον προορισµό δείχνουν να αναγνωρίζουν την υπερίσχυση αυτής της 

ηλικιακής οµάδας (3 στους 4 απάντησαν µε αυτό τον τρόπο). Τα ευρήµατα αυτά 

πιστοποιούνται και από την συγκριτική διαγραµµατική παρουσίαση των διαφορών 

των δύο δειγµάτων ως προς την ηλικία των επισκεπτών του προορισµού που 

ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 378 

 

  

∆ιάγραµµα 6.3  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Ηλικία των επισκεπτών του 

προορισµού (σε %) 

 

Ηλικία

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Ηλικία

15-1819-2930-3940-4950-5960+

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0
4

32

23

18
16

6

 

Ηλικία

∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ηλικία

15-1819-2930-3940-4950-59

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

 

Εκπαίδευση: διαφοροποίηση υπάρχει και όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των 

επισκεπτών του προορισµού. Οι επαγγελµατίες πιστεύουν πως η πλειοψηφία των 

επισκεπτών του προορισµού είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ακολουθούµενοι αµέσως µετά από τους αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης. Το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης καταδεικνύει πως και ως προς την εκπαίδευση υπάρχει µια εσφαλµένη 

αντίληψη των επαγγελµατιών για τους επισκέπτες του προορισµού τους. Πάλι µόνο οι 

υπεύθυνοι για την ψυχαγωγία στον προορισµό δείχνουν να αναγνωρίζουν την 

υπερίσχυση του επιπέδου εκπαίδευσης (2 στους 4 απάντησαν µε αυτό τον τρόπο). Και 

οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων διατροφής πλειοψηφικά δήλωσαν αυτήν την κατηγορία 

αλλά η απάντησή τους αποδυναµώνεται µιας και µε το ίδιο ποσοστό ακριβώς 

δήλωσαν πως πιστεύουν πως η πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού είναι 

απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης.  

Τα ευρήµατα αυτά πιστοποιούνται και από την συγκριτική διαγραµµατική 

παρουσίαση των διαφορών των δύο δειγµάτων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των 

επισκεπτών του προορισµού που ακολουθεί: 
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∆ιάγραµµα 6.4  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Εκπαίδευση των επισκεπτών του 

προορισµού (σε %) 

 

Εκπαίδευση
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Επιπρόσθετα µε τα ανωτέρω, η διµεταβλητή ανάλυση (Bivariate Analysis) µε 

Πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabulation) ανέδειξε και τα εξής ευρήµατα, που είναι 

ενδεικτικά της διαφοροποίησης µεταξύ των δύο δειγµάτων: 

⇒ Οι περισσότεροι Έλληνες τουρίστες του προορισµού είναι απόφοιτοι βασικής 

εκπαίδευσης ενώ οι επαγγελµατίες τους θεωρούν πτυχιούχους. 

⇒ Οι περισσότεροι Βρετανοί είναι φοιτητές ή κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ενώ 

οι επαγγελµατίες τους θεωρούν αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης. 

⇒ Το ίδιο συµβαίνει µε τους Γερµανούς που ενώ είναι πτυχιούχοι, οι 

επαγγελµατίες του προορισµού τους θεωρούν αποφοίτους βασικής 

εκπαίδευσης. 

⇒ Οι περισσότεροι Γάλλοι είναι φοιτητές ή κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και 

για πρώτη φορά οι επαγγελµατίες πλησιάζουν µιας και τους θεωρούν 

πτυχιούχους ή φοιτητές. 

⇒ Αντίθετα ενώ οι περισσότεροι Ιταλοί τουρίστες είναι της βασικής εκπαίδευσης 

οι επαγγελµατίες τους θεωρούν φοιτητές ή πτυχιούχους. 
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Εισόδηµα: εδώ παρατηρείται σχεδόν αντιστροφή των εισοδηµατικών τάξεων που 

ανήκουν οι επισκέπτες. ∆ηλαδή οι επαγγελµατίες του προορισµού δείχνουν να µην 

κατέχουν ορθή αντίληψη ως προς το εισοδηµατικό επίπεδο των επισκεπτών του 

προορισµό, συνεπακόλουθα και ως προς το διαθέσιµο επίπεδο τουριστικής δαπάνης. 

Μόνο οι ξεναγοί φαίνεται από τα ευρήµατα να κατέχουν ορθή αντίληψη ως προς αυτό 

το δηµογραφικό χαρακτηριστικό των επισκεπτών του προορισµού µιας και το 52% 

των ξεναγών ταυτίστηκε µε τη δηλωθείσα εισοδηµατική κλίµακα των τουριστών. 

∆ιάγραµµα 6.5  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς το Εισόδηµα των επισκεπτών του 

προορισµού (σε %) 

Εισόδηµα

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Εισόδηµα

Κάτω των 800 ευρώ

800-1499

1500 - 3000

3000 και άνω

P
er
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nt

50

40

30

20

10

0

17
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Εισόδηµα

∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Εισόδηµα

Κάτω των 800 ευρώ

800-1499

1500 - 3000

3000 και άνω

P
e

rc
en

t
40

30

20

10

0

 

Επιπρόσθετα µε τα ανωτέρω, η διµεταβλητή ανάλυση (Bivariate Analysis) µε 

Πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabulation) ανέδειξε και τα εξής ευρήµατα, που είναι 

ενδεικτικά της διαφοροποίησης µεταξύ των δύο δειγµάτων: 

⇒ Η πλειοψηφία των Ελλήνων ανήκει στην άνω µέση εισοδηµατική τάξη µε 

µέσες µηνιαίες απολαβές µεταξύ 1500 - 3000 ευρώ ενώ οι επαγγελµατίες τους 

θεωρούν ως πλούσιους µε εισόδηµα άνω των 3000 ευρώ. 

⇒ Πλήρη άγνοια έχουν οι επαγγελµατίες για την εισοδηµατική δύναµη των 

Βρετανών και Γάλλων τουριστών του προορισµού µιας και ενώ τους 

υπολογίζουν πως ανήκουν στην κατώτατη εισοδηµατική τάξη αυτοί δήλωσαν 

πως ανήκουν στην υψηλότερη κλίµακα που υπήρχε στο ερωτηµατολόγιο, 

δηλαδή άνω των 3000 ευρώ µηνιαίως. 
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⇒ Τέλος, οι επαγγελµατίες δείχνουν να γνωρίζουν πως η πλειοψηφία των 

τουριστών που διαµένει στον προορισµό ανήκει στην υψηλότερη 

εισοδηµατική κλίµακα άνω των 3000 ευρώ.  

 

Συνοψίζοντας, µε βάση τα ευρήµατα των αναλύσεων των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών προκύπτει πως οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον συγκεκριµένο προορισµό χαρακτηρίζονται από άγνοια του πιο τυπικού κριτηρίου 

αναγνώρισης και τµηµατοποίησης της αγοράς τους, δηλαδή τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των επισκεπτών του προορισµού. 

Συγκεκριµένα, τα ευρήµατα υποδηλώνουν πως οι επαγγελµατίες του προορισµού 

φαίνεται να έχουν σχετικά ορθή αντίληψη µόνο ενός δηµογραφικού χαρακτηριστικού 

των επισκεπτών (του φύλου), ενώ διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς όλα τα 

υπόλοιπα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (την εθνικότητα,  την ηλικία, την εκπαίδευση 

αλλά και το εισόδηµα). 

 

Εν κατακλείδι, η πρώτη οµάδα υποθέσεων της παρούσης έρευνας: 

Η1: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ των δηµογραφικών στοιχείων των 

επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τα 

δηµογραφικά στοιχεία αυτά. 

Έγινε ∆εκτή για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 

 

Αναλυτικότερα: 
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Πίνακας 6.7  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Πρώτης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 

1ης Οµάδας 

Περιγραφή Έλεγχος 

 

 

Η1.1ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

Εθνικότητα των τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η1.2ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε το 

Φύλο των τουριστών του προορισµού 

 

∆εκτή 

 

 

Η1.3ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

Ηλικία των τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

 

Η1.4ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε το 

επίπεδο Εκπαίδευσης των τουριστών του 

προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η1.5ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε το 

επίπεδο Εισοδήµατος των τουριστών του 

προορισµού 

 

Απορρίπτεται 
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66..66  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΩΩΝΝ  ((ZZ  TTEESSTT  FFOORR  PPRROOPPOORRTTIIOONNSS))  

 

Παράλληλα µε τον µη παραµετρικό έλεγχο χ2, στα πλαίσια του ελέγχου υποθέσεων 

για όλες ποιοτικές µεταβλητές (κατηγορικές) της έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη η 

διενέργεια διωνυµικών ελέγχων για ποσοστά (z test for proportions). Συγκεκριµένα, ο 

έλεγχος που έπρεπε να διενεργηθεί αφορούσε στο εξής ερευνητικό προβληµατισµό: 

Από τους επισκέπτες του προορισµού, η πλειοψηφία δήλωσε πως είχε το «Χ» 

δηµογραφικό χαρακτηριστικό ή τουριστική συµπεριφορά. Από ένα δείγµα 95 

επαγγελµατιών πια η πιθανότητα και οι 95 να δήλωσαν  πως η πλειοψηφία των 

επισκεπτών του προορισµού είχε το «Χ» δηµογραφικό χαρακτηριστικό ή 

τουριστική συµπεριφορά;  

Ο λόγος για τη διερεύνηση αυτή έγκειται σε µια ιδιοµορφία του ερευνητικού οργάνου 

αναφορικά µε τις µεταβλητές που ερευνούσαν την τουριστική συµπεριφορά στις δύο 

χωριστές έρευνες. Ουσιαστικά, στην έρευνα ζητούνταν από τους τουρίστες να 

απαντήσουν για θέµατα που άπτονταν της τουριστικής τους συµπεριφοράς ή του 

προφίλ τους, ενώ αντίθετα από στους επαγγελµατίες ζητούνταν να δηλώσουν την 

εκτίµησή τους για την τουριστική συµπεριφορά και το προφίλ της πλειοψηφίας των 

τουριστών του προορισµού.  

Η ειδοποιός διαφορά αυτή έχει µεγάλη σηµασία όταν πρόκειται για ονοµατικές 

(ποιοτικές) µεταβλητές, αφού επηρεάζει τη δοµή των απαντήσεων. Η διάσταση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός πως οι αντίστοιχες ερωτήσεις µετρούσαν την ίδια µεταβλητή 

αλλά µε διαφορετικό τρόπο, µε αποτέλεσµα η δοµή των απαντήσεων να 

διαφοροποιείται.  

Για το λόγο αυτό, ελέγχθηκε η ύπαρξη διαφοράς µεταξύ της πλειοψηφικής 

απάντησης ανάµεσα στα δύο δείγµατα. Το κατάλληλο τεστ για έναν τέτοιο έλεγχο 

είναι ο διωνυµικός έλεγχος για ποσοστά (z test for proportion). 

Προτού γίνει περιγραφή και ανάλυση των στατιστικών ελέγχων που 

χρησιµοποιήθηκαν κρίνεται σκόπιµος ο εννοιολογικός προσδιορισµός της έννοιας 

των ∆ιωνυµικών Κατανοµών. 
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6.6.1 ∆ιωνυµική κατανοµή 

 

Θεωρούµε τη διακριτή τ.µ. Χ που παίρνει δύο διακεκριµένες τιµές, π.χ. 0 και 1. 

Ισοδύναµα µπορούµε να θεωρήσουµε ένα πείραµα ή µια δοκιµή που το αποτέλεσµα 

της είναι επιτυχία (success) (Χ=1) ή αποτυχία (failure) {Χ=0), δηλαδή έχουµε δύο 

δυνατά γεγονότα. Συνήθως ονοµάζουµε «επιτυχία» το γεγονός που µας ενδιαφέρει 

και αποτυχία το άλλο ή όλα τα άλλα δυνατά γεγονότα. Για παράδειγµα έχουµε 

επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις κάποιου µαθήµατος, άνδρα ή γυναίκα, 

µονοκατοικία ή άλλο κτίριο. Κάθε δοκιµή που δίνει δύο δυνατά αποτελέσµατα 

λέγεται δοκιµή Bernoulli (Bernoulli trial) και η αντίστοιχη τ.µ. λέγεται τ.µ. Bernoulli. 

Αντιστοιχίζοντας πιθανότητα ρ για την επιτυχία έχουµε 

 

Η Εξίσωση αυτή  ορίζει την κατανοµή Bernoulli µε παράµετρο p. Η τ.µ. Bernoulli Χ 

έχει µέση τιµή µ = Ε[Χ] = ρ και διασπορά σ2 =Var[X] = p(1-p). 

Ας υποθέσουµε πως επαναλαµβάνουµε µια δοκιµή Bernoulli n φορές και το 

αποτέλεσµα της κάθε δοκιµής είναι ανεξάρτητο από το αποτέλεσµα κάθε άλλης 

δοκιµής. Ορίζουµε µια νέα τ.µ. Χ να είναι ο αριθµός των επιτυχιών από τις n δοκιµές. 

Άρα η νέα τ.µ. Χ µπορεί να πάρει τις τιµές 0,1,...,η. Αυτή η τ.µ. λέγεται διωνυµική 

(binomial) και η κατανοµή της είναι η διωνυµική κατανοµή µε παραµέτρους n και ρ, 

συµβολίζεται  και δίνεται ως 

 

όπου          διαβάζεται n ανά χ, είναι        
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είναι το παραγοντικό του η. Πράγµατι η συνάρτηση της εξίσωσης αυτής είναι 

συνάρτηση µάζας πιθανότητας της τ.µ. Χ, δηλαδή είναι θετική για όλες τις τιµές της 

Χ και ισχύει . 

Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της Χ είναι 

 

Μπορεί να δειχθεί πως η µέση τιµή και η διασπορά της διωνυµικής κατανοµής 

 είναι 

 

 

 

6.6.2 Έλεγχος z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) 

 

Με τον δυωνυµικό έλεγχο προσόντων εξετάζεται εάν το ποσοστό µιας διχοτοµικής 

κατηγορικής µεταβλητής διαφέρει σηµαντικά από µια υποτιθέµενη αξία.  

Το τεστ βασίζεται στη µέτρηση της διαφοράς του ποσοστού ανάµεσα σε δύο 

αλγόριθµους και θεωρεί σαν µηδενική υπόθεση το γεγονός ότι οι δύο αλγόριθµοι 

έχουν τον ίδιο ρυθµό λάθους, δηλαδή αποδίδουν ισοδύναµα στο ίδιο σύνολο 

αξιολόγησης. 

Το ίδιο τεστ εφαρµόστηκε σε κάθε υποσύνολο των περιπτώσεων ξεχωριστά (δηλ. για 

το σύνολο των κατηγορικών µεταβλητών της έρευνας). 

Ο πίνακας µε τους τύπους στους ελέγχους των ποσοστών δηλώνεται κατωτέρω: 
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Πίνακας 6.8  Πίνακας µε τους Τύπους Ελέγχου z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) 

 

Interval for 
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Οι υποθέσεις είχαν την εξής µορφή: 

Ho Από το δείγµα των 95 επαγγελµατιών και οι 95 (ποσοστό 100%) δήλωσαν 

πως η πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού είχε την δηλωθείσα από τους 

τουρίστες πλειοψηφική τουριστική συµπεριφορά 

H1 Από το δείγµα των 95 επαγγελµατιών λιγότεροι από 95 (ποσοστό <100%) 

δήλωσαν πως η πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού είχε την δηλωθείσα από 

τους τουρίστες πλειοψηφική τουριστική συµπεριφορά 

Σε ερευνητικούς όρους η υπόθεση αυτή έχει ως εξής: 

Ηο: p = 100 

H1: p < 100 

 

όπου 

α =  .5 

n = 95 

p۪ = 100 

q۪  = 1 – p۪  = 1 – 100 

 

Ας πάρουµε για παράδειγµα την περίπτωση του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος που 

δήλωσαν οι τουρίστες και που ζητήθηκε η εκτίµηση των επαγγελµατιών του 

προορισµού επ’ αυτού. Οι ποσοστιαίες συχνότητες αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί ενώ δηλώνεται και η κατάταξη (rank) απάντησης ανά δείγµα. 
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Πίνακας 6.9  Αποτελέσµατα Ελέγχου z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) στα ∆ύο 

∆είγµατα για το Εισόδηµα (σε % & κατάταξη) 

 

Μέσο µηνιαίο 
εισόδηµα 

Κατηγορίες 
απαντήσεων 

Τουρίστες Κατά

ταξη  
Επαγγελµατίες 
(N= 90) 

Κατάτ

αξη 
  %   %  
       
       
  Άνω των 3.000 

ευρώ 41.9 
1 

 26.7 
3 

  1500 - 3000 26.5 2  21.1 4 
 800-1499 17.2 3  37.8 1 
  Κάτω των 800 

ευρώ 14.4 
4  

14.4 
2 

              
 

Το βασικό εύρηµα από τον πίνακα είναι πως  

⇒ ενώ η πλειοψηφία των τουριστών δήλωσαν πως είναι µέσου µηνιαίου 

εισοδήµατος άνω των 3.000 ευρώ (ποσοστό 41,9%) 

⇒ µόλις το 26,7% των επαγγελµατιών αναγνωρίζουν το δηµογραφικό 

χαρακτηριστικό αυτό της πλειοψηφία των τουριστών του προορισµού 

(ποσοστό 26,7%). 

Η πραγµατική τιµή  (-p = 26.7) δηλώνει το ποσοστό των επαγγελµατιών που 

απάντησαν ορθά στην ερώτηση αυτή, ενώ ως 100 ορίζεται η υποθετική αξία (p۪ ). 

Με βάση τον τύπο του ελέγχου έχουµε: 

p

pp
z

σ

0−
=

 

 

z = (26,7 – 100) / [100*(1-100)/ 90]½  

z = - 6,9888  <.05 <.1
 

Ο κανόνας της p-value δηλώνει πως εάν η τιµή p-value είναι µικρότερη  από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (.05)  τότε απορρίπτουµε την µηδενική 

υπόθεση.  
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Εποµένως αφού η τιµή  -6.988 είναι µικρότερη της .05, απορρίπτουµε την µηδενική 

υπόθεση και δεχόµαστε πως η πλειοψηφική απάντηση στα δύο δείγµατα διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά για την µεταβλητή του µηνιαίου εισοδήµατος. 

Ο παραπάνω έλεγχος διενεργήθη για το σύνολο των ερευνώµενων κατηγορικών 

µεταβλητών. 

Αξιοσηµείωτη είναι πάντως η παρατήρηση πως στο σύνολο των µεταβλητών ο 

έλεγχος παρείχε το ίδιο αποτέλεσµα, απορρίπτοντας την υπόθεση πως τα δύο 

ποσοστά δεν διαφέρουν στατιστικά. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα αυτά 

πιστοποιούσαν και την εγκυρότητα των ελέγχων χ2, µιας και σε όλες τις περιπτώσεις 

παρήγαγαν ταυτόσηµα αποτελέσµατα. 
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66..77  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  

 

 

6.7.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναλυτική παρουσίαση των γενικών ταξιδιωτικών 

προτύπων των τουριστών (travel patterns) και διενεργείται έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

των µεταβλητών ταξιδιωτικής συµπεριφοράς (όλες κατηγορικές µεταβλητές) και του 

αν κάποιος ανήκει στους τουρίστες ή τους επαγγελµατίες (κατηγορική µεταβλητή), 

προκειµένου να ελεγχθεί η δεύτερη οµάδα υποθέσεων που έχει ως εξής: 

Η2ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 

των τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς τη συµπεριφορά αυτή των τουριστών. 

Όλοι οι έλεγχοι έγιναν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =0,05. 

 

6.7.2 Τύπος Ταξιδίου 

Οι περισσότεροι ταξιδεύουν στην Αρχαία Ολυµπία ως ζευγάρι (µην ξεχνάµε πως το 

κύριο ηλικιακό group είναι 19 έως 29 ετών, άρα οι πιθανότητες να είναι άγαµοι είναι 

σηµαντικές). Έτσι, το 31, 3% του δείγµατος απάντησε πως ταξιδεύει ζευγάρι (84 

απαντήσεις). Σηµαντικό είναι ότι στην δεύτερη θέση στον τύπο ταξιδιού βρίσκονται 

όσοι ταξιδεύουν ως µέλη οργανωµένης παρέας (organized group) από τουριστικά 

πρακτορεία ή tour operators. Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 24% 

περίπου (23,9%) και 64 άτοµα.  Ακολουθούν µε ίσο ποσοστό 19,8% (53 άτοµα) όσοι 

ταξιδεύουν µε τον/ την σύζυγο ή/ και µε τα παιδιά τους και όσοι ταξιδεύουν µε παρέα 

(20,1% και 54 άτοµα). Τέλος, υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό 5% περίπου- 13 άτοµα- 

που ταξιδεύουν µόνοι τους (1 στους 3 επισκέπτες του προορισµού).  

Η µεγάλη πλειοψηφία των επαγγελµατιών µοιράζεται την αντίληψη πως η 

πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού αποτελούν τα µέλη οργανωµένων 

οµάδων από τουριστικά πρακτορεία ή tour operators (ποσοστό 77,9%), ενώ όπως 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 390 

 

  

προέκυψε από  την ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας στους τουρίστες, αυτοί 

ταξιδεύουν κυρίως ανεξάρτητα ως ζευγάρι.  

∆ιάγραµµα 6.6  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τη Σύνθεση Ταξιδίου των επισκεπτών 

του προορισµού (σε %) 

 

Σύνθεση Ταξιδιού
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Η διαφορά αυτή εξακριβώνεται και από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 όπου 

επαληθεύεται η εναλλακτική    υπόθεση που υποστηρίζει πως, οι  παρατηρηθείσες  

και  οι  αναµενόµενες συχνότητες διαφέρουν. ∆ηλαδή, υπάρχει σχέση ανάµεσα στις 

δύο µεταβλητές του αν κάποιος είναι επαγγελµατίας ή τουρίστας και της σύνθεσης 

ταξιδίου (χ2 = 82.935, df 4 p= .000 <.001) και συντελεστής συσχέτισης Cramer’s V = 

.478. Εποµένως γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση πως υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στα δύο δείγµατα ως προς τη σύνθεση ταξιδίου των επισκεπτών του 

προορισµού. 

Ειδικότερα, µόνο το 42% περίπου των υπευθύνων για τη διατροφή στον προορισµό 

δείχνει να γνωρίζει την ορθή σύνθεση ταξιδίου των επισκεπτών, όπως προέκυψε 

µέσω της διασταυρωµένης πινακοποίησης Crosstabulations (Πίνακας διπλής 

εισόδου). 
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6.7.3 Προηγούµενη Επίσκεψη Σε Ελλάδα/ Ολύµπια 

Το 44,8% των αλλοδαπών τουριστών έχει ξαναεπισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ στο 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης που αφορά το σύνολο του δείγµατος, ένα στατιστικά 

σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 22,8% δήλωσε πως έχει ξαναεπισκεφθεί την 

Αρχαία Ολυµπία, ενώ έχουµε κι εδώ ένα 2,6% που δεν απάντησε αυτή την ερώτηση.  

Βέβαια σχεδόν οι µισοί από αυτούς (ποσοστό 42,6%) είναι Έλληνες. 

Στην ερώτηση αυτή οι επαγγελµατίες δείχνουν να κατέχουν ορθή αντίληψη της 

πραγµατικής συµπεριφοράς των επισκεπτών, µιας και απαντούν οµοίως µε αυτούς.  

Τα σχετικά Ιστογράµµατα πιστοποιούν τα ευρήµατα αυτά:  

 

∆ιάγραµµα 6.7  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Προγενέστερη Επίσκεψη στην 

Χώρα των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 

 

προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα

ΌχιΝαί

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

48

52

 

προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα

∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα

ΌχιΝαί

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

28

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 392 

 

  

 

∆ιάγραµµα 6.8  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Προγενέστερη Επίσκεψη στον 

Προορισµό των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 
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Παρά το γεγονός πως η πλειοψηφία των επαγγελµατιών ταυτίστηκε µε την δηλωθείσα 

συµπεριφορά των τουριστών παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των δύο δειγµάτων µε βάση τον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων. 

Συγκεκριµένα, ο στατιστικός έλεγχος Fisher's exact test (2-sided) έδωσε τιµή χ2 = 

10.311 (df 1 p= .002 <.005) και συντελεστή συσχέτισης Phi (Φ) = .179 (p =.001) για 

την µεταβλητή «Προηγούµενη επίσκεψη στην Ελλάδα». Για την µεταβλητή 

«Προηγούµενη επίσκεψη στην Ολυµπία» ο στατιστικός έλεγχος Fisher's exact test (2-

sided) έδωσε τιµή χ2 = 10.867 (df 1 p= .001 <.001) και συντελεστή συσχέτισης Phi 

(Φ) = -.175 (p =.001). 

Η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στα δύο δείγµατα που προέκυψε από τον 

έλεγχο Fisher's exact test δικαιολογείται από την µεγάλη διαφορά στα ποσοστά 

απάντησης στις συγκεκριµένες κατηγορίες απαντήσεων και πιστοποιήθηκε από τον 

έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών 

απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 

Συγκεκριµένα, ενώ ένας στους δύο περίπου τουρίστες έχει επισκεφθεί ξανά την χώρα, 
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οι επαγγελµατίες πιστεύουν πως η αναλογία ανέρχεται σε δύο προς  τρία (πως δηλαδή 

δύο στους τρεις επισκέπτες έχει ξαναέρθει στην χώρα). 

 

6.7.4 Μεταφορικό Μέσο Για Ελλάδα 

Μετά το αεροπλάνο που –όπως και αναµενόταν- δηλώθηκε από την πλειοψηφία του 

δείγµατος (141 απαντήσεις και ποσοστό 60,8 %), οι ερωτώµενοι δήλωσαν ως δεύτερο 

µεταφορικό µέσο για την Ελλάδα το ιδιωτικό αυτοκίνητο (µε µόλις 25 απαντήσεις και 

ποσοστό 10.8%) ακολουθούµενο από τα πλωτά µέσα, καράβι ή κρουαζιερόπλοιο 

(λόγω γειτνίασης µε το λιµάνι της Πάτρας και του Κατακόλου). Τέλος, περίπου το 

10% των επισκεπτών της Ολυµπίας έρχεται στην χώρα µε λεωφορείο (πούλµαν) 

ταξιδιωτικών πρακτορείων (22 άτοµα) ενώ υπάρχουν και κάποιοι (8,6%) που 

χρησιµοποιούν άλλο µέσο για την είσοδό τους στην χώρα (κυρίως ενοικιαζόµενο 

αυτοκίνητο). 

Ενώ οι τουρίστες κατατάσσουν τα πούλµαν των ταξιδιωτικών γραφείων ως το τρίτο 

µέσο για να εισέλθουν στην χώρα, οι επαγγελµατίες το αναφέρουν ως πρώτο 

(ποσοστό 53,7%), µε δεύτερο το αεροπλάνο (µέσο που έρχεται πρώτο στην κατάταξη 

των τουριστών. Μόνο οι ξεναγοί απάντησαν ορθά σε αυτή την παράµετρο της 

ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των τουριστών, όπως προέκυψε µέσω της 

διασταυρωµένης πινακοποίησης Crosstabulations (Πίνακες διπλής εισόδου).  

Και αυτή η µεταβλητή (µεταφορικό µέσο για τη χώρα) βρέθηκε να διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τουριστών και επαγγελµατιών, µε σχετικά µεγάλη 

συσχέτιση  (p= .000 <.001), και συντελεστή συσχέτισης Cramer’s V = .485), 

απορρίπτοντας έτσι την υπόθεση Ηο πως τα δυο δείγµατα δεν διαφέρουν ως προς το 

µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιούν οι τουρίστες για να έρθουν στην Ελλάδα. 
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6.7.5 ∆ιάρκεια Παραµονής 

Η ερώτηση αυτή αφορούσε στις ηµέρες παραµονής στον προορισµό. Να σηµειωθεί 

εδώ πως σε επόµενη ενότητα του ερωτηµατολογίου ακολουθούσε ερώτηση για το 

σύνολο των νυκτών παραµονής (διανυκτέρευση) στον προορισµό. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών σκοπεύει να µείνει µία µε δύο µέρες στην 

Αρχαία Ολυµπία, αφού απάντησαν θετικά 152 άτοµα-ποσοστό 56,7%. Αµέσως µετά 

έρχονται αυτοί που δεν σκοπεύουν να διαµείνουν στην Αρχαία Ολυµπία (same day 

visitors), µε 95 απαντήσεις και ποσοστό 35,4%. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα 8% 

περίπου που δήλωσε πως σκοπεύει να παραµείνει άνω των 3 ηµερών στην Αρχαία 

Ολυµπία (ένα 3% που σκοπεύει να παραµείνει πάνω από 10 ηµέρες στην Αρχαία 

Ολυµπία). 

Ακριβώς την ίδια κατάταξη -µε διαφοροποίηση στα ποσοστά- δίνουν και οι 

επαγγελµατίες, δείχνοντας πως έχουν ορθή αντίληψη της συγκεκριµένης ταξιδιωτικής 

συµπεριφοράς. Εντούτοις, ο έλεγχος χ2  οδήγησε στην απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο πως τα δυο δείγµατα δεν διαφέρουν στην διάρκεια παραµονής στον 

προορισµό (χ2 = 21.193  df 2 p= .000 <.001) και έχουν συντελεστή συσχέτιση 

Cramer’s V = .242.  Ο λόγος των αντιφατικών αποτελεσµάτων µεταξύ των 

συχνοτήτων και του ελέγχου χ2 έγκειται στην µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά 

κάθε απάντησης όπως πιστοποιήθηκε και από τον έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test 

for proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής 

µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 
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∆ιάγραµµα 6.9  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τη ∆ιάρκεια Παραµονής στον 

Προορισµό (σε ηµέρες) των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 
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Χαρακτηριστικό είναι εδώ το γεγονός πως η απόλυτη πλειοψηφία των ξεναγών 

φαίνεται να γνωρίζει αυτήν την παράµετρο της ταξιδιωτικής συµπεριφοράς (100%, 

δηλαδή 25 στους 25 ξεναγούς). 

 

 

 

6.7.6 Πως Έκλεισαν Το Ταξίδι Αυτό  

Το 51,5% του δείγµατος των τουριστών απάντησε πως έκλεισε αυτό το ταξίδι µέσω 

ταξιδιωτικών γραφείων, ενώ το 40,3% απάντησε πως έκλεισε αυτό το ταξίδι µόνος 

του, και µόνο ένα 8,2% απάντησε πως έκλεισε αυτό το ταξίδι µε την βοήθεια φίλων.  

Ακριβώς την ίδια κατάταξη- µε διαφοροποίηση στα ποσοστά- δίνουν και οι 

επαγγελµατίες, δείχνοντας πως έχουν ορθή αντίληψη της συγκεκριµένης ταξιδιωτικής 

συµπεριφοράς. Εντούτοις, ο έλεγχος χ2  οδήγησε στην απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο πως τα δυο δείγµατα δεν διαφέρουν στην διάρκεια παραµονής στον 
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προορισµό (χ2= 33.235  df 2 p= .000 <.001), µε συντελεστή συσχέτισης Cramer’s V= 

.303.  Ο λόγος των αντιφατικών αποτελεσµάτων µεταξύ των συχνοτήτων και του 

ελέγχου χ2 δικαιολογείται από την µεγάλη διαφορά στα ποσοστά απάντησης στις 

συγκεκριµένες κατηγορίες απαντήσεων και πιστοποιήθηκε από τον έλεγχο z τιµής για 

αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε 

κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 
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∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
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τρόπος κράτησης ταξιδιού

∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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6.7.7 Πόσο Καιρό Σχεδίαζαν Το Ταξίδι  

Η πλειοψηφία των επισκεπτών (30,2%) δήλωσε πως σχεδίαζε το ταξίδι αυτό στην 

Αρχαία Ολυµπία για διάστηµα 1 µε 6 µήνες. Αµέσως µετά έρχονται αυτοί που 

σχεδίαζαν το ταξίδι αυτό στην Αρχαία Ολυµπία για διάστηµα µικρότερο της µίας 

εβδοµάδας (23,5%). Με ποσοστό 19% ακολουθούν όσοι δεν σχεδίασαν καθόλου 

αυτό το ταξίδι στην Αρχαία Ολυµπία και απλά προέκυψε, ενώ στην κατώτερη θέση 

ισοβαθµούν µε ποσοστό 13,4% όσοι σχεδίαζαν το ταξίδι για διάστηµα µεταξύ των 2 

εβδοµάδων και του ενός µήνα αλλά και αυτοί που το σχεδίαζαν για διάστηµα 

µεγαλύτερο των 6 µηνών. 
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Ορθή αντίληψη έχουν και για αυτή την κυρίαρχη ταξιδιωτική συµπεριφορά των 

τουριστών οι επαγγελµατίες του προορισµού (η κατηγορία 1-6 µήνες προετοιµασίας 

έλαβε ποσοστό 70%), µε εµφανή όµως διαφοροποίηση στις επόµενες θέσεις. Έτσι, ο 

έλεγχος χ2  οδήγησε στην απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης Ηο πως τα δυο δείγµατα 

δεν διαφέρουν στην διάρκεια παραµονής στον προορισµό (χ2= 71.428  df 4 p= .000 

<.001), µε συντελεστή συσχέτισης Cramer’s V = .447.   

Η διαφορά πιστοποιήθηκε και από τον έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for 

proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής 

(βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 

 

∆ιάγραµµα 6.11  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τη Χρονική ∆ιάρκεια 

Προγραµµατισµού Ταξιδίου από τους επισκέπτες του προορισµού (σε %) 

διάρκεια του προγραµµατισµού 
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∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

διάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού

ΌχιΝαί234

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

19

24

13

30

13

 

διάρκεια του προγραµµατισµού 

ταξιδιού
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6.7.8 Κατάταξη Βασικότερων Πηγών Πληροφόρησης  

 

Από την έρευνα στους τουρίστες προέκυψαν τα εξής ευρήµατα αναφορικά µε τα 

σηµαντικότερα µέσα/ πηγές πληροφόρησης για το συγκεκριµένο ταξίδι: 

«Είχα ακούσει καλά λόγια από άλλους» (το λεγόµενο word-of-mouth) δήλωσε το 

21,3 % του δείγµατος, που αποτελεί και την δηµοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση 

αυτή. Μάλιστα  τον κατέταξαν ως την 1η πηγή ένα ποσοστό 9,3%, ένα 6,7% ως 2η 

και ένα 3% ως 3η πηγή πληροφόρησης. Τέλος, υπήρξε και ένα 2,3 % περίπου που 

απλά το τσεκάρισε ως πηγή χωρίς όµως να το κατατάξει. 

Από «Φυλλάδια ταξιδιωτικών γραφείων» δήλωσε πως πληροφορήθηκε το 17,2% του 

δείγµατος. Μάλιστα 6% τον κατέταξαν ως τον 1η πηγή, 2,2% ως 2η και ένα 4,5% ως 

3η πηγή πληροφόρησης. Τέλος, υπήρξε και ένα 4,5% που απλά το τσεκάρισε ως πηγή 

χωρίς όµως να το κατατάξει. 

Από «Άρθρα σε εφηµερίδες, περιοδικά» δήλωσε πως πληροφορήθηκε το 16,7% του 

δείγµατος. Μάλιστα 8,7% τον κατέταξαν ως τον 2ο λόγο, 4,2% ως 1η πηγή και ένα 

3,8% ως 3η πηγή πληροφόρησης.  

Από «ΙΣΤΟΡΙΑ» δήλωσε πως πληροφορήθηκε το 12,6% του δείγµατος. Μάλιστα 3% 

τον κατέταξαν ως τον 1ο λόγο, 0,8% ως 2ο λόγο και ένα 1,5% ως 3ο λόγο επιρροής. 

Τέλος, υπήρξε και ένα σηµαντικό 7,3% που απλά το τσεκάρισε ως λόγο χωρίς όµως 

να το κατατάξει. 

Από «∆ιαφηµίσεις σε Τηλεοπτικούς σταθµούς, ραδιοφωνικούς σταθµούς, 

εφηµερίδες, περιοδικά, κ.α.» δήλωσε πως πληροφορήθηκε το 9,4% του δείγµατος. 

Μάλιστα  τον κατέταξαν ως τον 3ο λόγο ένα ποσοστό 3,4%, 2,6% ως 2ο λόγο και ένα 

2,2% ως 1ο λόγο επιρροής. Τέλος, υπήρξε και ένα 1,2% που απλά το τσεκάρισε ως 

λόγο χωρίς όµως να το κατατάξει. 

Τέλος, από «Γραφεία του ΕΟΤ» δήλωσε πως πληροφορήθηκε µόλις το 6,9% του 

δείγµατος. Μάλιστα 3% τον κατέταξαν ως τον 3ο λόγο, 2% ως 2ο λόγο και ένα 1,9% 

περίπου ως 1ο λόγο επιρροής.  

Οι υπόλοιποι λόγοι δεν συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 10%. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 399 

 

  

∆ιαγραµµατικά οι λόγοι ταξιδίου διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο δειγµάτων ως 

εξής: 

∆ιάγραµµα 6.12  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τα σηµαντικότερα µέσα/ πηγές 

πληροφόρησης για το συγκεκριµένο ταξίδι (σε %) 

Πηγές Πληροφόρησης
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Σηµαντική διαφοροποίηση υπάρχει στην αντίληψη του πρώτου λόγου µεταξύ των δύο 

δειγµάτων µιας και ο πρώτος λόγος επιρροής των τουριστών, «τα καλά λόγια από 

άλλους» (word of mouth, 21,3%), αναφέρονται µόλις τέταρτος παράγοντας επιρροής 

από τους επαγγελµατίες (17,3%). Άντ’ αυτού, τα φυλλάδια ταξιδιωτικών γραφείων 

αναφέρονται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας επιρροής για τη συγκεκριµένη 

επίσκεψη στον προορισµό (ποσοστό 27,8% για τους επαγγελµατίες). Στις επόµενες 

θέσεις βρίσκονται οι διαφηµίσεις σε µέσα µαζικής επικοινωνίας και τα άρθρα σε 

εφηµερίδες ή περιοδικά (ποσοστό 19,2% για τους επαγγελµατίες ενώ 10,7% για τους 

τουρίστες), τα γραφεία του ΕΟΤ (11,8% για τους επαγγελµατίες) και η Ιστορία 

(ποσοστό µόλις 2,7% για τους επαγγελµατίες).  

Να σηµειωθεί πως όλοι οι λόγοι βρέθηκαν να διαφοροποιούνται ανάµεσα στα δύο 

δείγµατα µε βάση το Fisher’s exact test, ενώ ο συντελεστής Phi (Φ) κυµαίνεται 

µεταξύ του .109 (για τα καλά λόγια από άλλους) και .428 (για τα φυλλάδια των 

ταξιδιωτικών γραφείων). Αναλυτικά τα ευρήµατα του ελέγχου ανεξαρτησίας για τον 
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λόγο επιρροής στην απόφαση επιλογής του συγκεκριµένου προορισµού έχουν ως 

εξής: 

Πίνακας 6.10  Αποτελέσµατα Ελέγχου Ανεξαρτησίας (∆είκτης Fisher’s exact test 

(χ2, df, p, Φ ) για Μεταβλητές Λόγων Επιρροής 

 

 
Μεταβλητές Λόγων 
Επιρροής  

∆είκτης Fisher’s 
exact test 
(χ2) 

Βαθµοί 
ελευθερίας 
(df) 

στατιστική 
σηµαντικότητα 
(p) 

Τιµή Phi (Φ) 

  
    

1 

Φυλλάδια 
ταξιδιωτικών 
γραφείων 

65.377 1 .000  .428 

2 ∆ιαφηµίσεις 
50.362 1 .000 .376 

3 

Άρθρα σε 
εφηµερίδες ή 
περιοδικά 

19.164 1 .000 .232 

4 
Είχα ακούσει καλά 
λόγια από άλλους 

4.247 1 .047 .109 

5 
 
ΕΟΤ 

21.474 1 .000 .245 

6 Ιστορία 
8.485 1 .004 -.154 

7 Άλλος Λόγος 
18.518 1 .000 -.228 
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66..88  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ((ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ))    

 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας chi square χ2 µεταξύ των δύο δειγµάτων κρίθηκε 

απαραίτητος για τον έλεγχο της δεύτερης οµάδας υποθέσεων πως υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των επισκεπτών και της αντίληψης 

των επαγγελµατιών αναφορικά µε τη συµπεριφορά αυτή.  

Η µηδενική υπόθεση (Ηο) είναι πως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του αν κάποιος είναι 

τουρίστας ή επαγγελµατίας και της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των 

επισκεπτών του προορισµού, και άρα υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα δύο δείγµατα (οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες). Συγκεκριµένα, κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 

των µεταβλητών της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς (προτύπων) των τουριστών 

(όλες ονοµαστικές µεταβλητές) και του αν κάποιος ανήκει στους τουρίστες ή τους 

επαγγελµατίες (ονοµαστική µεταβλητή) διαπιστώθηκε και η ύπαρξη ή µη σχέσης 

µεταξύ των µεταβλητών βάσει του συντελεστή Cramer’s V. Όπου  οι  προϋποθέσεις  

εφαρµογής  του  χ2  test  δεν  ίσχυαν  τότε  χρησιµοποιήσαµε  τον ακριβή έλεγχο 

Fisher (Fisher exact test) για  τα συµπεράσµατα µας.  

Ταυτόχρονα διενεργήθηκε έλεγχος z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) 

µεταξύ των πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 

του παρόντος Κεφαλαίου). 

Να σηµειωθεί επίσης πως το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για την απόρριψη 

της µηδενικής υπόθεσης για όλες τις δοκιµές βασίστηκε στο .05.  

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 των µεταβλητών της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 

(προτύπων) των τουριστών παρουσιάστηκε ανωτέρω ανά µεµονωµένη µεταβλητή 

(βλέπε Ενοτ. 6.6.2 έως Ενότ. 6.6.8). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

µετρούµενες µεταβλητές, ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της σύγκρισης, που 

είναι ο δείκτης Pearson chi-square (χ2), οι βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedom, 

df), η στατιστική σηµαντικότητα (p) και το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (ns, 

p<.05, p<.01, p<.001). Επίσης, ανάλογα µε τον αριθµό και το ποσοστό των δηλώσεων 
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ανά κατηγορία χρησιµοποιήθηκε το τεστ ακριβούς ελέγχου του Fisher (Fisher’s exact 

test).  

 

 

Πίνακας 6.11  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της ∆εύτερης οµάδας Υποθέσεων  

 

Η1  

Μεταβλητές 
∆ηµογραφικού 
Προφίλ Τουριστών  

∆είκτης Pearson 
chi-square  
(χ2) 

Βαθµοί 
ελευθερίας 
(df) 

στατιστική 
σηµαντικότητα (p) 

Τιµή 
Cramer’s V  
ή Phi (Φ) 

  
    

1 
 

Σύνθεση  
 

82.935 4 .000 .478 

2 
Προγενέστερη 
επίσκεψη στη χώρα 

10.311 (Fisher's 
exact test (2-
sided)  

1 .002 .179 

3 

Προγενέστερη 
επίσκεψη στον 
προορισµό 

10.867 (Fisher's 
exact test (2-
sided) 

1 .001 -.175 

4 
Μεταφορικό µέσο για 
είσοδο στην χώρα 

  .001 .485 

5 
∆ιάρκεια παραµονής 
στον προορισµό 

21.193   2 .000 .242 

6 
Τρόπος κράτησης 
ταξιδιού 

33.235   2 .000 .303 

7 
 
 

∆ιάρκεια του 
προγραµµατισµού 
ταξιδιού 

71.428   4 .000 .447 

8 
 
 
 
 
 

Παράγοντες επιρροής 
απόφασης επίσκεψης 
 
 
 

Τιµή από 4.247 
έως 65..377 

1 .000 (εκτός «Είχα 
ακούσει καλά 
λόγια από 
άλλους»=.047 & 
«Ιστορία»=.004) 

Από -.228 
έως .428 

  
    

 

Εν κατακλείδι, η δεύτερη οµάδα υποθέσεων της παρούσης έρευνας: 

Η2: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 

των επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς τη συµπεριφορά αυτή. 

Έγινε ∆εκτή για το σύνολο των ερευνώµενων µεταβλητών. 
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Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 6.12  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της ∆εύτερης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 

2ης 

Οµάδας 

Περιγραφή Έλεγχος 

 

Η2.1ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

Σύνθεση Ταξιδιού των τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η2.2ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε  

Προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα των τουριστών 

του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

Η2.3ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 

Προγενέστερη επίσκεψη στον προορισµό των 

τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

Η2.4ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε το 

Μεταφορικό µέσο για είσοδο στην χώρα των 

τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

Η2.5ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

∆ιάρκεια παραµονής στον προορισµό των τουριστών 

του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η2.6ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τον  

Τρόπο κράτησης ταξιδιού των τουριστών του 

προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

Η2.7ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

∆ιάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού στον 

προορισµό των τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

Η2.8ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 

τους Παράγοντες επιρροής απόφασης επίσκεψης των 

τουριστών του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 
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66..99  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  

  

 

 

6.9.1 Είδος Προορισµού 

 

Οι περισσότεροι επισκέπτες θεωρούν την Αρχαία Ολυµπία ως έναν µόνο από τους 

κύριους προορισµούς του ταξιδιού τους στην χώρα µας. Έτσι, το 76,2% του 

δείγµατος απάντησε πως η Αρχαία Ολυµπία είναι ένας µόνο από τους κύριους 

προορισµούς του ταξιδιού τους (202 απαντήσεις). Στην  δεύτερη θέση στον 

προορισµό ταξιδιού βρίσκονται όσοι περνούν από την Αρχαία Ολυµπία αλλά άλλο 

µέρος είναι ο κύριος προορισµός του ταξιδιού τους αυτού. Το ποσοστό της 

κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 13,2% και 33 άτοµα. Ακολουθούν τέλος µε ποσοστό 

10,6% (28 άτοµα), όσοι ταξιδεύουν µε κύριο προορισµό τους ταξιδιού τους αυτού την 

Αρχαία Ολυµπία. 

Την ίδια ακριβώς κατάταξη, µε διαφορετικά όπως αναµένεται ποσοστά (48,9% ένας 

από τους κύριους προορισµούς, 27,7% άλλο µέρος ως κύριος προορισµός και τέλος 

ένα 23,4% δήλωσαν την Ολυµπία ως κύριο προορισµό), δίνουν και οι επαγγελµατίες 

αποδεικνύοντας ορθή αντίληψη για το συγκεκριµένο θέµα (χ2= 24.221  df 2 p= .000 

<.001), µε συντελεστή συσχέτισης Cramer’s V = .260. Η διαφορά πιστοποιήθηκε και 

από τον έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των 

πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του 

παρόντος Κεφαλαίου). 
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∆ιάγραµµα 6.13  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς το Είδος Προορισµό (Βασικός ή 

∆ευτερεύων) µε βάση την αντίληψη των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 

 

  

 

 

 

6.9.2 Μέρη Πριν Τον Προορισµό 

Οι περισσότεροι, δηλαδή το 15,3% του δείγµατος των τουριστών δήλωσαν πως 

έκαναν τον γύρο της Πελοποννήσου (πέρασαν δηλαδή από τα κυριότερα ιστορικά 

µέρη της) πριν έρθουν στην Αρχαία Ολυµπία. 

⇒ Ένα σεβαστό 14,2% δήλωσε «άλλο» (Βυτίνα, Όλυµπος, Χαλκίδα, κλπ.). 

⇒ Το 13,8% ήταν στους ∆ελφούς (ή και Μετέωρα) πριν έρθουν στην Αρχαία 

Ολυµπία 

⇒ Ένα 12,3% ήταν στα νησιά (κυρίως του Ιονίου –Ζάκυνθος) πριν έρθουν στην 

Αρχαία Ολυµπία 

⇒ Το 10,8% ήταν σε κάποιο άλλο προορισµό της Πελοποννήσου πριν έρθουν 

στην Αρχαία Ολυµπία. 

Οι επαγγελµατίες από την άλλη έκριναν πως ο γύρος της Πελοποννήσου (ποσοστό 

53,7%) και άλλος προορισµός της Πελοποννήσου (18,9%) ήσαν τα µέρη που 

επισκέπτονται συχνότερα οι τουρίστες που έρχονται κατόπιν στην Ολυµπία. Από την 
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άλλη και στην περίπτωση αυτή, οι τιµές που παρατηρήθηκαν διαφέρουν σηµαντικά 

από τις αναµενόµενες τιµές και ότι οι δύο υπό εξέταση µεταβλητές δεν είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους (χ2= 35.930  df 4 p= .000 <.001), µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer’s V = . 361. 

∆ιάγραµµα 6.14  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς το Προορισµοί Πριν µε βάση την 

αντίληψη των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 
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6.9.3 Μεταφορικό Μέσο Για Να Έρθουν στον Προορισµό 

Το 28% των τουριστών που απάντησε στην ερώτηση αυτή δήλωσε πως ήρθε µε 

πούλµαν ταξιδιωτικού πρακτορείου στην Αρχαία Ολυµπία, ένα 27,2% δήλωσε ως 

δεύτερο µεταφορικό µέσο το ιδιωτικό, µε τρίτο το ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο (19%) 

και τέταρτο το τρένο (10,8%).  Την ίδια κατάταξη µε ελάχιστη διαφοροποίηση στις 

τελευταίες όπως θέσεις, ακολουθούν και οι επαγγελµατίες. Επιπρόσθετα ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2 έδειξε πως οι δύο µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες (p= .000) ενώ ο 

συντελεστής Cramer’s V ανέδειξε µέτρια συσχέτιση της τάξεως του  .505 (moderate 

κατά Pett, 1997). 
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6.9.4 Λόγος Επίσκεψης  

Η ερώτηση αυτή έδινε στους ερωτώµενους τη δυνατότητα πολλαπλής απαντητικής 

επιλογής. Για το λόγο αυτό η περιγραφική ανάλυση που ακολουθεί αφορά και την 

συχνότητα απαντήσεων ανά ερωτώµενο (pct of cases) αλλά και ανά απάντηση (pct of 

responses). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας –µε βάση τις 

συχνότητες ανά ερωτώµενο- έρχεται µε κύριο σκοπό την επίσκεψη των ιστορικών 

χώρων και αξιοθέατων. Έτσι το 88,1% του δείγµατος (236 άτοµα) δήλωσαν πως 

κύριος λόγος του ταξιδιού τους είναι αυτός, εδραιώνοντας την εικόνα της Αρχαίας 

Ολυµπίας ως πολιτιστικού τουριστικού προορισµού. Το 29,9% του δείγµατος (80 

άτοµα) δήλωσε πως κύριος λόγος της επίσκεψής τους ήταν οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες και η κουλτούρα της Αρχαίας Ολυµπίας. 78 άτοµα (ποσοστό 29,1%) 

δήλωσε πως κύριος λόγος της επίσκεψής τους ήταν η οµορφιά του τοπίου και η 

τοποθεσία. Επιπρόσθετα, 12,7% (34 άτοµα) έρχονται στην Αρχαία Ολυµπία για 

ξεκούραση και χαλάρωση ενώ το 4,1% του δείγµατος (11 άτοµα) απάντησαν πως 

ήρθαν στην Αρχαία Ολυµπία για να επισκεφθούν φίλους ή συγγενείς τους. Ακόµη, 12 

άτοµα (4,5%) δηλώνουν ως έναν από τους κύριους λόγους επίσκεψης τις αγορές στην 

Αρχαία Ολυµπία, 3 άτοµα (1,1%) έρχονται στην Ολυµπία για επαγγελµατικούς 

λόγους και 2 άτοµα (0,7%) δήλωσαν πως έρχονται επειδή η επίσκεψη στην Αρχαία 

Ολυµπία είναι µέρος του τουριστικού πακέτου που έχουν αγοράσει. 

Από την πλευρά των επαγγελµατιών, υπάρχει σχεδόν οµοφωνία πως οι επισκέπτες 

έρχονται πρώτιστα για το µουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του προορισµού. Έτσι 

η επιλογή αυτή συγκεντρώνει ποσοστό 94,7% (90 στα 95 άτοµα). Ακολουθεί η 

αναψυχή ως λόγος επίσκεψης του προορισµού, σύµφωνα µε σχεδόν τους µισούς 

επαγγελµατίες (ποσοστό 46,3% και 44 άτοµα). 

Για την οµορφιά του τοπίου πιστεύει το 12,6% των επαγγελµατιών πως έρχονται οι 

επισκέπτες (12 άτοµα), για πολιτιστικές εκδηλώσεις το 10,5% (10 άτοµα). Τέλος, 

υπάρχει µόνο ένας επαγγελµατίας που δήλωσε την κατηγορία «Άλλο». 
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∆ιάγραµµα 6.15  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τους Λόγους Επίσκεψης µε βάση την 

αντίληψη των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 
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Από την άλλη, µε βάση τις συχνότητες ανά απάντηση, τα ποσοστά, η κατάταξη αλλά 

και τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο Fisher δίνονται από τον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.13  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε % & κατάταξη) και Αποτελέσµατα Ελέγχου 

Ανεξαρτησίας (χ2, p, Φ ) στα ∆ύο ∆είγµατα για Λόγους Επίσκεψης 

 

Λόγοι Επίσκεψης   Τουρίστες Επαγγελµατίες Phi  χ2 test  
 % Κατάταξη  % Κατάταξη (Φ) p 
       
Οµορφιά τοπίου 17 3 7,6 3 

.168 .001 
Πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

17,4 2 6,4 4 
.197 .000 

Ιστορικά µνηµεία 51,3 1 53,7 1 .097 .076 
Αναψυχή 7,4 5 28 2 .360 .000 
Ψώνια 7 4 0,5 5 .166 .001 
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6.9.5 Αξιοθέατα Που Επισκέφθηκαν  Στον Προορισµό 

Και αυτή η ερώτηση έδινε στους ερωτώµενους την δυνατότητα πολλαπλής 

απάντησης µε αποτέλεσµα να εξετασθούν τόσο οι συχνότητες ανά ερωτώµενο όσο 

και ανά απάντηση. 

Οι περισσότεροι επισκέφθηκαν παραπάνω από ένα αξιοθέατα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των επισκεπτών (97,7% όσων απάντησαν στην ερώτηση αυτή) 

επισκέφθηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο, 80,1% το Αρχαιολογικό Μουσείο, 22,2% το 

Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων, 9% το Μνηµείο του Pierre de Coubertin και ένα 

7,5% την Ολυµπιακή Ακαδηµία.  

Οι επαγγελµατίες µε ποσοστό 94,7% δήλωσαν πως οι τουρίστες επισκέπτονται τον 

Αρχαιολογικό χώρο, ένα 85,1% το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα 41,5% το Μουσείο 

Ολυµπιακών Αγώνων, 17% το Μνηµείο του Pierre de Coubertin και µόλις ένα 5,4% 

την Ολυµπιακή Ακαδηµία. 

Παρόµοια αποτελέσµατα µε χαµηλότερα βέβαια ποσοστά δίνονται και από την 

ανάλυση συχνοτήτων ανά απάντηση. Ακριβώς η ίδια κατάταξη ακολουθήθηκε τόσο 

από τους τουρίστες όσο και από τους επαγγελµατίες µε µόνη διαφορά µια αντιστροφή 

στις δύο τελευταίες θέσεις. Μάλιστα οι δύο οµάδες έδωσαν και παρόµοια ποσοστά µε 

αποτέλεσµα ο έλεγχος Fisher’s exact test να οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες (p> .05) και πως µόνο στην περίπτωση του Μουσείου 

των Ολυµπιακών Αγώνων ισχύει το αντίθετο (p=.000), από την άλλη όµως ο 

συντελεστής Phi (Φ) δείχνει ασθενή συσχέτιση που δεν ξεπερνά το .200.  

 

 

 

6.9.6 ∆ραστηριότητες Κατά Την ∆ιάρκεια Των ∆ιακοπών  

Στην έκτη ερώτηση της δεύτερης ενότητας του ερωτηµατολογίου ζητούνταν από το 

δείγµα να κατατάξει τις 3 δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν πιο πολύ όταν 

ταξιδεύει (µόνο µία άρνηση απάντησης από έναν τουρίστα).   
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Την επίσκεψη σε ιστορικά και άλλα αξιοθέατα ως δραστηριότητα επέλεξε το 70,8% 

του δείγµατος των τουριστών (189 άτοµα). Από αυτούς, η µεγάλη πλειοψηφία (το 

58,9%) απλά τσεκάρισε την απάντηση αυτή χωρίς όµως να την κατατάξει ενώ 6,3% 

δήλωσαν την επίσκεψη σε ιστορικά και άλλα αξιοθέατα σαν την 1η δραστηριότητα 

όταν ταξιδεύουν ενώ 3,4% δήλωσαν ως 2η και 2,2% ως 3η δραστηριότητα που 

προτιµούν όταν ταξιδεύουν.  

Την χαλάρωση και ξεκούραση ως δραστηριότητα επέλεξε το 52,1% του δείγµατος 

(139 άτοµα). Από αυτούς, η µεγάλη πλειοψηφία (το 39,9%) απλά τσεκάρισε την 

απάντηση αυτή χωρίς όµως να την κατατάξει. 6,7% δήλωσαν την χαλάρωση και 

ξεκούραση σαν την 3η δραστηριότητα όταν ταξιδεύουν ενώ 3,4% δήλωσαν ως 2η και 

2,2% ως 1η δραστηριότητα που προτιµούν όταν ταξιδεύουν. 

Το 48,7% όσων τουριστών απάντησαν στην ερώτηση αυτή δήλωσε πως του αρέσει το 

κολύµπι ως δραστηριότητα να ασχοληθεί όταν ταξιδεύει (130 άτοµα). Από αυτούς, το 

40% απλά τσεκάρισε την απάντηση αυτή χωρίς όµως να την κατατάξει ενώ 3,6% 

δήλωσαν ως 2η και 3η δραστηριότητα που προτιµούν όταν ταξιδεύουν ενώ µόλις 2% 

περίπου δήλωσαν το κολύµπι σαν την 1η δραστηριότητα όταν ταξιδεύουν. Την 

περιήγηση ως δραστηριότητα επέλεξε το 39,7% του δείγµατος των τουριστών (106 

άτοµα). Από αυτούς, το 33,8% απλά τσεκάρισε την απάντηση αυτή χωρίς όµως να 

την κατατάξει ενώ 3% δήλωσαν την περιήγηση σαν την 1η δραστηριότητα όταν 

ταξιδεύουν ενώ µόλις 2,6% (7 άτοµα) δήλωσαν ως 2η και 0,7% ως 3η δραστηριότητα 

που προτιµούν όταν ταξιδεύουν. Τις εκδροµές ως δραστηριότητα επέλεξε το 31,8% 

του δείγµατος (85 άτοµα). Από αυτούς, το 23,9% απλά τσεκάρισε την απάντηση αυτή 

χωρίς όµως να την κατατάξει ενώ 3% δήλωσαν τις εκδροµές σαν την 1η 

δραστηριότητα όταν ταξιδεύουν ενώ µόλις 3% δήλωσαν ως 2η και 2% ως 3η 

δραστηριότητα που προτιµούν όταν ταξιδεύουν. Την διασκέδαση ως δραστηριότητα 

επέλεξε το 19,5% του δείγµατος (52 άτοµα). Από αυτούς, το 15,8% απλά τσεκάρισε 

την απάντηση αυτή χωρίς όµως να την κατατάξει ενώ 1,7% δήλωσαν την διασκέδαση 

σαν την 1η δραστηριότητα όταν ταξιδεύουν ενώ µόλις 1,1% δήλωσαν ως 2η και 0,7% 

ως 3η δραστηριότητα που προτιµούν όταν ταξιδεύουν. Τέλος, την άθληση και τα 

sports ως δραστηριότητα επέλεξε το 8,2% του δείγµατος (22 άτοµα). Από αυτούς, το 

7,1% απλά τσεκάρισε την απάντηση αυτή χωρίς όµως να την κατατάξει ενώ από 1 
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άτοµο δήλωσε την άθληση και τα sports σαν την 1η δραστηριότητα, 2η και 3η όταν 

ταξιδεύουν. 

Οι επαγγελµατίες στην ίδια ερώτηση δίνουν τα εξής ποσοστά (συχνότητες ανά 

ερωτώµενο): 

 

 

Πίνακας 6.14  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %) στα ∆ύο ∆είγµατα για ∆ραστηριότητες Κατά 

Την ∆ιάρκεια Των ∆ιακοπών  

∆ραστηριότητες 
στις διακοπές 

Τουρίστες 
(%ερωτώµενων) 

Επαγγελµατίες 
(%ερωτώµενων) 

∆ιασκέδαση 19,5   58,9   
Επίσκεψη µουσείων/ 
αρχ.χώρων 

70,8   55,8   

Ξεκούραση 52,1   46,3   
Κολύµβηση 48,9   38,9   
Περιήγηση 39,7   38,9   
Άθληση 8,2   4,2    
Εκδροµές 31,8   11,6   
 

 

∆ιάγραµµα 6.16  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τις ∆ραστηριότητες Κατά Την 

∆ιάρκεια Των ∆ιακοπών των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 
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Ανά ποσοστό απάντησης τώρα, οι ποσοστιαίες συχνότητες αλλά και οι κατατάξεις 

και οι έλεγχοι Fisher δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Παρατηρώντας τα 

αποτελέσµατα, προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις: οι επαγγελµατίες δηλώνουν 

ως πρώτη δραστηριότητα των τουριστών την διασκέδαση, την οποία οι τουρίστες 

τοποθετούν  µια θέση µόλις πριν την τελευταία.  

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος Fisher’s exact test οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες (p> .05) και πως µόνο στις περιπτώσεις της επίσκεψης  

Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, των εκδροµών και διασκέδασης ισχύει το 

αντίθετο (p=.011, .000 και .000 αντίστοιχα). ∆ηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει 

διαφοροποίηση στις δραστηριότητες αν κάποιος ανήκει στους τουρίστες ή στους 

επαγγελµατίες. Από την άλλη όµως ο συντελεστής Phi (Φ) δείχνει ασθενή συσχέτιση 

που δεν ξεπερνά το .342. 

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα ευρήµατα από τον έλεγχο διασταυρωµένης 

ταξινόµησης σε πίνακες (cross-tabulation statistics). 

 

Πίνακας 6.15  Έλεγχος ∆ιασταυρωµένης Ταξινόµησης σε Πίνακες (cross-tabulation statistics) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για ∆ραστηριότητες Κατά Την ∆ιάρκεια Των ∆ιακοπών  

 

∆ραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια των διακοπών 

Τουρίστες Επαγγελµατίες Phi Fisher's 
exact test 
(2-sided) 

  (%) Κατάταξη (%) Κατάταξη (Φ) p 
Επίσκεψη σε Αξιοθέατα- 
Μουσεία 

26,1 1 21,9 2 
.140 .011 

Ξεκούραση 19,2 2 18,2 3 .051 .342 
Κολύµπι στην θάλασσα 18 3 15,3 4 .86 .119 
Περιήγηση  14,7 4 15,3 4 .007 1.00 
Εκδροµές 11,8 5 4,5 5 .202 .000 
∆ιασκέδαση 7,2 6 23,1 1 .38 .000 
Σπορ 3 7 1,7 6 .069 .250 
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6.9.7 Γνωριµία και Επίσκεψη σε Εγγύς Προορισµούς/ Αξιοθέατα 

Η έβδοµη ερώτηση της δεύτερης ενότητας του ερωτηµατολογίου σκοπό είχε να 

διερευνήσει τον βαθµό γνωριµίας των τουριστών µε την γύρω περιοχή της Αρχαίας 

Ολυµπίας. Στην ερώτηση αυτή απάντησε το 52,7% περίπου του δείγµατος των 

τουριστών και το 91,6% των επαγγελµατιών.   

Ανά ποσοστό απάντησης, οι ποσοστιαίες συχνότητες αλλά και οι κατατάξεις και οι 

έλεγχοι ανεξαρτησίας χ2 δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Από τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων διαπιστώνουµε πως οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 6.16  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε % & κατάταξη) και Αποτελέσµατα Ελέγχου 

Ανεξαρτησίας (χ2, p, Φ ) στα ∆ύο ∆είγµατα για Γνώση κοντινών προορισµών 

 

 Γνώση κοντινών προορισµών Τουρίστες Επαγγελµατίες Phi Fisher's 

exact test 

(2-sided) 

  (%) Κατάταξ

η 

(%) Κατάταξ

η (Φ) p 

       

Ιαµατικά λουτρά Καϊάφα 20,9 2 24,6 2 .104 .282 

Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 17,8 3 23,0 3 .281 .000 

Παραδοσιακός οικισµός 

Ανδρίτσαινας 

30,1 1 33,6 1 

.227 .002 

Παραλία Ζαχάρως 16,6 4 6,6 5 .195 .011 

Λιµάνι Κατακόλου 14,7 5 12,3 4 .376 .000 
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Πίνακας 6.17  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε % & κατάταξη) και Αποτελέσµατα Ελέγχου 

Ανεξαρτησίας (χ2, p, Φ ) στα ∆ύο ∆είγµατα για Επίσκεψη κοντινών προορισµών 

 

Επίσκεψη κοντινών 
προορισµών 

Τουρίστες Επαγγελµατίες Phi Fisher's 
exact test 
(2-sided) 

  (%) Κατάτα
ξη 

(%) Κατάταξ
η (Φ) p 

       
Ιαµατικά λουτρά Καϊάφα 22,5 1 10,8 4 .104 .282 
Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 17,1 5 1,5 5 .281 .000 
Παραλία Ζαχάρως 20,9 2 25,4 2 .195 .011 
Λιµάνι Κατακόλου 19,4 4 37,7 1 .376 .000 
Παραδοσιακός οικισµός 
Ανδρίτσαινας 

20,2 3 24,6 3 
.227 .002 

 

 

6.9.8 Προορισµοί Μετά 

Η τελευταία ερώτηση της δεύτερης ενότητας του ερωτηµατολογίου αφορούσε τα 

µέρη που θα επισκεφθούν οι τουρίστες µετά την Αρχαία Ολυµπία. Απάντησε  το 

75,7% του δείγµατος (203 από 268 άτοµα). Οι ποσοστιαίες συχνότητες και οι 

κατατάξεις και των δύο δειγµάτων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 6.18  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %) στα ∆ύο ∆είγµατα για Προορισµός/οι µετά 

την Αρχαία Ολυµπία 

 

Προορισµός/οι µετά την 
Αρχαία Ολυµπία 

Τουρίστες Επαγγελµατίες 

  (%) Κατάταξη (%) Κατάταξη 
Πελοπόννησος 33,9 1 40,7 1 
∆ελφοί 17,6 2 34,1 2 
Επιστροφή στην Ολυµπία 17,2 3 2,2 6 
Νησιά 11,7 4 8,9 4 
Αθήνα 11,7 4 10,4 3 
Άλλο 7,9 5 3,7 5 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 415 

 

  

Ο έλεγχος Fisher’s exact test έδειξε πως οι δύο µεταβλητές είναι δεν ανεξάρτητες 

µόνο στις περιπτώσεις της Πελοποννήσου (Phi=.168), των ∆ελφών (Phi=.283) και της 

επιστροφής στην Ολυµπία (Phi=.224). 

 

 

6.9.9 ∆ιαµονή Στον Προορισµό 

Οι περισσότεροι διέµειναν στην Αρχαία Ολυµπία. Έτσι, το 59,7% του δείγµατος 

απάντησε διέµειναν στην Αρχαία Ολυµπία (160 απαντήσεις). Αντίθετα υπήρξαν 108 

που δήλωσαν πως δεν διέµειναν στην Αρχαία Ολυµπία. 

Οι περισσότεροι που δήλωσαν πως διέµειναν στην Αρχαία Ολυµπία είναι οι Γάλλοι 

τουρίστες (33 στους 42 Γάλλους), οι Βρετανοί (20 στους 49), οι Γερµανοί (18 στους 

35),οι Ιταλοί (17 στους 27), οι Έλληνες (16 στους 35) και οι Ισπανοί (15 στους 19). 

Τα  νεαρά άτοµα ηλικίας 19-29 ετών υπερτερούν µε ποσοστό 36,8%. Μετά 

ακολουθούν οι ηλικίες 30-39 ετών (20%) και οι ηλικίες 50-59 (18,5%). Οι µισοί από 

τους ανήλικους 15-18 ετών που έρχονται στην Ολυµπία διαµένουν, όπως επίσης 

διαµένουν το 67,8% των νέων ηλικίας 19-29 ετών, το 52,4% ηλικίας 30-39 ετών, το 

41,6% ηλικίας 40-49, το 69,7% ηλικίας 50-59 και το 64,7% των ατόµων 60+ ετών.  

Κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ή δεύτερου πτυχίου είναι οι περισσότεροι που 

διαµένουν (46 απαντήσεις επί συνόλου 157 - ποσοστό 29,2%). Ακολουθούν οι 

απόφοιτοι πανεπιστηµίων (28%). Η πλειοψηφία όσων δήλωσε ότι διαµένει στην 

Αρχαία Ολυµπία  ανήκουν στην µεγαλύτερη µέση µηνιαία εισοδηµατική κατηγορία 

των 3000 ευρώ και άνω (43,6%), ακολουθούµενοι από την αµέσως κατώτερη 

κατηγορία των 1500 έως 3000 ευρώ µηνιαίως (ποσοστό 22,5%).  

Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελµατίες πιστεύουν το αντίθετο σε αυτή την 

διχοτοµική ερώτηση, δηλαδή ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού δεν 

διαµένουν στον προορισµό (ποσοστό 54,7).  

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στον έλεγχο Fisher’s exact test (p= .016 µε 

Phi= .128)  
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6.9.10 Τύπος Καταλύµατος  

 

Το 75,3% των τουριστών φαίνεται να προτιµά ξενοδοχειακά καταλύµατα για την 

διαµονή του, ενώ το υπόλοιπο 24,7% διαλέγει την κατηγορία «άλλο». Η κατηγορία 

αυτή περιλαµβάνει τα κρουαζιερόπλοια και τα τροχόσπιτα (ποσοστό 8,8%), το 

κάµπινγκ (8,2% ) ενώ 4 άτοµα διέµειναν σε φίλους. Από τα 4 άτοµα που διέµειναν σε 

φίλους, οι 3 όπως ήταν αναµενόµενο ήσαν Έλληνες και 1 Γάλλος. Όλοι οι υπόλοιποι 

Έλληνες διέµειναν σε ξενοδοχείο, όπως επίσης και οι περισσότερες άλλες 

εθνικότητες. Σε κάµπινγκ διέµειναν 4 Γάλλοι, 3 Γερµανοί, 2 Ιταλοί και από 1 

Βρετανός, Ισπανός, Νέο Ζηλανδός και Ούγγρος.  

Νεαρές ηλικίες ήσαν επίσης και η πλειοψηφία όσων διέµειναν σε ξενοδοχείο. Έτσι, 

58 από τα 119 άτοµα ήσαν ηλικίας 19-39 ετών, ακολουθούµενοι από τις ηλικίες 50-

59 ετών. 10 στους 13 που διάλεξαν το κάµπινγκ ως τύπο καταλύµατος ήσαν ηλικίας 

19-29 ετών. Σε κάµπινγκ διέµειναν επίσης και 2 άτοµα ηλικίας 50-59 ετών. 

Οι επαγγελµατίες του προορισµού φαίνεται πως έχουν ορθή αντίληψη του τύπου 

διαµονής των επισκεπτών της Ολυµπίας, όπως έδειξε και ο έλεγχος Fisher’s exact test 

(p= .093), αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των δύο υπό 

εξέταση µεταβλητών. 

 

 

6.9.11 ∆ιανυκτερεύσεις  

Η πλειοψηφία όσων τουριστών απάντησαν (111 στους 159 που διέµειναν στον 

προορισµό– ποσοστό περίπου 70%) διέµειναν µόνο ένα βράδυ στην Ολυµπία, ενώ 

ένα ποσοστό 23,3% διέµειναν 2 µε 3 βράδια. Τέλος, µόνο 11 άτοµα διέµειναν άνω 

των 4 ηµερών (ποσοστό 6,9%). 

Την ίδια κατάταξη -µε διαφορετικά όµως ποσοστά που εξηγούν και την 

διαφοροποίηση στον έλεγχο Fisher’s exact test (p= .000 για τη διαµονή µιας βραδιάς 

και .004 για τη διαµονή δύο ή/ και τριών βραδιών)- έδωσαν και οι επαγγελµατίες, ενώ 

η παραµονή τεσσάρων και άνω βραδιών δεν διαφοροποιείται στην περίπτωση που ο 
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ερωτώµενος ανήκει στο δείγµα των τουριστών ή των επαγγελµατιών του προορισµού 

(p= .125).  

Σηµαντική είναι η διαπίστωση πως σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία των επαγγελµατιών 

(95,3%) συµφωνούν πως η παραµονή στον προορισµό είναι η ελάχιστη δυνατή ως 

προς τις διανυκτερεύσεις. 

 

 

6.9.12 Μελλοντική ∆ιανυκτέρευση στο ίδιο κατάλυµα  

Η τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας του ερωτηµατολογίου ζητούσε από τους 

ερωτώµενους που διέµειναν στην Αρχαία Ολυµπία να απαντήσουν εάν θα επέλεγαν 

να διαµείνουν στο ίδιο κατάλυµα σε µελλοντική τους επίσκεψη στην Αρχαία 

Ολυµπία. Από τα 140 άτοµα που απάντησαν στην ερώτηση αυτή τα 99 (ποσοστό 

70,7%) δήλωσαν πως θα επέλεγαν να διαµείνουν στο ίδιο κατάλυµα σε µελλοντική 

τους επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία ενώ ένα ποσοστό 29,3% απάντησε αρνητικά. 

Οι επαγγελµατίες δείχνουν να µην πιστεύουν στη διαµονή των επισκεπτών στο ίδιο 

κατάλυµα σε περίπτωση µελλοντικής επίσκεψης, µιας και το 59,5% αυτών δήλωσε 

πως οι τουρίστες δεν θα επιλέξουν το ίδιο κατάλυµα σε περίπτωση µελλοντικής 

επίσκεψης. Η διαφοροποίηση αυτή διαπιστώνεται και από τον έλεγχο Fisher’s exact 

test (p= .000 µε Phi (Φ)= .265. 
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∆ιάγραµµα 6.17  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τη Μελλοντική ∆ιαµονή στο ίδιο 

Κατάλυµα των επισκεπτών του προορισµού (σε %) 

 

 

Μελλοντική διαµονή 
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6.9.13 ∆ιατροφή Στον Προορισµό 

  

Οι περισσότεροι επισκέπτες γευµάτισαν στην Αρχαία Ολυµπία. Έτσι, το 62,7% του 

δείγµατος απάντησε πως γευµάτισε στην Αρχαία Ολυµπία (το 39,6% γευµάτισε σε 

χώρο έξω από τον τόπο διαµονής του, ενώ το 23,5% γευµάτισε στο κατάλυµα που 

διέµεινε). Υπήρξαν ακόµη αρκετοί τουρίστες (ποσοστό 21,4%) που δήλωσαν πως δεν 

γευµάτισαν στην Αρχαία Ολυµπία. Επίσης υπήρξαν 44 απαντήσεις (15,4%) στην 

κατηγορία «αγόρασα και προετοίµασα µόνος µου το γεύµα».  

Την ίδια κατάταξη -µε διαφορετικά όµως ποσοστά που εξηγούν και την 

διαφοροποίηση στον έλεγχο Fisher’s exact test (p= .000 για τη όλες τις επιλογές της 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 419 

 

  

διατροφής στον προορισµό)- έδωσαν και οι επαγγελµατίες, ενώ η επιλογή της 

διατροφής «αγορά και προετοιµασία γεύµατος από τον ίδιο» δεν διαφοροποιείται 

στην περίπτωση που ο ερωτώµενος ανήκει στο δείγµα των τουριστών ή των 

επαγγελµατιών του προορισµού (p= .100). Η διαφορά πιστοποιήθηκε και από τον 

έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών 

απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 

 

 

6.9.14 Μετακίνηση Στον Προορισµό 

Στην ερώτηση αν είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο οι τουρίστες στην Αρχαία Ολυµπία, 

απάντησε το σύνολο του δείγµατος (268). Τα αποτελέσµατα που έδειξε η έρευνα 

δείχνουν πως η ενοικίαση αυτοκινήτων βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο στην Αρχαία 

Ολυµπία. Έτσι µόλις 7 άτοµα από τα 268 (ποσοστό 2,6% του δείγµατος) δήλωσαν 

πως ενοικίασαν αυτοκίνητο για την µετακίνησή τους µέσα στην Αρχαία Ολυµπία. 

 

 

6.9.15 Αγορές Στον Προορισµό 

Οι περισσότεροι αγόρασαν αναµνηστικά είδη (περίπου το 50% του δείγµατος) ενώ 

ακολουθούν οι αγορές για τρόφιµα και για ποτά. Ο πίνακας που ακολουθεί 

παρουσιάζει την αγοραστική συµπεριφορά των τουριστών και την αντίληψη των 

επαγγελµατιών ως προς τις αγορές των επισκεπτών του προορισµού. 

Όπως δείχνει και ο έλεγχος Fisher exact test οι δύο µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες 

στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι οι απαντήσεις των τουριστών και των 

επαγγελµατιών διαφοροποιούνται ως προς την αγορά αναµνηστικών ειδών (Phi= 

.345), τροφίµων (Phi= .205) και ποτών (Phi= .195), τραπεζικών υπηρεσιών (Phi= 

.115), καµία αγορά (Phi= .206), διασκέδασης (Phi= .192) και αγοράς πολυτελών 

ειδών (που παρουσιάζει και την µεγαλύτερη συσχέτιση Phi= .403). 
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Πίνακας 6.19  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε % & κατάταξη) και Αποτελέσµατα Ελέγχου 

Ανεξαρτησίας (χ2, p, Φ ) στα ∆ύο ∆είγµατα για Αγορές στον Προορισµό 

 

Αγορές στον Προορισµό Τουρίστες Επαγγελµατί
ες 

Phi 
(Φ) 

Fisher's 
exact test 
(2-sided) 

  (%) Κατάτ
αξη 

(%) Κατά
ταξη   

       
Αγορά αναµνηστικών ειδών 
(souvenirs, κλπ) 

20,9 1 34,9 1 
.345 .000 

Αγορές για τρόφιµα 20,4 2 9,5 5 .205 .000 
Αγορές για ποτά 20,4 3 9,9 4 .195 .000 
Αγορές υπηρεσιών τραπεζών 10,3 4 5,2 6 .115 .037 
Καµία αγορά 7,3 5 0,4 9 .206 .000 
∆ιασκέδαση 5,8 6 12,1 3 .192 .000 
Αγορά ειδών πολυτελείας 
(κοσµήµατα, κλπ) 

5,3 7 20,3 2 
.403 .000 

Έξοδα µεταφοράς  4,8 8 5,2 6 .026 .706 
Άλλες αγορές (κυρίως βιβλία) 4,8 8 2,6 8 .067 .231 

 

 

 

6.9.16 Έξοδα Στον Προορισµό 

Η ερώτηση αυτή της ζητούσε από τους ερωτώµενους να σηµειώσουν το συνολικό 

εισόδηµα ή τα µέσα ηµερήσια έξοδα που ξόδευσαν οι τουρίστες κατά την παραµονή 

τους στην Αρχαία Ολυµπία, εκτός των ταξιδιωτικών εξόδων από και προς την Αρχαία 

Ολυµπία. Από τους 227 επισκέπτες που απάντησαν στην πρώτη ενότητα για τα 

συνολικά έξοδα, το 53,7% δήλωσε συνολικά έξοδα µεγαλύτερα του ποσού των 150 

ευρώ. Από την άλλη, οι επαγγελµατίες δείχνουν να έχουν διαφορετική αντίληψη µιας 

και µόλις το 13,7% φαίνεται να συµµερίζεται την παραπάνω άποψη. Αντίθετα, οι 

επαγγελµατίες πιστεύουν πως η πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού 

πραγµατοποιούν συνολικά έξοδα ύψους 30 έως 60 ευρώ.  
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∆ιάγραµµα 6.18  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς τα Συνολικά Έξοδα των επισκεπτών 

του προορισµού (σε %) 

 

Συνολικά Έξοδα

∆ΕΊΓΜΑ:  1   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
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Συνολικά Έξοδα

∆ΕΊΓΜΑ:  2   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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Συγκεκριµένα, τα έξοδα για τα δύο δείγµατα δίνονται στο κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 6.20  Συχνότητες και Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %) στα ∆ύο ∆είγµατα για 

Συνολικές Τουριστικές ∆απάνες στον Προορισµό 

 

Συνολικές Τουριστικές ∆απάνες 

στον Προορισµό 

Τουρίστες Επαγγελµατίες 

  Ν (%) Ν (%) 

     

Κάτω από 15 ευρώ  29 12,8 13 13,7 

15 - 30 ευρώ 31 13,7 16 16,8 

30 - 60 ευρώ 34 15,0 46 48,4 

60 - 150 ευρώ 11 4,8 7 7,4 

150+ ευρώ 122 53,7 13 13,7 

Σύνολο 227 100,0 95 100,0 
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Επίσης όσον αφορά τα µέσα ηµερήσια έξοδα η πλειοψηφία των τουριστών δήλωσε 

µέσα ηµερήσια έξοδα µεταξύ των 30 έως 60 ευρώ (ποσοστό 37,5%). Την ίδια 

αντίληψη έχουν και οι επαγγελµατίες µε ποσοστό 45,9%. Αξιοσηµείωτο είναι πάντως 

πως στην ερώτηση αυτή απάντησε µόλις το 30% περίπου των τουριστών. Οι 

περισσότεροι προτίµησαν να δηλώσουν µόλο τα συνολικά έξοδα, προφανώς για 

λόγους ευκολίας (γι αυτό και δόθηκε και αυτή η επιλογή εξαρχής). 

Πίνακας 6.21  Συχνότητες και Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %) στα ∆ύο ∆είγµατα για Μέσες 

Ηµερήσιες Τουριστικές ∆απάνες στον Προορισµό 

 

Μέσες Ηµερήσιες Τουριστικές 

∆απάνες στον Προορισµό 

Τουρίστες Επαγγελµατίες 

  Ν (%) Ν (%) 

     

3 - 15 ευρώ  9 11,3 2 2,4 

15 - 30 ευρώ 22 27,5 18 21,2 

30 - 60 ευρώ 30 37,5 39 45,9 

60 - 120 ευρώ 13 16,3 22 25,9 

120+ ευρώ 6 7,5 4 4,7 

Σύνολο 80 100,0 85 100,0 

 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 ανέδειξε ανεξαρτησία των µέσων ηµερησίων δαπανών 

και του αν κάποιος είναι τουρίστας ή επαγγελµατίας (p= .072) αλλά ισχυρή 

συσχέτιση των συνολικών δαπανών και του αν κάποιος είναι τουρίστας ή 

επαγγελµατίας(p= .000 και Cramer’s V= .421). Η διαφορά πιστοποιήθηκε και από τον 

έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των πλειοψηφικών 

απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του παρόντος Κεφαλαίου). 
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6.9.17 Σύγκριση Με Άλλους Προορισµούς 

Η ερώτηση αυτή ζητούσε από τους ερωτώµενους να κατατάξουν τέσσερις 

πολιτιστικούς προορισµούς (Αθήνα - Ακρόπολη, Αρχαία Ολυµπία, Μυκήνες και 

∆ελφούς)  µε βάση το αρχαιολογικό ενδιαφέρον των προορισµών αυτών- πάντα κατά 

την γνώµη των τουριστών (σηµείωση: ως 1 σηµειωνόταν ο πιο ενδιαφέρον 

πολιτιστικός προορισµός και ως ο λιγότερο ενδιαφέρον από τους τέσσερις). Η 

ερώτηση αυτή σκοπό είχε τη συγκριτική διερεύνηση της στάσης των τουριστών 

απέναντί στους άµεσους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισµούς (δηλαδή 

πολιτιστικούς προορισµούς κληρονοµιάς). 

Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν την Ακρόπολη ως τον προορισµό µε το µεγαλύτερο 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους επαγγελµατίες. 

Πιο συγκεκριµένα, το 61,5% των τουριστών (118 άτοµα) και το 92,3% των 

επαγγελµατιών του προορισµού (84 άτοµα) διατηρεί τη συγκεκριµένη γνώµη. 

Από τα 202 άτοµα που απάντησαν για την Αρχαία Ολυµπία, το 41,1% την κατέταξε 

δεύτερη µε βάση το αρχαιολογικό της ενδιαφέρον κατά την γνώµη τους.  Στην 3η 

θέση την κατέταξε ένα 25,2% και στην 1η ένα 24,3%. Τέλος στην 4η θέση κατέταξε 

µε βάση το αρχαιολογικό της ενδιαφέρον ένα 9,4% των τουριστών. 

Στην ίδια ερώτηση απάντησε το 93,7% των επαγγελµατιών του προορισµού (89 

άτοµα). Από αυτούς η µεγάλη πλειοψηφία την κατέταξε ως 2η µε βάση το 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον που έχει για αυτούς (ποσοστό 78,7%), αποδεικνύοντας πως 

θεωρούν την Ολυµπία πιο σηµαντικό ιστορικό προορισµό µετά την Ακρόπολη (όπως 

και οι τουρίστες). 

Τέλος, την τρίτη θέση από αρχαιολογικό ενδιαφέρον κατέχουν και για τα δύο 

δείγµατα οι ∆ελφοί (30,1% των τουριστών και το 59,1% των επαγγελµατιών) και την 

τέταρτη θέση οι Μυκήνες ( 49,1% των τουριστών και το 65,9% των επαγγελµατιών). 
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Πίνακας 6.22  Συχνότητες και Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %) στα ∆ύο ∆είγµατα για 

Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον Προορισµού (Κατάταξη µε ανταγωνιστικούς) 

 

Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον 
Προορισµού  

Τουρίστες Επαγγελµατίες 

 (Κατάταξη µε ανταγωνιστικούς) Ν (%) Ν (%) 

     
1 ος 49 24,3 6 6,7 
2 ος 83 41,1 70 78,7 
3 ος 51 25,2 12 13,5 
4 ος 19 9,4 1 1,1 

     
Σύνολο 202 100,0 89 100,0 

 

Ο µη παραµετρικός έλεγχος Mann-Whitney επικύρωσε τις ανωτέρω διαπιστώσεις 

αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

τουριστών και επαγγελµατιών αναφορικά µε το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της 

Αρχαίας Ολυµπίας (Asymp. Sig. (2-tailed)= 0,483> .005). Η διαφορά πιστοποιήθηκε 

και από τον έλεγχο z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των 

πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του 

παρόντος Κεφαλαίου). 
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∆ιάγραµµα 6.19  ∆ιαφορές µέσων τιµών των δύο δειγµάτων ως προς Αρχαιολογικό 

Ενδιαφέρον Προορισµού (median) 

 

τουρίστες ή επαγγελµατίες
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66..1100  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ((ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ))  

 

 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 µεταξύ των δύο δειγµάτων κρίθηκε απαραίτητος για τον 

έλεγχο της υπόθεσης πως υπάρχουν διαφορές µεταξύ της τουριστικής συµπεριφοράς 

στον προορισµό των επισκεπτών και της αντίληψης των επαγγελµατιών αναφορικά 

µε τη συµπεριφορά αυτή. 

Η µηδενική υπόθεση εδώ είναι πως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ αν κάποιος είναι 

τουρίστας ή επαγγελµατίας και της τουριστικής συµπεριφοράς στον προορισµό των 

επισκεπτών του προορισµού, και άρα υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα δύο δείγµατα (οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες). Αν sig.χ² < 0,05 απορρίπτουµε την υπόθεση της 

ανεξαρτησίας και δεχόµαστε ότι οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες (δηλαδή το αν 

κάποιος προέρχεται από το ένα ή το άλλο δείγµα θα επηρεάσει την αντίληψη ως προς 

την τουριστική συµπεριφορά στον προορισµό των επισκεπτών του προορισµού). 

Κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 των µεταβλητών της τουριστικής συµπεριφοράς 

στον προορισµό των τουριστών (όλες κατηγορικές µεταβλητές) και του αν κάποιος 

ανήκει στους τουρίστες ή τους επαγγελµατίες (κατηγορική µεταβλητή) διαπιστώθηκε 

και η ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ των µεταβλητών βάσει του συντελεστή Cramer’s 

V. Όπου  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  του  Χ2  test  δεν  ίσχυαν  τότε  

χρησιµοποιήθηκε ο ακριβής έλεγχος Fisher (Fisher exact test) για  τα συµπεράσµατα 

µας (Everritt 1989, Howitt & Grammer 2003).  

Ταυτόχρονα διενεργήθηκε έλεγχος z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) 

µεταξύ των πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 

του παρόντος Κεφαλαίου). 

Να σηµειωθεί επίσης πως το επίπεδο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για την 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης για όλες τις δοκιµές βασίστηκε στο .05.  

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 των µεταβλητών της τουριστικής συµπεριφοράς των 

τουριστών στον προορισµό παρουσιάστηκε ανωτέρω ανά µεµονωµένη µεταβλητή. Ο 
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πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει συνοπτικά όσα προαναφέρθηκαν για τις 

µεταβλητές της τουριστικής συµπεριφοράς στον προορισµό. 

Πίνακας 6.23  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Τρίτης Οµάδας Υποθέσεων  

 

 Μεταβλητές Τουριστικής Συµπεριφοράς  
Έλεγχος ανεξαρτησίας 
(χ2) 

Phi (Φ) 

1 Βασικός ή δευτεροβάθµιος προορισµός  .000 .260 

2 
Προορισµός/οί πριν  .000 .361 

3 Μεταφορικό µέσο για τον προορισµό  .000 .505 

4 Λόγοι επίσκεψης 

Fisher's exact test= .000 
έως .001 για τις 

κατηγορίες απάντησης 
εκτός από «Ιστορικά 

µνηµεία» (.076) 

.166 έως .360 για 
όλες τις 

κατηγορίες 
απάντησης εκτός 

από «Ιστορικά 
µνηµεία» (.097) 

5 Επισκεπτόµενα Αξιοθέατα 

Fisher's exact test= .054 
έως .355 για τις 

κατηγορίες απάντησης 
εκτός από «Μουσείο 

Ολυµπιακών Αγώνων» 
(.000) 

.019 έως .112 για 
όλες τις 

κατηγορίες 
απάντησης εκτός 

από «Μουσείο 
Ολυµπιακών 

Αγώνων» (.191) 

6 
∆ραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 

διακοπών 

Fisher's exact test= .119 
έως 1.00 για τις 

κατηγορίες απάντησης 
εκτός από «Επίσκεψη 

σε Αξιοθέατα- 
Μουσεία» (.011), τις 

«Εκδροµές» (.000) και 
τη «∆ιασκέδαση» 

(.000)  

.0078 έως .86 
εκτός από 

«Επίσκεψη σε 
Αξιοθέατα- 

Μουσεία» (.140), 
«Εκδροµές» 

(.202) και  
«∆ιασκέδαση» 

(.38) 

7 Γνώση κοντινών προορισµών 

Χ2= .104 έως .376 για 
τις κατηγορίες 

απάντησης 

.000 έως .282 για 
όλες τις 

κατηγορίες 
απάντησης 

8 
Προορισµός/οι µετά την Αρχαία 

Ολυµπία 

Fisher's exact test= .000 
έως .004 για τις 

κατηγορίες απάντησης 
εκτός από «Νησιά» 

(.857), την «Αθήνα» 
(.859) αι την κατηγορία 

«Άλλο» (.262) 

.168 έως .224 για 
όλες τις 

κατηγορίες 
απάντησης εκτός 

από «Νησιά» 
(.016), την 

«Αθήνα» (.013) 
και την 

κατηγορία 
«Άλλο» (.070) 
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Αναλυτικότερα, στους δύο παρακάτω πίνακες συνοψίζονται τα σηµεία ταύτισης και 

µη των απαντήσεων µεταξύ των δύο δειγµάτων, ανά πλειοψηφική απάντηση. Να 

σηµειωθεί πάντως πως η παράθεση των ταυτίσεων γίνεται για περιγραφικούς λόγους 

µιας και ο έλεγχος z τιµής για αναλογίες (z test for proportions) µεταξύ των 

πλειοψηφικών απαντήσεων κάθε κατηγορικής µεταβλητής (βλ. Ενότ. 6.6 του 

παρόντος Κεφαλαίου) κατέδειξε διαφοροποίηση στα ποσοστά των δύο δειγµάτων 

τόσο για επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 όσο και για 0.1, αναφορικά µε όλες τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές.  

 

ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (σηµειώνεται η δηµοφιλέστερη απάντηση τουριστών και 
επαγγελµατιών για την συµπεριφορά στον προορισµό) 

 
Προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα 
Προγενέστερη επίσκεψη στον προορισµό 
∆ιάρκεια παραµονής στον προορισµό 
Τρόπος κράτησης ταξιδιού 
∆ιάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού 
Βασικός ή δευτεροβάθµιος προορισµός  
Μεταφορικό µέσο για τον προορισµό  
Λόγοι επίσκεψης  
Επισκεπτόµενα Αξιοθέατα 
Προορισµός/οι µετά την Αρχαία Ολυµπία 
Τύπος καταλύµατος 
Βράδια διαµονής  
Είδος διατροφής 
Είδος αγορών (souvenirs) 
Μέσα ηµερήσια έξοδα                  
Κατάταξη Ολυµπίας µε βάση το αρχαιολογικό ενδιαφέρον  

 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (σηµειώνεται η δηµοφιλέστερη απάντηση των τουριστών 
για την συµπεριφορά τους στον προορισµό) 

 
Σύνθεση Ταξιδιού 
Μεταφορικό µέσο για είσοδο στην χώρα 
Παράγοντες επιρροής απόφασης επίσκεψης 
Προορισµός/οί πριν  
∆ραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών 
Γνώση κοντινών προορισµών 
Επίσκεψη σε εγγύς προορισµούς 
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∆ιαµονή σε κατάλυµα της Αρχαίας Ολυµπίας  
Μελλοντική διαµονή στο ίδιο κατάλυµα  
Είδος αγορών (τρόφιµα, ποτά) 
Συνολικά έξοδα                                  

 

 

Εν κατακλείδι, η τρίτη οµάδα υποθέσεων της παρούσης έρευνας: 

Η3: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ της τουριστικής συµπεριφοράς των 

επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη 

συµπεριφορά  αυτή. 

Έγινε µερικώς ∆εκτή για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 

 

Αναλυτικότερα: 
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Πίνακας 6.24  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Τρίτης Οµάδας Υποθέσεων 

Υποθέσεις 

3ης Οµάδας 

Περιγραφή Έλεγχος 

 

 

Η1.1ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τον 

τύπο του προορισµού (Βασικός ή δευτεροβάθµιος 

προορισµός) 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η1.2ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τον 

Προορισµό/ους που επισκέφθηκαν πριν οι τουρίστες 

του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

Η1.3ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε το 

Μεταφορικό µέσο για τον προορισµό των τουριστών 

του προορισµού 

 

Απορρίπτεται 

 

 

 

Η1.4ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τους 

Λόγοι επίσκεψης των τουριστών του προορισµού 

 

 

 

Απορρίπτεται (εκτός από 

«Ιστορικά µνηµεία») 

 

 

Η1.5ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τα 

Επισκεπτόµενα Αξιοθέατα των τουριστών  

∆εκτή (εκτός από «Μουσείο 

Ολυµπιακών Αγώνων») 

 

 

 

 

Η1.6ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τις 

∆ραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών των 

τουριστών του προορισµού 

∆εκτή (εκτός από «Επίσκεψη 

σε Αξιοθέατα- Μουσεία», τις 

«Εκδροµές» και τη 

«∆ιασκέδαση») 

 

 

 

 

Η1.7ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη 

Γνώση κοντινών προορισµών από τους τουρίστες 

του προορισµού 

∆εκτή 

 

 

Η1.8ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τον 

επισκεπτόµενο Προορισµό/ους µετά από τους 

τουρίστες του προορισµού 

 

Απορρίπτεται (εκτός από 

«Νησιά», την «Αθήνα» και την 

κατηγορία «Άλλο») 
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66..1111  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

 

Η έννοια των συµπεριφορικών προθέσεων
1 (behavioral intentions) καλύπτεται στην 

παρούσα έρευνα µε τρεις ερωτήσεις:  

α) επαναληπτική επίσκεψη στην χώρα και επαναληπτική επίσκεψη στο 

συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό,  

β) επαναληπτική επίσκεψη σε επίπεδο τουριστικού καταλύµατος, και  

γ) θετικές προφορικές συστάσεις. 

 

 

6.11.1 Πρόθεση Επανεπισκεψης Χώρας/ Προορισµού  

Από τους τουρίστες που απάντησαν,  το 40,4% δήλωσε πολύ πιθανόν να ξαναέρθει 

στην χώρα µας, ποσοστό πολύ υψηλό και ενθαρρυντικό για τον ελληνικό τουρισµό. 

Το εύρηµα αυτό παρέχει παρόµοια συµπεράσµατα µε πρόσφατη έρευνα των …και 

Αυλωνίτης (µεταπτυχιακή εργασία 2006), όπου το 35% δηλώνει σίγουρο πως θα 

επιστρέψει πάλι στη χώρα (σελ. 218).Πιθανό να ξανάρθουν στην χώρα µας θεωρεί το 

37,3%. Ουδέτερο είναι το 16,9% ενώ τέλος µη πιθανό να ξανάρθουν στην χώρα µας 

θεωρεί το 5,3%.  

Οι επαγγελµατίες από την άλλη, πιστεύουν πως είναι πιθανόν οι τουρίστες να 

επισκεφθούν ξανά την Ελλάδα (ποσοστό 52,6%). Επιπρόσθετα, περίπου ένας στους 

τρεις επαγγελµατίες θεωρεί πολύ πιθανή µελλοντική επανεπίσκεψη στην χώρα. 

Τα πράγµατα όσον αφορά την Αρχαία Ολυµπία δεν τόσο ενθαρρυντικά όσο για τον 

ελληνικό τουρισµό. Από τους τουρίστες που απάντησαν,  το 37,6% δήλωσε Ουδέτερο  

ως προς το να ξαναέρθει στην Αρχαία Ολυµπία. Μη πιθανό να ξανάρθουν στην 

Αρχαία Ολυµπία θεωρεί το 25,3%, ενώ αντίθετα πιθανό να ξανάρθουν στην Αρχαία 

                                                 
1 Για εννοιολογικό ορισµό βλέπε Κεφ. 4, Ενότ. 4.6.2 και για λειτουργικό ορισµό Κεφ. 5, Ενότ. 5.8.6. 
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Ολυµπία θεωρεί το 23,2%. Πολύ  πιθανόν τέλος να ξαναέρθει στην Αρχαία Ολυµπία 

είναι ένα σεβαστό  13,9% (33 στα 337 άτοµα που απάντησαν).  

Γνώση των προθέσεων αυτών φαίνεται να έχουν και οι επαγγελµατίες του 

προορισµού, των οποίων η πλειοψηφία (ποσοστό 53,2%) συµµερίζεται την ουδέτερη 

στάση αναφορικά µε µελλοντική επίσκεψη στον προορισµό.  

 

Πίνακας 6.25  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για Πρόθεση Επανεπίσκεψης α) στην Χώρα και β) στον Προορισµό 

 

Πρόθεση Επανεπίσκεψης  1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

Mean SD 

       
Τουρίστες       
Στην Ελλάδα 5,3 16,9 37,3 40,4 3,13 ,879 
Στην Αρχαία Ολυµπία 25,3 37,6 23,2 13,9 2,26 ,990 
       
       
Επαγγελµατίες       
Στην Ελλάδα 1,1 16,8 52,6 29,5 3,11 ,707 
Στην Αρχαία Ολυµπία 19,0 53,2 22,8 5,1 2,14 ,780 
       

 

Για την εξαγωγή συµπερασµάτων, επιλέχθηκε η εφαρµογή του µη παραµετρικού 

ελέγχου Mann Whitney-U για συγκρίσεις 2 ανεξάρτητων δειγµάτων. Οι διαπιστώσεις 

που προηγήθηκαν επαληθεύονται και από τον µη παραµετρικό έλεγχο Mann-Whitney 

test (p value=.428 για µελλοντική επιστροφή στην Ελλάδα και p value= .488 για 

µελλοντική επιστροφή στον προορισµό). ∆ηλαδή, γίνεται δεκτή η µηδενική υπόθεση 

πως τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τις προθέσεις επανεπίσκεψης των 

τουριστών στην χώρα και τον προορισµό. 
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 Πίνακας 6.26  Αποτελέσµατα Ελέγχων Mann-Whitney U & Wilcoxon W στα ∆ύο ∆είγµατα 

για Πρόθεση Επανεπίσκεψης α) στην Χώρα και β) στον Προορισµό 

 

Έλεγχος Υπόθεσης 
Επανεπίσκεψη στη 
Χώρα 

Επανεπίσκεψη 
στον Προορισµό 

   
Mann-Whitney U 10128.000 8898.000 
Wilcoxon W 14688.000 12058.000 
Z -.793 -.694 
Asymp. Sig. (2-tailed) .428 .488 
   

 

Τέλος, συσχετίζοντας την πρόθεση επανεπίσκεψης στον προορισµό µε τη συνολική 

ικανοποίηση από τον προορισµό και τις υπηρεσίες του, η έρευνα κατέδειξε τα εξής: 

Οι τουρίστες που δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανόν να επισκεφθούν µελλοντικά τον 

προορισµό δήλωσαν υψηλό βαθµός συνολικής ικανοποίησης από τα αξιοθέατα και 

κατόπιν συνολικά από τον προορισµό. Επιπρόσθετα, οι τουρίστες αυτοί είναι µερικώς 

ικανοποιηµένοι από τη διατροφή και τη διαµονή στον προορισµό (κοντά στο 2.8 σε 

τετράβαθµη κλίµακα) ενώ δηλώνουν δυσαρεστηµένοι ως προς τις αγορές στον 

προορισµό και την µετακίνηση σε αυτόν. 

Οι επαγγελµατίες εκτιµούν πως οι τουρίστες που δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανόν να 

επισκεφθούν µελλοντικά τον προορισµό είναι µέτρια ικανοποιηµένοι από τα 

αξιοθέατα και τις αγορές (διάσταση µε αντίληψη τουριστών) ενώ µετά ακολουθούν οι 

υπόλοιπες διαστάσεις που τείνουν προς τη δυσαρέσκεια. 
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6.11.2 Πρόθεση Μελλοντικής ∆ιαµονής  στο κατάλυµα  

 

Στον προορισµό διέµειναν 160 από τους 268 τουρίστες, δηλαδή το 60% περίπου των 

επισκεπτών του προορισµού. Από αυτούς στην ερώτηση για πρόθεση µελλοντικής 

διαµονής στο ίδιο κατάλυµα απάντησαν 140 επισκέπτες, δηλαδή το 87,5% των 

διαµενόντων στον προορισµό. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 42 επαγγελµατίες 

(ποσοστό 44%). 

Η ερώτηση αυτή ήταν διχοτοµική (Ναι, Όχι) της µορφής «Θα επιλέγατε να διαµείνετε 

στο ίδιο κατάλυµα σε µελλοντική σας επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία;» 

Από τους τουρίστες που απάντησαν,  ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 

70,7% δήλωσε πως θα επέλεγε το κατάλυµα που διέµεινε τώρα σε περίπτωση 

µελλοντικής επίσκεψης στον προορισµό. Αντίθετα, λιγότεροι από τους µισούς 

επαγγελµατίες φαίνεται να γνωρίζει την πρόθεση αυτή των τουριστών (40,5%). Η 

διαφοροποίηση αυτή διαπιστώνεται και από τον έλεγχο Fisher’s exact test (p= .000 µε 

Phi (Φ)= .265. ∆ηλαδή, απορρίπτεται η υπόθεση πως τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν 

αναφορικά µε τις προθέσεις επανεπίσκεψης των τουριστών στο ίδιο κατάλυµα. 

 

Πίνακας 6.27  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε % & κατάταξη) και Αποτελέσµατα Ελέγχου 

Ανεξαρτησίας (χ2, p, Φ ) στα ∆ύο ∆είγµατα για Πρόθεση Μελλοντικής διαµονής στο 

κατάλυµα 

 

Πρόθεση Μελλοντικής διαµονής στο 
κατάλυµα 

Ν  (%) Fisher’s 
exact test 

Phi (Φ) 

     
     
Τουρίστες 99 70.7 
Επαγγελµατίες 17 40.5 

.000 .265 
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6.11.3 Πρόθεση Θετικών Συστάσεων  

 

Το 57,5 % των επισκεπτών του προορισµού συµφωνεί πως θα συστήσει την Αρχαία 

Ολυµπία και σε άλλους και ένα 20% συµφωνεί απόλυτα. Την ίδια αντίληψη από την 

άλλη έχουν και οι επαγγελµατίες του προορισµού, οι οποίοι πλειοψηφικά συµφωνούν 

πως οι τουρίστες θα συστήσουν την Ολυµπία και σε άλλους (ποσοστό περίπου 60%). 

Σηµαντική είναι η διαπίστωση, πως µόλις το 2,2% των επαγγελµατιών πιστεύει πως 

οι τουρίστες δεν θα συστήσουν τον προορισµό σε άλλους, αποδεικνύοντας έτσι την 

σπουδαιότητα που έχει και για αυτούς ο προορισµός που δραστηριοποιούνται. 

 

Πίνακας 6.28  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 

 

Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean SD 

        
Τουρίστες 3.1 7.7 12.0 57.5 19.7 3.83 .937 
Επαγγελµατίες 2.2 0 21.5 59.1 17.2 3.89 .758 
        

 

Βάσει του µη παραµετρικού ελέγχου Mann-Whitney U οι επαγγελµατίες δείχνουν να 

έχουν γενικά ορθή αντίληψη ως προς την πρόθεση των τουριστών να συστήσουν τον 

προορισµό σε φίλους και γνωστούς.  

 

Πίνακας 6.29  Αποτελέσµατα Ελέγχων Mann-Whitney U & Wilcoxon W στα ∆ύο ∆είγµατα 

για Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 

Έλεγχος Υπόθεσης 
Θα συστήσουν τον 
Προορισµό και σε άλλους 

  
Mann-Whitney U 11956.500 
Wilcoxon W 16327.500 
Z -.116 
Asymp. Sig. (2-tailed) .908 
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Επιπρόσθετα, ορισµένα σηµαντικά ευρήµατα της διµεταβλητής µεταβλητής ανάλυσης 

αναφορικά µε την πρόθεση θετικών συστάσεων και τους παράγοντες επιρροής 

απόφασης επίσκεψης, είναι τα εξής: 

⇒ Όσοι είναι πολύ πρόθυµοι να συστήσουν τον προορισµό σε άλλους έχουν 

επηρεαστεί από την Ιστορία για να επισκεφθούν τον προορισµό καθώς και 

από άρθρα στον έντυπο τύπο. 

⇒ Όσοι είναι πρόθυµοι να συστήσουν τον προορισµό σε άλλους (δήλωσαν 

συµφωνώ σε 5βαθµη κλίµακα) έχουν επηρεαστεί από θετικές συστάσεις 

άλλων για να επισκεφθούν τον προορισµό καθώς και από το ταξιδιωτικό τους 

πρακτορείο. 

⇒ Οι επαγγελµατίες φαίνεται να γνωρίζουν τη δύναµη των θετικών συστάσεων, 

υπερτιµούν όµως τη δύναµη των διαφηµιστικών καµπανιών και των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων. Αντίθετα υποτιµούν τα άρθρα σε έντυπο τύπο. 

⇒ Επίσης, αυτοί που θα συστήσουν τον προορισµό έδειξαν να µένουν συνολικά 

ικανοποιηµένοι από τον προορισµό και τα αξιοθέατα και λιγότερο 

ικανοποιηµένοι από την µετακίνηση στον προορισµό και τις τουριστικές 

αγορές. 

⇒ Οι επαγγελµατίες δείχνουν να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά υπερτιµώντας όµως 

λίγο την ικανοποίηση από τη διατροφή στον προορισµό και τις αγορές. 
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66..1122  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ((ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ))  

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, η τέταρτη 

οµάδα υποθέσεων της παρούσης έρευνας: 

Η4: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ των συµπεριφορικών προθέσεων των 

επισκεπτών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς 

τις προθέσεις αυτές. 

Απορρίφθηκε για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 

Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 6.30  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Τέταρτης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 

4ης 

Οµάδας 

Περιγραφή Έλεγχος 

 

 

Η4.1ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τις 

προθέσεις επανεπίσκεψης των τουριστών στην 

χώρα και τον προορισµό 

 

∆εκτή 

 

 

Η4.2ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τις 

προθέσεις επανεπίσκεψης των τουριστών στο ίδιο 

κατάλυµα 

 

Απορρίπτεται  

 

 

Η1.3ο 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τις 

προθέσεις θετικών συστάσεων των τουριστών για 

τον προορισµό 

 

∆εκτή 

 

Σε γενικές γραµµές η ανάλυση έδειξε πως οι επαγγελµατίες του προορισµού κατέχουν 

σχετικά ορθή γνώση των συµπεριφορικών προθέσεων των τουριστών αναφορικά µε 

τον προορισµό.  

 



  

Κεφάλαιο 7 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
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777   ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  
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77..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Ο βασικός σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να µελετήσει την απόσταση µεταξύ 

της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των 

προµηθευτών την αξιολόγηση αυτή.  

Παράλληλα εξετάζονται και αναλύονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση και σχετικά διαγράµµατα και πίνακες µε τις 

συσχετίσεις των υπό εξέταση ποσοτικών µεταβλητών. 

Αναλυτικότερα το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων και των δύο δειγµάτων, των τουριστών και των επαγγελµατιών,  ως 

προς την εµπειρία των τουριστών στον προορισµό, αναφορικά δηλαδή µε τις 

τουριστικές υπηρεσίες/ ιδιότητες του προορισµού: 

1. Αξιολόγηση αξιοθέατων προορισµού 

2. Αξιολόγηση διαµονής στον προορισµό 

3. Αξιολόγηση διατροφής στον προορισµό 

4. Αξιολόγηση µεταφοράς στον προορισµό 

5. Αξιολόγηση αγορών στον προορισµό 

 

Η ανάλυση διαιρείται σε τρία µέρη:  

Το πρώτο µέρος ερευνά χωριστά τις αντιλήψεις των δύο δειγµάτων, κάνοντας και 

συγκρίσεις µεταξύ των συχνοτήτων και των µέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς 

(µέσος και τυπική απόκλιση), ενώ  

Το δεύτερο µέρος διερευνά τις ερευνητικές υποθέσεις που σχετίζονται µε την 

αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας από τους τουρίστες και την εκτίµηση της 

αξιολόγησης αυτής από τους επαγγελµατίες του προορισµού, όπως παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο του ερευνητικού πλαισίου (βλέπε. Κεφ4, Ενότ. 4.5).  
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Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν οι ακόλουθες 

οµάδες υποθέσεων: 

Η5ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Αξιοθέατων από τους 

τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η6ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιαµονής από τους 

τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η7ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιατροφής από τους 

τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως 

προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η8ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Τουριστικών Αγορών 

στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων 

των επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 
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77..22  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  

 

 

Προτού προχωρήσουµε στην αναλυτική περιγραφή της αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας στον προορισµό από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών 

για την αξιολόγηση αυτή, να διευκρινισθεί πως εξετάστηκαν οι συντελεστές 

συσχέτισης κατά Pearson και Spearman µεταξύ των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας. Ο 

λόγος της παράλληλης χρησιµοποίησης και των δύο συντελεστών έγκειται στην 

παραβίαση της κανονικότητας των µεταβλητών της µελέτης. Και οι δύο συντελεστές 

πάντως παρήγαγαν παρόµοια αποτελέσµατα και σε καµία περίπτωση σε αντιφατικά 

συµπεράσµατα ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη καµίας υπόθεσης που 

ελέγχθηκε στην ενότητα αυτή.  

 

 

7.2.1 Αξιοθέατα 

 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δύο δειγµάτων συµφωνούν µε την 

πλειοψηφία παρόµοιων ερευνών που υποστηρίζουν πως  οι  επαγγελµατίες κατά βάση 

αξιολογούν κατώτερα τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους από τους τουρίστες (βλέπε 

Κεφ. 2.Γ, Ενότ. Γ.2.4.1). Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και στην περίπτωση που οι 

επαγγελµατίες καλούνται να εκτιµήσουν την αξιολόγηση των τουριστών ως προς τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες στον προορισµό. Συγκεκριµένα, τα ευρήµατα της έρευνας 

δείχνουν πως οι  επαγγελµατίες κατά βάση εκτιµούν πως οι τουρίστες αξιολογούν 

κατώτερα τα Αξιοθέατα του προορισµού. 
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∆ιάγραµµα 7.1  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Αξιολόγηση Αξιοθέατων (µέση 

τιµή - mean) 

 

τουρίστες ή επαγγελµατίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

M
e
a
n

5

4

3

2

1

0

1,69

1,75 1,76
1,72

2,08
2,14

1,27

2,03

1,85

2,06

1,73

1,89

Οι υπάλληλοι στα 
αξιοθέατα είναι 
φιλικοί

Οι υπάλληλοι στα 
αξιοθέατα 
εξυπηρετούν άµεσα

Τα αξιοθέατα είναι 
πολύ ενδιαφέροντα

Οι χώροι στα 
αξιοθέατα είναι 
πολύ καθαροί

Η πρόσβαση στα 
αξιοθέατα είναι 
εύκολη

Η πρόσβαση στην 
Αρχαία Ολυµπία 
είναι εύκολη

Αξιολόγηση Αξιοθέατων

 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτώµενοι και των δύο δειγµάτων έτειναν να συµφωνήσουν 

έντονα ότι τα αξιοθέατα του προορισµού είναι ενδιαφέροντα (M = 4.25, SD = .807 

για τους τουρίστες και M = 4.18, SD = .710 για τους επαγγελµατίες) ενώ οι τουρίστες 

αξιολόγησαν θετικά  και την πρόσβαση στα αξιοθέατα (M = 4.12, SD = .731) αλλά 

και την καθαριότητα στους χώρους (M = 4.04, SD = .761), σε αντίθεση µε τους 

επαγγελµατίες που εκτιµούν πως οι τουρίστες αξιολόγησαν αρνητικά την διάσταση 

της καθαριότητας στους χώρους των αξιοθέατων (M = 2.56, SD = 1.128). Τέλος, οι 

διαστάσεις που αφορούν την φιλικότητα και την προθυµία του προσωπικού στα 
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αξιοθέατα αν και αξιολογήθηκαν σχετικά θετικά και από τα δύο δείγµατα 

(φιλικότητα: M = 3.52, SD = .989 για τους τουρίστες και M = 3.35, SD = .893 για 

τους επαγγελµατίες, και προθυµία: M = 3.44, SD = 1.049 για τους τουρίστες και M = 

3.49, SD = .842 για τους επαγγελµατίες), υστερούν έναντι των άλλων 

αξιολογούµενων διαστάσεων. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τις ποσοστιαίες συχνότητες για κάθε διάσταση 

των Αξιοθέατων ανά δείγµα, καθώς και τους µέσους και τη διασπορά αυτών. 

 

Πίνακας 7.1  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Αξιολόγησης Αξιοθέατων 

 

Αξιολόγηση Αξιοθέατων 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devia
tion 

        
Τουρίστες        
Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία 
είναι εύκολη 

2,4 11,5 9,9 56,0 20,2 3,80 ,970 

Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι 
εύκολη 

1,6 ,8 9,6 60,6 27,5 4,12 ,731 

Οι χώροι είναι πολύ καθαροί ,8 3,2 12,4 58,2 25,3 4,04 ,761 
Τα αξιοθέατα είναι πολύ 
ενδιαφέροντα 

1,2 1,6 10,9 43,1 43,1 4,25 ,807 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα 
εξυπηρετούν άµεσα  

6,9 8,9 30,4 40,9 13,0 3,44 1,049 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι 
φιλικοί 

4,6 7,9 33,3 39,6 14,6 3,52 ,989 

        
        
Επαγγελµατίες        
Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία 
είναι εύκολη 

6,7 8,9 18,9 63,3 2,2 3,46 ,938 

Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι 
εύκολη 

 5,4 19,6 71,7 3,3 3,73 ,613 

Οι χώροι είναι πολύ καθαροί 18,0 34,8 25,8 15,7 5,6 2,56 1,128 
Τα αξιοθέατα είναι πολύ 
ενδιαφέροντα 

 1,1 14,1 50,0 34,8 4,18 ,710 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα 
εξυπηρετούν άµεσα  

3,2 9,7 24,7 59,1 3,2 3,49 ,842 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι 
φιλικοί 

3,2 15,1 28,0 50,5 3,2 3,35 ,893 
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Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε πως ενώ υπάρχει θετική στάση τόσο για 

την πρόσβαση στον προορισµό και τα αξιοθέατα αυτού αλλά και για την 

ελκυστικότητα των αξιοθέατων, δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά στην υποστήριξη της 

οργάνωσης (καθαριότητα χώρων) και το προσωπικό στα αξιοθέατα (φιλικότητα και 

άµεση εξυπηρέτηση). 

 

 

7.2.2 ∆ιαµονή 

Ουδέτερα αξιολόγησαν οι τουρίστες την πλειοψηφία των διαστάσεων της διαµονής 

στον προορισµό. Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός πως καµία διάσταση δεν 

έλαβε θετικό µέσο όρο (δηλ. µεγαλύτερο ή ίσο του 4 σε πεντάβαθµη κλίµακα). 

Μάλιστα, τρεις διαστάσεις αξιολογήθηκαν κατά µέσο όρο αρνητικά από τους 

τουρίστες: οι παροχές καταλύµατος (M = 2.93, SD = 1.183), οι πρόσθετες παροχές 

(M = 2.78, SD = 1.309), τα προγράµµατα εκδροµών (M = 2.42, SD = 1.174) αλλά και 

η παροχή µεταφοράς από και προς το κατάλυµα (M = 2.42, SD = 1.074). 

Στο επόµενο διάγραµµα απεικονίζονται διαγραµµατικά τα ανωτέρω ευρήµατα. 
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∆ιάγραµµα 7.2  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Αξιολόγηση ∆ιαµονής (µέση τιµή - 

mean) 

 

τουρίστες ή επαγγελµατίες
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Το φαινόµενο της εκτίµησης των επαγγελµατιών να βρίσκεται σε χαµηλότερο 

επίπεδο από αυτήν της αξιολόγησης των τουριστών χαρακτηρίζει και τις δώδεκα 

διαστάσεις της υπηρεσίας της διαµονής στον προορισµό. Μάλιστα εδώ παρατηρούµε 

µεγαλύτερες διαφορές στις υπό διερεύνηση αποστάσεις µιας και οι επαγγελµατίες 

κυµαίνονται σε αρνητικά και µόνο επίπεδα εκτίµησης (perceptions of customers 

evaluation).  

Μόνο η τοποθεσία (M = 2.80, SD = .966)  και η καθαριότητα των καταλυµάτων (M = 

2.93, SD = .787) πλησιάζει την ουδέτερη στάση από τους επαγγελµατίες. 

Ακολουθούν δύο ακόµη διαστάσεις που έχουν να κάνουν µε απτά χαρακτηριστικά 
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της υπηρεσίας της διαµονής και αυτά είναι οι ανέσεις για διανυκτέρευση (M = 2.68, 

SD = .722) και τα γεύµατα (M = 2.68, SD = .960). Επιπρόσθετα, οι διαστάσεις που 

αφορούσαν τις πρόσθετες παροχές των καταλυµάτων (M = 2.11, SD = 1.060) καθώς 

και πρόσθετες υπηρεσίες όπως η παροχή µεταφοράς από και προς σταθµούς εισόδων 

και άλλα µέρη (M = 1.56, SD = .840) και η ύπαρξη προγραµµάτων εκδροµής από τα 

καταλύµατα (M = 1.35, SD = .734) εκτιµήθηκαν από τους επαγγελµατίες πως 

αξιολογήθηκαν αρνητικά από τους ερωτώµενους της έρευνας της τουριστικής 

ζήτησης. Τέλος, αρνητική βαθµολογία έλαβαν από τους επαγγελµατίες του 

προορισµού και η εξυπηρέτηση, τόσο σε όρους ταχύτητας (M = 2.40, SD = 1.081) 

όσο και σε όρους ποιότητας εξυπηρέτησης (M = 2.25, SD = .899). 

Συνοπτικά η αξιολόγηση της διαµονής στον προορισµό και η εκτίµηση αυτής της 

αξιολόγησης από τα δύο δείγµατα δίνεται από τον πίνακα: 
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Πίνακας 7.2  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Αξιολόγησης ∆ιαµονής 

 

Αξιολόγηση ∆ιαµονής 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devia
tion 

        
Τουρίστες        
Τοποθεσία καταλύµατος ,7 8,2 40,1 27,2 23,8 3,65 ,956 
Καθαριότητα καταλύµατος 7,4 8,7 30,9 37,6 15,4 3,45 1,087 
Ανέσεις για διανυκτέρευση 7,7 18,2 17,5 42,7 14,0 3,37 1,161 
Γεύµατα 8,8 24,5 12,7 31,4 22,5 3,34 1,309 
Παροχές καταλύµατος (πισίνα, κλπ) 12,5 28,6 19,6 32,1 7,1 2,93 1,183 
Πρόσθετες παροχές  19,4 29,0 16,1 24,7 10,8 2,78 1,309 
Παροχή µεταφοράς (transfer) 18,6 44,2 16,3 18,6 2,3 2,42 1,074 
Προγράµµατα εκδροµών2 22,5 37,5 22,5 10,0 7,5 2,42 1,174 
Ταχύτητα εξυπηρέτησης 4,4 28,1 12,3 36,0 19,3 3,38 1,208 
Ποιότητα εξυπηρέτησης 6,3 5,6 44,4 31,7 11,9 3,37 ,986 
Φιλικότητα υπαλλήλων  3,8 2,3 28,5 32,3 33,1 3,88 1,024 
Ανταγωνιστική τιµή 7,2 28,0 9,6 36,0 19,2 3,32 1,267 
        
Επαγγελµατίες        
Τοποθεσία καταλύµατος 10,0 27,5 35,0 27,5  2,80 ,966 
Καθαριότητα καταλύµατος 2,4 26,8 46,3 24,4  2,93 ,787 
Ανέσεις για διανυκτέρευση  46,3 39,0 14,6  2,68 ,722 
Γεύµατα 9,8 36,6 29,3 24,4  2,68 ,960 
Παροχές καταλύµατος (πισίνα, κλπ) 14,6 36,6 31,7 17,1  2,51 ,952 
Πρόσθετες παροχές  36,8 28,9 21,1 13,2  2,11 1,060 
Παροχή µεταφοράς (transfer) 62,5 21,9 12,5 3,1  1,56 ,840 
Προγράµµατα εκδροµών3 76,5 14,7 5,9 2,9  1,35 ,734 
Ταχύτητα εξυπηρέτησης 20,0 45,0 10,0 25,0  2,40 1,081 
Ποιότητα εξυπηρέτησης 22,5 37,5 32,5 7,5  2,25 ,899 
Φιλικότητα υπαλλήλων  10,0 45,0 22,5 20,0 2,5 2,60 1,008 
Ανταγωνιστική τιµή 7,7 46,2 30,8 15,4  2,54 ,854 
        

 

 

                                                 
2 Απάντησε µόνο το 20,4 του δείγµατος (74 άτοµα) 
3 Απάντησε µόνο το 20,4 του δείγµατος (74 άτοµα) 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 448 

 

  

7.2.3 ∆ιατροφή 

Αρκετά αυστηρά έκριναν οι τουρίστες την διατροφή στον προορισµό, δίνοντας 

υψηλότερη βαθµολογία µόλις σε τρεις από τις έξι διαστάσεις της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, λίγο άνω του µετρίου -αλλά ανώτερες της εκτίµησης των 

επαγγελµατιών- έκριναν οι τουρίστες τις διαστάσεις που έχουν να κάνουν µε το 

προσωπικό στις µονάδες εστίασης, δηλαδή την ταχύτητα της εξυπηρέτησης (M = 

3.55, SD = .767) και την φιλικότητα των υπαλλήλων (M = 3.48, SD =. 817).  Επίσης,  

ανώτερη αξιολόγησαν οι τουρίστες την ποιότητα της διατροφής στον προορισµό, 

υπερτερώντας των επαγγελµατιών (M = 3.26, SD = .734). Από την άλλη, έκριναν 

αυστηρότερα των επαγγελµατιών την ποικιλία (M = 3.32, SD = .873) και κυρίως την 

ακρίβεια (M = 3.03, SD = 1.024) και την καθαριότητα στους χώρους εστίασης (M = 

2.89, SD = .973). 

Σε γενικές γραµµές οι επαγγελµατίες έκριναν πως οι τουρίστες αξιολόγησαν µέτρια 

τις υπηρεσίες διατροφής που προσφέρονται από τον προορισµό. Οι διαστάσεις της 

διατροφής που είχαν να κάνουν µε την ποικιλία της διατροφής (M = 3.39, SD =.755) 

και η ταχύτητα της εξυπηρέτησης του προσωπικού που εργάζεται στις επιχειρήσεις 

διατροφής του προορισµού  (M = 3.35, SD = 1.133) έλαβαν τις υψηλότερες 

βαθµολογίες στην εκτίµηση των επαγγελµατιών για την αξιολόγηση των τουριστών. 

Ακολούθησε  η φιλικότητα των υπαλλήλων (M = 3.28, SD = 1.051) ενώ οι 

ερωτώµενοι βρέθηκαν να έχουν ουδέτερη γνώµη για την αξιολόγηση από τους 

τουρίστες των εξής διαστάσεων: ακρίβεια της διατροφής στον προορισµό (M = 3.20, 

SD = 1.073) καθώς και την ποιότητα τροφίµων και ποτών (M = 3.13, SD = 1.096).  

Η διάσταση που έλαβε την χαµηλότερη βαθµολογία των επαγγελµατιών ήταν η 

καθαριότητα των χώρων εστίασης (M = 3.02, SD = 1.126), που κρίθηκε στα όρια 

ουδέτερης και αρνητικής αξιολόγησης. 
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Πίνακας 7.3  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Αξιολόγησης ∆ιατροφής 

 

Αξιολόγηση ∆ιατροφής 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devia
tion 

        
Τουρίστες        
Οι χώροι είναι καθαροί 8,2 25,3 38,7 24,7 3,1 2,89 ,973 
Η διατροφή είναι υψηλής ποιότητας 3,1 6,8 52,1 37,0 1,0 3,26 ,734 
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων 
και ποτών 

2,0 16,5 33,5 43,5 4,5 3,32 ,873 

Η διατροφή στην Ολυµπία δεν είναι 
ακριβή 

7,0 22,4 38,8 24,4 7,5 3,03 1,024 

Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη 3,1 4,7 29,5 59,1 3,6 3,55 ,776 
Φιλικότητα υπαλλήλων 1,0 10,4 35,2 46,1 7,3 3,48 ,817 
        
Επαγγελµατίες        
Οι χώροι είναι καθαροί 10,6 22,3 28,7 30,9 7,4 3,02 1,126 
Η διατροφή είναι υψηλής ποιότητας 8,6 19,4 31,2 32,3 8,6 3,13 1,096 
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων 
και ποτών 

 13,0 38,0 45,7 3,3 3,39 ,755 

Η διατροφή στην Ολυµπία δεν είναι 
ακριβή 

6,4 19,1 33,0 30,9 10,6 3,20 1,073 

Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη 9,6 9,6 30,9 36,2 13,8 3,35 1,133 
Φιλικότητα υπαλλήλων 8,5 10,6 34,0 38,3 8,5 3,28 1,051 
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∆ιάγραµµα 7.3  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Αξιολόγηση ∆ιατροφής (µέση τιµή 

- mean) 

τουρίστες ή επαγγελµατίες
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7.2.4 Μετακίνηση Στον Προορισµό 

Ο παράγοντας της εσωτερικής µετακίνησης στον προορισµό που αφορούσε την 

αξιολόγηση των ενοικιαζόµενων µέσων µεταφοράς, απαντήθηκε µόλις από το 2,2% 

του συνολικού δείγµατος των τουριστών (6 άτοµα), γεγονός που πιστοποιεί την 

ούτως ή άλλως υπο-χρησιµοποίηση αυτής της τουριστικής υπηρεσίας στον 

συγκεκριµένο προορισµό (µόνο ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων υπάρχει στον 

προορισµό και µάλιστα µε έδρα το γειτονικό λιµάνι του Κατακόλου).  

Λόγω των περιορισµών αυτών διερευνήθηκε µόνο περιγραφικά η υπηρεσία αυτή, 

µιας και εξαιτίας του πολύ µικρού ποσοστού απάντησης στην κατηγορία αυτή δεν 

υπήρξε η δυνατότητα για πιο σύνθετες αναλύσεις.  

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί µόνο πως οι επαγγελµατίες δείχνουν να είναι γνώστες 

της µη χρήσης από τους τουρίστες της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου, µιας και 

µόνο 5 επαγγελµατίες πιστεύουν πως οι τουρίστες ενοικιάζουν αυτοκίνητο στον 

προορισµό (5% του δείγµατος των επαγγελµατιών).  

Αναφορικά µε τις αξιολογήσεις της υπηρεσίας, οι τουρίστες δείχνουν µια τάση 

βαθµολόγησης της υπηρεσίας ως προς το κέντρο της 5βαθµης κλίµακας, ενώ σε 

παρόµοια πρότυπα (patterns) κινούνται και οι επαγγελµατίες βαθµολογώντας στο 

µέσο της κλίµακας µε πιο συστηµατικό όµως τρόπο. 
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Πίνακας 7.4  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Αξιολόγησης Μετακίνησης 

Αξιολόγηση Υπηρεσιών 
Μετακίνησης 

1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devi
ation 

        
Τουρίστες        
Το αυτοκίνητο είναι καθαρό  16,7 33,3 16,7 33,3 3,67 1,211 
Το αυτοκίνητο είναι σε καλή 
κατάσταση 

 16,7 33,3 16,7 33,3 3,67 1,211 

Η τιµή ενοικίασης είναι ακριβή   50,0 50,0  3,50 ,548 
Η εξυπηρέτηση είναι άµεση  16,7 33,3 33,3 16,7 3,50 1,049 
Φιλικότητα υπαλλήλων  16,7 50,0 16,7 16,7 3,33 1,033 
        
Επαγγελµατίες        
Το αυτοκίνητο είναι καθαρό   20,0 80,0  3,80 ,447 
Το αυτοκίνητο είναι σε καλή 
κατάσταση 

  20,0 60,0 20,0 4,00 ,707 

Η τιµή ενοικίασης είναι ακριβή   100,0   3,00 ,000 
Η εξυπηρέτηση είναι άµεση   40,0 60,0  3,60 ,548 
Φιλικότητα υπαλλήλων   20,0 80,0  3,80 ,447 
        

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 453 

 

  

7.2.5 Αγορές 

Θετικά κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι διαστάσεις των αγορών στον προορισµό από 

τους τουρίστες. Μετά την καθαριότητα των καταστηµάτων που αξιολογήθηκε µε την 

υψηλότερη βαθµολογία από τους τουρίστες (M = 3.91, SD =.599),  βρίσκονται οι 

διαστάσεις που αφορούν στο ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή την φιλικότητα και την 

άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, οι οποίες έλαβαν συγκριτικά µε όλες τις υπό 

εξέταση διαστάσεις αρκετά υψηλή βαθµολογία  (M = 3.73, SD = .809 και M = 3.67, 

SD = .761 αντίστοιχα). Θετική έτεινε να είναι η αξιολόγηση αναφορικά µε την 

ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων (M = 3.48, SD = .736) ενώ µέτρια 

βαθµολογήθηκαν η ανταγωνιστικότητα της τιµής των τουριστικών προϊόντων (M = 

3.43, SD = .717) και η ποικιλία αυτών (M = 3.38, SD = .794). 

Παρόµοια γνώµη έδειξαν να έχουν και οι επαγγελµατίες αποδεικνύοντας πως οι 

επαγγελµατίες του προορισµού κατέχουν ορθή αντίληψη της αξιολόγησης των 

διαστάσεων των αγορών από τους τουρίστες. Συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες 

έδωσαν ελάχιστα µικρότερη βαθµολογία στις διαστάσεις των αγορών, µε µόνη 

εξαίρεση την καθαριότητα των καταστηµάτων που σε αντίθεση µε τους τουρίστες, οι 

επαγγελµατίες την κατέταξαν στην τελευταία θέση, δίνοντας την χαµηλότερη 

βαθµολογία.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα ευρήµατα από την ανάλυση 

συχνοτήτων και µέσων τιµών για την αξιολόγηση των Αγορών στον προορισµό και 

για τα δύο δείγµατα. 
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Πίνακας 7.5  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Αξιολόγησης Αγορών στον Προορισµό 

 

Αξιολόγηση Αγορών 1** 

 

(%) 

2** 

 

(%) 

3** 

 

(%) 

4** 

 

(%) 

5** 

 

(%) 

Mea

n 

Std. 

Devi

ation 

        

Τουρίστες        

Οι χώροι είναι καθαροί ,5 ,5 18,5 68,7 11,8 3,91 ,599 

Τα προϊόντα είναι ποιοτικά 1,0 6,0 42,5 45,0 5,5 3,48 ,736 

Η τιµή των περισσοτέρων ειδών 

είναι ακριβή 

,5 6,7 47,6 40,0 5,2 3,43 ,717 

Υπάρχει ποικιλία προϊόντων   14,8 37,3 43,1 4,8 3,38 ,794 

Άµεση Εξυπηρέτηση  2,0 3,5 28,2 57,9 8,4 3,67 ,761 

Φιλικότητα υπαλλήλων 2,5 4,4 21,7 60,6 10,8 3,73 ,809 

        

Επαγγελµατίες        

Οι χώροι είναι καθαροί 2,2 32,3 26,9 34,4 4,3 3,06 ,965 

Τα προϊόντα είναι ποιοτικά 1,1 7,4 38,3 50,0 3,2 3,47 ,729 

Η τιµή των περισσοτέρων ειδών 

είναι ακριβή 

 4,3 55,3 35,1 5,3 3,41 ,663 

Υπάρχει ποικιλία προϊόντων  1,1 10,5 37,9 47,4 3,2 3,41 ,765 

Άµεση Εξυπηρέτηση  1,1 1,1 31,2 65,6 1,1 3,65 ,583 

Φιλικότητα υπαλλήλων 1,1 1,1 15,4 80,2 2,2 3,81 ,536 
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∆ιάγραµµα 7.4  ∆ιαφορές των δύο δειγµάτων ως προς την Αξιολόγηση Αγορών (µέση τιµή - 

mean) 

  

τουρίστες ή επαγγελµατίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

M
e
a
n

4

3

2

1

0

3,81
3,73

3,643,67

3,44
3,37

2,562,59

3,453,48

3,04

3,92

Φιλικότητα 
υπαλλήλων αγορών

Ταχύτητα 
εξυπηρέτησης 
υπαλλήλων αγορών

Υπάρχει ποικιλία 
τουριστικών 
εµπορικών 
προϊόντων

Η τιµή των 
περισσοτέρων 
τουριστικών ειδών 
είναι ακριβή

Τα τουριστικά 
προϊόντα είναι 
ποιοτικά

Τα εµπορικά 
καταστήµατα είναι 
καθαρά

Αξιολόγηση Αγορών

 

 

 

Με την ολοκλήρωση των µονοµεταβλητών αναλύσεων των µεταβλητών µέτρησης 

της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας των τουριστών από τα δύο δείγµατα, στην 

επόµενη παράγραφο επιχειρείται µια συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

τόσο ως προς τις ερευνώµενες τουριστικές υπηρεσίες όσο και ως προς διαστάσεις των 

υπηρεσιών αυτών.  
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77..33  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  

 

Ο στόχος της συγκριτικής ανάλυσης των διαστάσεων της τουριστικής εµπειρίας τόσο 

ανά δείγµα όσο και ανά µελετώµενη τουριστική υπηρεσία, είναι ο εντοπισµός τυχών 

διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο δειγµάτων ως προς την αξιολόγηση. Η λογική για 

την διερεύνηση αυτή είναι πως µέσα από µια τέτοια ανάλυση φιλοδοξείται µια 

εγγύτερη προσέγγιση της δοµής της αξιολόγησης των δύο δειγµάτων, στόχος που 

συνάδει µε τον γενικότερο ερευνητικό στόχο της διατριβής. 

 

 

 

7.3.1 Αξιολόγηση Τουριστών 

Την υψηλότερη βαθµολογία στην αξιολόγηση των τουριστών έλαβαν τα αξιοθέατα 

και συγκεκριµένα το ενδιαφέρον των αξιοθέατων του προορισµού (που 

καταχωρούνται ως µέρος του βασικού προϊόντος της υπηρεσίας- core product) και 

άλλα απτά χαρακτηριστικά αυτών (πρόσβαση και καθαριότητα). έτσι βλέπουµε στον 

πίνακα µε τις δεκατρείς διαστάσεις που έλαβαν από τους τουρίστες βαθµολογία 

µέσου άνω του 3,5 (στην πενταβάθµια κλίµακα Likert), οι τρεις αυτές διαστάσεις των 

Αξιοθέατων να καταλαµβάνουν τις υψηλότερες θέσεις. Το εύρηµα αυτό πιστοποιεί 

για µια ακόµη φορά τη φύση του συγκεκριµένου προορισµού (πολιτιστικός) και 

συνάδει µε την πλειοψηφία των σχετικών ερευνών σε πολιτιστικούς προορισµούς που 

εξάγουν παρόµοια αποτελέσµατα στην συγκεκριµένη µεταβλητή (βλέπε Peleggi 

1996, Sofield and Li 1998, Poria et al. 2001).  

Σηµαντική παρατήρηση αποτελεί επίσης και το γεγονός πως από τις δεκατρείς θετικά 

βαθµολογούµενες διαστάσεις της τουριστικής εµπειρίας (τιµή άνω του 3.5 σε 5βαθµη 

κλίµακα) συµπεριλαµβάνονται πέντε διαστάσεις (από τις οκτώ) που αφορούν στην 

αλληλεπίδραση των επισκεπτών µε τους εργαζόµενους στις τουριστικές επιχειρήσεις 

του προορισµού. Αναλυτικότερα, οι τουρίστες δείχνουν να εκτιµούν ως θετική την 

εµπειρία τους αναφορικά µε την φιλικότητα των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία, τα 
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εµπορικά καταστήµατα και τα αξιοθέατα αλλά και την άµεση εξυπηρέτηση των 

υπαλλήλων στα εµπορικά καταστήµατα και τα εστιατόρια του προορισµού. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι διαστάσεις αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία από τους τουρίστες. 

Πίνακας 7.6  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας που 

έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία από τους Τουρίστες 

 

∆ιαστάσεις Τουριστικής Εµπειρίας Αξιολόγηση Τουριστών 

 Μέσος 

  

Αξιοθέατα - Προϊόν 4,25 

Αξιοθέατα - Πρόσβαση 4,12 

Αξιοθέατα - Καθαριότητα 4,04 

Αγορές - Καθαριότητα 3,91 

∆ιαµονή -Φιλικότητα 3,88 

Αξιοθέατα - Πρόσβαση 3,8 

Αγορές - Φιλικότητα 3,73 

Μετακίνηση-Καθαριότητα 3,67 

Μετακίνηση-Ποιότητα 3,67 

Αγορές - Άµεση Εξυπηρέτηση 3,67 

∆ιαµονή -Προϊόν 3,65 

∆ιατροφή - Άµεση Εξυπηρέτηση 3,55 

Αξιοθέατα - Φιλικότητα 3,52 

  

 

Μια συγκριτική ανάλυση της διάστασης αξιολόγησης µε την υψηλότερη βαθµολογία 

ανά τουριστική υπηρεσία στον προορισµό εξήγαγε τα κάτωθι συµπεράσµατα: 

⇒ από τα αξιοθέατα την υψηλότερη βαθµολογία για τους τουρίστες έλαβε η 

διάσταση που αφορούσε το ενδιαφέρον των αξιοθέατων,  

⇒ από την διαµονή την υψηλότερη βαθµολογία έλαβε η φιλικότητα των 

υπαλλήλων στα καταλύµατα,  
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⇒ από τη διατροφή η άµεση εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους διατροφής,  

⇒ από την µετακίνηση η καθαριότητα του αυτοκινήτου και  

⇒ από τις αγορές η καθαριότητα των τουριστικών καταστηµάτων.  

Από αυτές τις πέντε διαστάσεις, τα αξιοθέατα έρχονται πρώτα σε βαθµολογία ανά 

τουριστική δραστηριότητα στον προορισµό. Το εύρηµα αυτό κρίνεται απολύτως 

λογικό εκτιµώντας την µορφή του συγκεκριµένου προορισµού, που είναι πολιτιστικός 

προορισµός κληρονοµιάς, αλλά το ότι η επίσκεψη των ιστορικών µνηµείων αποτελεί 

το βασικό λόγο επίσκεψης όπως αυτός δηλώθηκε από τους ίδιους τους τουρίστες σε 

προηγούµενη ερώτηση για τα ταξιδιωτικά τους κίνητρα (βλέπε Κεφ. 6, Ενότ. 6.8.4).  

Αµέσως µετά τα αξιοθέατα ακολουθούν κατά σειρά κατάταξης η καθαριότητα των 

χώρων στις τουριστικές αγορές. Και αυτό το εύρηµα υποστηρίζεται από την γενική 

ταξιδιωτική συµπεριφορά των  επισκεπτών του συγκεκριµένου προορισµού µιας και 

µόνο ένας στους τρεις τουρίστες διαµένουν στον προορισµό µε αποτέλεσµα µετά την 

επίσκεψη στα αξιοθέατα η επόµενη υπηρεσία που κάνουν χρήση στον προορισµό να 

είναι οι τουριστικές αγορές. Τέλος, ως προς τη διαµονή και τη διατροφή στον 

προορισµό διαφαίνεται µια τάση των επισκεπτών να είναι ικανοποιηµένοι κυρίως µε 

µη απτά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (φιλικότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης 

υπαλλήλων). 

 

Πίνακας 7.7  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας ανά 

υπηρεσία που έλαβαν την χαµηλότερη βαθµολογία από τους Τουρίστες 

Υπηρεσίες 

Προορισµού 

∆ιαστάσεις Υπηρεσιών  Μέσος 

Mean 

Αξιοθέατα Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα 4,25 

Αγορές Οι χώροι είναι καθαροί 3,91 

∆ιαµονή  Φιλικότητα υπαλλήλων  3,88 

Μετακίνηση  Το αυτοκίνητο είναι καθαρό 3,67 

∆ιατροφή Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη 3,55 
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Συµπερασµατικά, παρατηρούµε πως πέρα από το ενδιαφέρον των αξιοθέατων οι 

επισκέπτες του προορισµού µένουν ευχαριστηµένοι από το προσωπικό στις 

περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις –σε όρους ταχύτητας εξυπηρέτησης και 

φιλικότητας- αλλά και την καθαριότητα στα εµπορικά καταστήµατα. Η διαπίστωση 

αυτή σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποτελεί χρήσιµη πληροφορία για τους 

επαγγελµατίες αλλά και τους υπεύθυνους τουριστικής πολιτικής του συγκεκριµένου 

προορισµού.  
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7.3.2 Εκτίµηση Επαγγελµατιών για Αξιολόγηση Τουριστών 

Οι επαγγελµατίες στην εκτίµησή τους βαθµολόγησαν µόλις οκτώ διαστάσεις των 

ιδιοτήτων του προορισµού µε µέσο άνω του 3.5 ουσιαστικά δηλαδή δεν πιστεύουν 

πως οι τουρίστες του προορισµού είναι ικανοποιηµένοι από την ποιότητα των 

παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

Τα αξιοθέατα και το ενδιαφέρον τους λαµβάνουν και για τους επαγγελµατίες την 

υψηλότερη βαθµολογία, αποδεικνύοντας την ευρεία αναγνώριση του πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος του προορισµού. Σε πολύ υψηλή θέση βρίσκεται και η πρόσβαση στα 

αξιοθέατα. Σηµαντικό είναι επίσης πως τα επόµενα κριτήρια/ διαστάσεις (µε εξαίρεση 

την µετακίνηση οπού το δείγµα είναι πολύ µικρό και µη αντιπροσωπευτικό) έχουν να 

κάνουν µε τις αγορές και µάλιστα µε το προσωπικό σε αυτά τα καταστήµατα 

(φιλικότητα και άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων). 

 

Πίνακας 7.8  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας που 

έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία από τους Επαγγελµατίες 

 

∆ιαστάσεις Τουριστικής Εµπειρίας  

-Εκτίµηση Επαγγελµατιών για Αξιολόγηση Τουριστών 

 

Μέσος 

Mean 

 

  

Αξιοθέατα - Προϊόν 4,18 

Μετακίνηση-Ποιότητα 4 

Αγορές - Φιλικότητα 3,81 

Μετακίνηση-Καθαριότητα 3,8 

Μετακίνηση-Φιλικότητα 3,8 

Αξιοθέατα - Πρόσβαση 3,73 

Αγορές - Άµεση Εξυπηρέτηση 3,65 

Μετακίνηση-Άµεση Εξυπηρέτηση 3,6 
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Οι δηµοφιλέστερες διαστάσεις ανά τουριστική δραστηριότητα στον προορισµό για 

τους επαγγελµατίες δίνονται από τον πίνακα … Από τα αξιοθέατα την υψηλότερη 

βαθµολογία και για τους επαγγελµατίες έλαβε η διάσταση που αφορούσε το 

ενδιαφέρον των αξιοθέατων, από την διαµονή την υψηλότερη βαθµολογία έλαβε η 

καθαριότητα του καταλύµατος, από τη διατροφή η ποικιλία των τροφίµων και ποτών 

και από την τις αγορές η φιλικότητα των υπαλλήλων.  

 

Πίνακας 7.9  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας ανά 

υπηρεσία που έλαβαν την χαµηλότερη βαθµολογία από τους Επαγγελµατίες 

 

 

Εκτίµηση Επαγγελµατιών για Αξιολόγηση Τουριστών  

Υπηρεσίες 

Προορισµού 

∆ιαστάσεις Υπηρεσιών  Μέσος 

Mean 

   

Αξιοθέατα Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα 4,18 

Μετακίνηση Το αυτοκίνητο είναι σε καλή κατάσταση 4 

Αγορές Φιλικότητα υπαλλήλων 3,81 

∆ιατροφή Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών 3,39 

∆ιαµονή Καθαριότητα καταλύµατος 2,93 

   

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να υποστηρίξουµε πως ενώ οι τουρίστες αξιολόγησαν 

υψηλότερα διαστάσεις της τουριστικής εµπειρίας που έχουν να κάνουν µε µη απτά 

χαρακτηριστικά, οι επαγγελµατίες βαθµολογούν υψηλότερα απτά χαρακτηριστικά της 

παρεχόµενης υπηρεσίας, δίνοντας κατά βάση βάρος στην µηχανιστική ποιότητα της 

παρεχόµενης τουριστικής υπηρεσίας. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε την πλειοψηφία 

των τουριστικών ερευνών -έρευνες σε αξιοθέατα (Philipp 1993, Glasson 1994, 

Richards 1996, Peleggi 1996, Anderson 1997), σε χώρους φιλοξενίας (Hardine et al. 
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2003, Barsky 1992, Barsky & Labagh 1992, Saleh & Ryan 1991, Ekinci & Riley 

1998), σε χώρους εστίασης (Dube et al. 1994, Bojanic & Rosen 1994, Lee & Hing 

1995, Oh & Jeong, 1996), τροφοδοσίας (Almanza et al. 1994) - όπου διαφαίνεται µια 

ευδιάκριτη τάση των φορέων της υπηρεσίας να αξιολογούν κυρίως την µηχανιστική 

ποιότητα της υπηρεσίας. Βέβαια, ξεκαθαρίζουµε για άλλη µια φορά πως οι έρευνες 

αυτές αφορούν στην ταυτόχρονη αξιολόγηση από τα δύο συναλλασσόµενα µέρη της 

ποιότητας µιας υπηρεσίας και όχι την εκτίµηση των φορέων της υπηρεσίας για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της υπηρεσίας από τους πελάτες. Εποµένως µόνο έµµεση 

σύγκριση είναι δυνατή. 

Παρόλα αυτά φαίνεται πως και στην έρευνα αυτή οι επαγγελµατίες ουσιαστικά 

κάνουν προβολή της δικής τους αξιολόγησης στην αξιολόγηση των τουριστών του 

προορισµού. Όπως και να έχει πάντως θα δούµε στην επόµενη ενότητα πως οι 

επαγγελµατίες κατέχουν λανθασµένη εκτίµηση για την αξιολόγηση των τουριστών 

και αυτό έχει πλείστες και ποικίλες επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της παραγωγής και 

παροχής τόσο των µεµονωµένων τουριστικών υπηρεσιών όσο και της παρεχόµενης 

τουριστικής εµπειρίας συνολικά (βλέπε Kεφ. 2.Γ, Eνοτ. Γ.2.1.2). 
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77..44  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ    ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ    

 

 

Όλες οι ερευνητικές υποθέσεις ως προς την αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας 

αφορούσαν στη σύγκριση   των   µέσων   τιµών   µίας   µεταβλητής   σε   δύο   

ανεξάρτητα   δείγµατα  (έλεγχος  µ1=µ2), θέλοντας να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή 

διαφέρει στα δύο ανεξάρτητα δείγµατα της µελέτης (τουρίστες και επαγγελµατίες).   

Ο κατάλληλος έλεγχος σε αυτή την περίπτωση είναι το Independent Samples t-test 

που συγκρίνει µια εξαρτηµένη µεταβλητή µεταξύ δύο ανεξάρτητων ποιοτικών 

µεταβλητών ή δύο δειγµάτων ή οµάδων (Hair et al. 1998, σελ. 331).  

Στη συγκεκριµένη µελέτη όµως χρησιµοποιήθηκαν τόσο οι παραµετρικοί έλεγχοι 

µέσων όρων t tests όσο και ο µη παραµετρικός έλεγχος  Mann – Whitney. Ο λόγος 

για την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση και των δύο ελέγχων διεξήχθη παρά την 

παραδοχή πως η κανονικότητα δεν είναι τόσο σηµαντική υπόθεση για την διεξαγωγή 

του ελέγχου t tests (βλ . Κεφ. 5, Ενότ. 5.10.2 & Ενότ. 5.11.5). Γεγονός πάντως που 

υποστηρίζεται και από πλευρά αποτελέσµατος, µιας  και οι δύο έλεγχοι παρήγαγαν 

ίδια (σχεδόν ταυτόσηµα) συµπεράσµατα.  

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαπιστώνεται πως από τις τριάντα διαστάσεις οι 

µισές (δεκάξι διαστάσεις) διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο δειγµάτων. 

Αναλυτικότερα, τώρα ανά τουριστική δραστηριότητα έχουµε: 
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7.4.1 Έλεγχος Υπόθεσης Αξιολόγησης Αξιοθέατων (5ης Οµάδας Υποθέσεων) 

 

Η πέµπτη οµάδα υποθέσεων αφορούσε στην αξιολόγηση των Αξιοθέατων του 

προορισµού και είχε ως εξής: 

Η5  Υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Αξιοθέατων από τους 

τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς 

την αξιολόγηση των τουριστών. 

Με βάση τα ευρήµατα του παραµετρικού και µη παραµετρικού ελέγχου ανεξαρτησίας 

των δύο δειγµάτων, η υπόθεση αυτή γίνεται ∆εκτή µερικώς (για τις µισές διαστάσεις 

αξιολόγησης των Αξιοθέατων στον προορισµό).  

Πίνακας 7.10  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Πέµπτης Οµάδας Υποθέσεων  

 

Έλεγχος 5ης Οµάδας Υποθέσεων  T test for 2 

indep.groups 

Mann-

Whitney 

Levene 

test 

 Αξιολόγηση Αξιοθέατων Asymp.Sig (2-

tailed) 

Asymp.Sig 

(2-tailed) 

  

    

Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι 

εύκολη 

.004 .001 .511 

Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη .000 .000 .828 

Οι χώροι είναι καθαροί .000 .000 .000 

Τα αξιοθέατα είναι ενδιαφέροντα .469 .229 .182 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα εξυπηρετούν 

άµεσα  

.661 .700 .016 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί .170 .193 .382 

    

 

Συγκεκριµένα, µε βάση τα αποτελέσµατα τω ν ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο 

δειγµάτων (τουρίστες- επαγγελµατίες) έχουµε: 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 465 

 

  

Η5.1ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Πρόσβαση στον Προορισµό» . 

Η5.2ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Πρόσβαση στα Αξιοθέατα» . 

Η5.3ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Καθαριότητα» . 

Η5.4ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Ενδιαφέρον Αξιοθέατων» . 

Η5.5ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Άµεση Εξυπηρέτηση Υπάλληλων».  

Η5.6ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αξιοθέατων «Φιλικότητα Υπαλλήλων» . 

 

Πίνακας 7.11  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Πέµπτης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 5ης 

Οµάδας 

Περιγραφή Έλεγχος 

 Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση 

Αξιολόγησης των Αξιοθέατων 

 

   

Η5.1ο  «Πρόσβαση στον Προορισµό» Απορρίπτεται 

Η5.2ο  «Η πρόσβαση στα Αξιοθέατα» Απορρίπτεται 

Η5.3ο  «Καθαριότητα Χώρων» Απορρίπτεται 

Η5.4ο  «Ενδιαφέρον Αξιοθέατων» ∆εκτή 

Η5.5ο  «Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων» ∆εκτή 

Η5.6ο  «Φιλικότητα Υπαλλήλων» ∆εκτή 
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7.4.2 Έλεγχος Υπόθεσης Αξιολόγησης ∆ιαµονής (6ης Οµάδας Υποθέσεων) 

 

Η έκτη οµάδα υποθέσεων αφορούσε στην αξιολόγηση της υπηρεσίας ∆ιαµονής στον 

προορισµό και είχε ως εξής: 

Η6  Υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιαµονής των 

Αξιοθέατων από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή γίνεται ∆εκτή αναφορικά µε όλες τις διαστάσεις αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον προορισµό.  

 

Πίνακας 7.12  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Έκτης Οµάδας Υποθέσεων  

 

Έλεγχος 6ης Οµάδας Υποθέσεων T test for 2 

indep.groups 

Mann-

Whitney 

Levene 

test 

Αξιολόγηση ∆ιαµονής Asymp.Sig (2-

tailed) 

Asymp.Sig 

(2-tailed) 

  

       

Τοποθεσία καταλύµατος .000 .000 .725 

Καθαριότητα καταλύµατος .001 .001 .005 

Ανέσεις για διανυκτέρευση .000 .000 .000 

Γεύµατα .001 .004 .002 

Παροχές καταλύµατος (πισίνα, µπαρ, κλπ) .045 .049 .063 

Πρόσθετες παροχές (π.χ. πιστολάκι µαλλιών) .003 .007 .022 

Παροχή µεταφοράς (transfer) .000 .000 .114 

Προγράµµατα εκδροµών .000 .000 .003 

Ταχύτητα εξυπηρέτησης .000 .000 .125 

Ποιότητα εξυπηρέτησης .000 .000 .731 

Φιλικότητα υπαλλήλων  .000 .000 .659 

Ανταγωνιστική τιµή .000 .000 .000 
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Συγκεκριµένα, µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο 

δειγµάτων (τουρίστες- επαγγελµατίες) έχουµε: 

Η6.1ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Τοποθεσία καταλύµατος». 

Η.2ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Καθαριότητα καταλύµατος». 

Η6.3ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Ανέσεις για διανυκτέρευση». 

Η6.4ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Γεύµατα» . 

Η6.5ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Παροχές καταλύµατος». 

Η6.6ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Πρόσθετες παροχές». 

Η6.7ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Παροχή µεταφοράς». 

Η6.8ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Προγράµµατα εκδροµών». 

Η6.9ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Ταχύτητα εξυπηρέτησης». 

Η6.10οΤα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Ποιότητα εξυπηρέτησης». 

Η6.11οΤα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Φιλικότητα υπαλλήλων». 

Η6.12οΤα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιαµονής στον Προορισµό  «Ανταγωνιστική τιµή». 
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Πίνακας 7.13  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Έκτης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 6ης 

Οµάδας 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν 

αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης 

της ∆ιαµονής: 

Έλεγχος 

   

Η6.1ο Τοποθεσία καταλύµατος Απορρίπτεται 

Η6.2ο Καθαριότητα καταλύµατος Απορρίπτεται 

Η6.3ο Ανέσεις για διανυκτέρευση Απορρίπτεται 

Η6.4ο Γεύµατα Απορρίπτεται 

Η6.5ο Παροχές καταλύµατος Απορρίπτεται 

Η6.6ο Πρόσθετες παροχές Απορρίπτεται 

Η6.7ο Παροχή µεταφοράς Απορρίπτεται 

Η6.8ο Προγράµµατα εκδροµών Απορρίπτεται 

Η6.9ο Ταχύτητα εξυπηρέτησης Απορρίπτεται 

Η6.10ο Ποιότητα εξυπηρέτησης Απορρίπτεται 

Η6.11ο Φιλικότητα υπαλλήλων Απορρίπτεται 

Η6.12ο Ανταγωνιστική τιµή Απορρίπτεται 
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7.4.3 Έλεγχος Υπόθεσης Αξιολόγησης ∆ιατροφής (7ης Οµάδας Υποθέσεων) 

Η έβδοµη οµάδα υποθέσεων αφορούσε στην αξιολόγηση της υπηρεσίας ∆ιατροφής 

στον προορισµό και είχε ως εξής: 

Η7  Υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης της ∆ιατροφής των 

Αξιοθέατων από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή Απορρίπτεται για όλες τις διαστάσεις αξιολόγησης της ∆ιατροφής 

στον προορισµό.  

 

Πίνακας 7.14  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Έβδοµης Οµάδας Υποθέσεων  

 

 Έλεγχος 7ης Οµάδας Υποθέσεων T test for 2 

indep.groups 

Mann-

Whitney 

Levene 

test 

Αξιολόγηση ∆ιατροφής Asymp.Sig (2-

tailed) 

Asymp.Sig 

(2-tailed) 

  

       

Οι χώροι είναι καθαροί .316 .290 .085 

Η διατροφή είναι υψηλής ποιότητας .297 .395 .000 

Υπάρχει ποικιλία τροφίµων και ποτών .500 .637 .128 

Η διατροφή στην Ολυµπία δεν είναι ακριβή .186 .165 .191 

Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη .119 .164 .000 

Φιλικότητα υπαλλήλων .098 .183 .017 

    

 

Συγκεκριµένα, µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο 

δειγµάτων (τουρίστες- επαγγελµατίες) έχουµε: 

Η7.1ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιατροφής στον Προορισµό  «Οι χώροι είναι καθαροί».  
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Η7.2ο Τα δύο δείγµατα δεν παρουσιάζουν στατιστική διαφορά αναφορικά τη 

διάσταση Αξιολόγησης της ∆ιατροφής στον Προορισµό  «Η διατροφή είναι υψηλής 

ποιότητας». 

Η7.3ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιατροφής στον Προορισµό  «Υπάρχει ποικιλία τροφίµων και ποτών». 

Η7.4ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιατροφής στον Προορισµό  «Η διατροφή δεν είναι ακριβή». 

Η7.5ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιατροφής στον Προορισµό  «Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη». 

Η7.6ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης της 

∆ιατροφής στον Προορισµό  «Φιλικότητα υπαλλήλων». 

 

Πίνακας 7.15  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Έβδοµης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 7ης  

Οµάδας 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 

τη διάσταση Αξιολόγησης της ∆ιατροφής: 

Έλεγχος 

   

Η6.1ο Καθαριότητα Χώρων ∆εκτή 

Η6.2ο Ποιότητα ∆ιατροφής ∆εκτή 

Η6.3ο Ποικιλία τροφίµων και ποτών ∆εκτή 

Η6.4ο Ανταγωνιστικότητα τιµής διατροφής ∆εκτή 

Η6.5ο Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων ∆εκτή 

Η6.6ο Φιλικότητα Υπαλλήλων ∆εκτή 
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7.4.4 Έλεγχος Υπόθεσης Αξιολόγησης Αγορών (8ης Οµάδας Υποθέσεων) 

Η όγδοη οµάδα υποθέσεων αφορούσε στην αξιολόγηση της υπηρεσίας των 

τουριστικών Αγορών στον προορισµό και είχε ως εξής: 

Η8ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Αξιολόγησης των Τουριστικών 

Αγορών στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την αξιολόγηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται (δεν απορρίπτεται) για όλες τις διαστάσεις 

αξιολόγησης της ∆ιατροφής στον προορισµό εκτός από µία (Η8.1ο).  

 

Πίνακας 7.16  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Όγδοης Οµάδας Υποθέσεων  

 

 Έλεγχος 7ης Οµάδας Υποθέσεων T test for 2 

indep.groups 

Mann-

Whitney 

Levene 

test 

Αξιολόγηση Αγορών Asymp.Sig (2-

tailed) 

Asymp.Sig 

(2-tailed) 

  

    

Οι χώροι είναι καθαροί .000 .000 .000 

Τα προϊόντα είναι ποιοτικά .897 .945 .905 

Η τιµή των περισσοτέρων ειδών δεν είναι ακριβή .875 .691 .321 

Υπάρχει ποικιλία προϊόντων  .738 .660 .503 

Άµεση Εξυπηρέτηση  .752 .579 .043 

Φιλικότητα υπαλλήλων .293 .491 .000 

        

 

Συγκεκριµένα, µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο 

δειγµάτων (τουρίστες- επαγγελµατίες) έχουµε: 

Η8.1ο Τα δύο δείγµατα διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Οι χώροι είναι καθαροί». 

Η8.2ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Τα προϊόντα είναι ποιοτικά». 
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Η8.3ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Η τιµή των περισσοτέρων ειδών δεν είναι ακριβή». 

Η8.4ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Υπάρχει ποικιλία προϊόντων». 

Η8.5ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Άµεση Εξυπηρέτηση». 

Η8.6ο Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε τη διάσταση Αξιολόγησης των 

Αγορών στον Προορισµό  «Φιλικότητα υπαλλήλων». 

 

Πίνακας 7.17  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Όγδοης Οµάδας Υποθέσεων 

Υποθέσεις 8ης 

Οµάδας 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 

τη διάσταση Αξιολόγησης των Αγορών: 

Έλεγχος 

   

Η8.1ο Καθαριότητα Χώρων Απορρίπτεται 

Η8.2ο Ποιότητα Τουριστικών εµπορικών ειδών ∆εκτή 

Η8.3ο Ποικιλία τροφίµων και ποτών ∆εκτή 

Η8.4ο Ανταγωνιστικότητα τιµών τουριστικών ειδών ∆εκτή 

Η8.5ο Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων ∆εκτή 

Η8.6ο Φιλικότητα Υπαλλήλων ∆εκτή 

   

 

Συνολικά, και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούµενες 

παραγράφους, η πέµπτη έως όγδοη οµάδα υποθέσεων της παρούσης έρευνας που έχει 

την γενική µορφή: 

Η5 έως Η8: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ της Αξιολόγησης της 

Τουριστικής Εµπειρίας από τους επισκέπτες του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τις αξιολογήσεις αυτές. 

έγινε ∆εκτή για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 

Τα ευρήµατα της έρευνας αναλύονται διεξοδικά στην αντίστοιχη ενότητα του 

Κεφαλαίου της Συζήτησης των Ευρηµάτων (Κεφ. 9, Ενότ. 9.2.3) 
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77..55  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

 

Όσον αφορά τώρα την συνολική ικανοποίηση των τουριστών από το τουριστικό 

προϊόν της Αρχαίας Ολυµπίας αλλά και την αντίληψη των επαγγελµατιών αναφορικά 

µε την ικανοποίηση των τουριστών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα κάτωθι: 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει συνοπτικά τόσο τις ποσοστιαίες συχνότητες 

που προέκυψαν από την ανάλυση των δύο δειγµάτων χωριστά αναφορικά µε τα πέντε 

χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες του προορισµού (attributes) όσο και τα αντίστοιχα µέτρα 

κεντρικής τάσης που αναφέρθηκαν ανωτέρω (µέσος όρος και τυπική απόκλιση). 

 

Πίνακας 7.18  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις Συνολικής Ικανοποίησης 

 

Συνολική Ικανοποίηση 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devia
tion 

       
Τουρίστες       
Συνολική ικανοποίηση από τα αξιοθέατα   5,6 42,9 51,6 3,46 ,601 
Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή  5,7 39,4 37,7 17,1 2,66 ,827 
Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή  5,8 41,4 39,8 13,1 2,60 ,787 
Συνολική ικανοποίηση από την µεταφορά  8,5 42,7 39,3 9,4 2,50 ,784 
Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές  7,1 37,0 48,4 7,6 2,57 ,736 
Συνολική ικανοποίηση από την Αρχαία 
Ολυµπία 

 31,3 46,1 22,7 2,91 ,731 

       
Επαγγελµατίες       
Συνολική ικανοποίηση από τα αξιοθέατα  1,1 23,2 38,9 36,8 3,12 ,797 
Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή  7,4 41,1 47,4 4,2 2,48 ,697 
Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή  7,4 44,2 42,1 6,3 2,47 ,727 
Συνολική ικανοποίηση από την µεταφορά  23,2 53,7 23,2  2,00 ,684 
Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές  9,6 40,4 41,5 8,5 2,49 ,786 
Συνολική ικανοποίηση από την Αρχαία 
Ολυµπία 

1,1 37,9 43,2 17,9 2,78 ,746 

       

 

Αναλυτικότερα, τα ευρήµατα της περιγραφικής ανάλυσης είναι: 
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7.5.1 Συνολική ικανοποίηση από τα αξιοθέατα στον Προορισµό  

(M = 3.46, SD = .601 για τους τουρίστες και M = 3.12, SD = .797 για τους 

επαγγελµατίες) 

 

Επίπεδα ικανοποίησης που ουσιαστικά αγγίζουν το απόλυτο προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των τουριστών αναφορικά µε το βαθµό ικανοποίησης από τα αξιοθέατα 

του προορισµού. Συγκεκριµένα, πάνω από τους µισούς επισκέπτες (το 51,6%) 

δήλωσαν ως εξαιρετική την ικανοποίησή τους από τα αξιοθέατα και όλοι οι 

υπόλοιποι (µε εξαίρεση 14 άτοµα, ποσοστό 5,6%) θεωρούν «αρκετά καλό» τον 

βαθµό ικανοποίησης τους από τα αξιοθέατα. Τέλος, τα 14 άτοµα που 

διαφοροποιήθηκαν από τους ανωτέρω τουριστών από τα αξιοθέατα στην Αρχαία 

Ολυµπία. Σηµαντικό είναι και εδώ το γεγονός πως ούτε ένας δεν έκρινε ως φτωχή την 

ικανοποίησή του από τα αξιοθέατα, αποδεικνύοντας πως ο συγκεκριµένος 

πολιτιστικός προορισµός είναι καθιερωµένος και αναγνωρισµένος διεθνώς. 

Πιο συγκρατηµένη ήταν η αντίληψη των επαγγελµατιών του προορισµού ως προς τον 

βαθµό ικανοποίησης των τουριστών αναφορικά µε τα αξιοθέατα. Ενώ η πλειοψηφία 

των τουριστών δήλωσε πως η ικανοποίησή του από τα αξιοθέατα ήταν εξαιρετική, 

αντίθετα η πλειοψηφία των επαγγελµατιών είναι της αντίληψης πως η ικανοποίηση 

των τουριστών από τα αξιοθέατα είναι αρκετά καλή (ποσοστό 38,9%). Βέβαια η 

αµέσως επόµενη κατηγορία είναι οι επαγγελµατίες που έχουν ορθή αντίληψη ως προς 

την ικανοποίηση των τουριστών από τα αξιοθέατα (ποσοστό 36,8%). 

 

 

7.5.2 Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή στον Προορισµό  

(M = 2.66, SD = .827 για τους τουρίστες και M = 3.12, SD = .797 για τους 

επαγγελµατίες) 

 

Απλά «καλή» (την δεύτερη κατά σειρά κατηγορία) σηµείωσε το 39,4% των 

τουριστών για την συνολική ικανοποίηση τους από την διαµονή στα καταλύµατα της 
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Αρχαίας Ολυµπίας. Ακολουθούν όσοι τουρίστες θεωρούν «αρκετά καλό» τον βαθµό 

ικανοποίησης τους (ποσοστό 37,7%).  

Οι επαγγελµατίες δείχνουν µια σχετική διαφοροποίηση ως προς τους τουρίστες 

αναφορικά µε την συνολική ικανοποίηση των τελευταίων από την διαµονή στα 

καταλύµατα του προορισµού. Αναλυτικότερα, το 47,4% των επαγγελµατιών είναι της 

αντίληψης πως η συνολική ικανοποίηση των τουριστών από την διαµονή είναι αρκετά 

καλή, υπερτιµώντας για πρώτη φορά τις αντιλήψεις των τουριστών ως προς την 

υπηρεσία αυτή.  

 

 

7.5.3 Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή στον Προορισµό  

(M = 2.60, SD = .787 για τους τουρίστες και M = 2.47, SD = .727 για τους 

επαγγελµατίες) 

 

Στην πρόταση που ζητούσε τον βαθµό ικανοποίησης για την διατροφή στην Αρχαία 

Ολυµπία, η πλειοψηφία των τουριστών διχάζεται σε αυτούς που θεωρούν απλά 

«καλή» την διατροφή τους στην Αρχαία Ολυµπία (79 απαντήσεις και ποσοστό 

41,4%) και σε αυτούς που θεωρούν «αρκετά καλή» την διατροφή τους στην Αρχαία 

Ολυµπία  (76 απαντήσεις και ποσοστό 39,8%).  

Ορθή κρίνεται και σε αυτή την διάσταση η αντίληψη των επαγγελµατιών µιας και οι 

απαντήσεις τους κινούνται σε ίδια επίπεδα. Έτσι η πλειοψηφία των επαγγελµατιών 

διχάζεται σε αυτούς που θεωρούν απλά «καλή» την διατροφή των τουριστών στην 

Αρχαία Ολυµπία (ποσοστό 44,2%) και σε αυτούς που θεωρούν «αρκετά καλή» την 

διατροφή στην Αρχαία Ολυµπία  (ποσοστό 42,1%). 
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7.5.4 Συνολική ικανοποίηση από τα µεταφορικά µέσα στον Προορισµό  

(M = 2.50, SD = .784 για τους τουρίστες και M = 2.00, SD = .684 για τους 

επαγγελµατίες) 

 

Στην πρόταση που ζητούσε τον βαθµό ικανοποίησης για την µετακίνηση στην Αρχαία 

Ολυµπία, απάντησαν 117 τουρίστες (ποσοστό 43,7%) που δήλωσαν την γνώµη τους 

γενικά για την µετακίνησή τους από και προς την Αρχαία Ολυµπία. Έτσι, «καλή» 

δήλωσε το 42,7% όσων απάντησαν, «αρκετά καλή» το 39,3% ενώ υπήρξε και ένα 

9,4% που δήλωσε «εξαιρετική». Τέλος, «φτωχή» ήταν η άποψή µόνο ενός 8,5%. 

Σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν την 

αντίληψη πως οι τουρίστες κρίνουν ως απλά «καλή» την ικανοποίηση από την 

µεταφορά στον προορισµό (ποσοστό 53,7% των επαγγελµατιών). Τέλος, την δεύτερη 

θέση µοιράζονται όσοι επαγγελµατίες θεωρούν ως φτωχή αλλά και αρκετά καλή την 

ικανοποίηση των τουριστών για την µεταφορά στον προορισµό (ποσοστό 23,2% και 

για τις δύο κατηγορίες). 

 

 

 

7.5.5 Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές στον Προορισµό  

(M = 2.57, SD = .736 για τους τουρίστες και M = 2.49, SD = .786 για τους 

επαγγελµατίες) 

 

Η πλειοψηφία όσων τουριστών απάντησαν βρήκαν «αρκετά καλή» την ικανοποίηση 

τους από τις αγορές (ποσοστό 48,4%). Απλά «καλή» δήλωσε το 37% και 

«εξαιρετική» το 7,6%. Μόλις ένα 7,1% βρήκε «φτωχή» την ικανοποίηση του από τις 

αγορές στην Αρχαία Ολυµπία. 

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η αντίληψη των επαγγελµατιών ως προς τον βαθµό 

ικανοποίησης των τουριστών αναφορικά µε τις αγορές στον προορισµό. Έτσι, το 

41,5% των επαγγελµατιών δήλωσε πως θεωρεί αρκετά καλή την ικανοποίηση των 
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τουριστών αναφορικά µε τις αγορές στον προορισµό ενώ απλά καλή δήλωσε ένα 

ποσοστό 40,4% των επαγγελµατιών. 

 

 

7.5.6 Συνολική ικανοποίηση από τον Προορισµό  

(M = 2.91, SD = .731 για τους τουρίστες και M = 2.78, SD = .746 για τους 

επαγγελµατίες) 

Το 46,1% (118 άτοµα) των τουριστών που απάντησε στην ερώτηση αυτή, δήλωσε 

πως η ικανοποίηση του ήταν αρκετά καλή (µε άριστα το εξαιρετική, που ήταν η 

επόµενη και τελευταία βαθµίδα). «Καλή», δήλωσε ένα 31,3% (80 άτοµα) ενώ υπήρξε 

και ένα 22,7% που δήλωσε «εξαιρετική». Χαρακτηριστικό –και ενθαρρυντικό 

συνάµα- είναι το γεγονός πως κανείς δεν βρήκε «φτωχή» την ικανοποίηση του όσον 

αφορά στη συνολική ικανοποίηση των τουριστών από την Αρχαία Ολυµπία. 

Παρόµοια ήταν η αντίληψη των επαγγελµατιών του προορισµού ως προς τον βαθµό 

ικανοποίησης των τουριστών αναφορικά µε τον προορισµό. Έτσι, το 43,2% των 

επαγγελµατιών είναι της αντίληψης πως ο βαθµός ικανοποίησης των τουριστών είναι 

αρκετά καλός ενώ το 27,9% πιστεύει πως η ικανοποίηση των τουριστών είναι απλά 

καλή. Ελάχιστη εποµένως είναι η διαφοροποίηση µεταξύ των δύο δειγµάτων 

αναφορικά µε την συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό αποδεικνύοντας πως οι 

επαγγελµατίες έχουν ορθή αντίληψη στην διάσταση αυτή. 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 478 

 

  

77..66  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ    

 

 

Η υπόθεση που ελέγχθηκε αναφορικά µε τη Συνολική Ικανοποίηση έχει την εξής 

µορφή: 

Η9ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από την 

Τουριστική Εµπειρία από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων 

των επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Κατόπιν της ανάλυσης ως προς την ελαστικότητα των προϋποθέσεων του t-test που 

προηγήθηκε επελέγη η ταυτόχρονη χρήση και των δύο ελέγχων και η σύγκριση τυχόν 

αποκλίσεων (βλέπε Κεφ. 5, Ενότ. 5.11.5). Ο πίνακας των αποτελεσµάτων των δύο 

ελέγχων επαληθεύει την ελαστικότητα της προϋπόθεση της κανονικότητας µιας και 

υπήρξε ταύτιση των αποτελεσµάτων των δύο ελέγχων.  

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαπιστώνεται πως µόνο δύο διαστάσεις της 

συνολικής ικανοποίησης -συνολική ικανοποίηση από αξιοθέατα και από µετακίνηση 

στον προορισµό- διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο δειγµάτων.  

Πίνακας 7.19  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της Ένατης Οµάδας Υποθέσεων  

 

Έλεγχος 9ης Οµάδας Υποθέσεων T test for 2 

indep.groups 

Mann-

Whitney 

Levene 

test 

    

Συνολική ικανοποίηση από τα αξιοθέατα  .000 .000 .010 

Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή  .061 .130 .051 

Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή  .184 .236 .324 

Συνολική ικανοποίηση από την µεταφορά  .000 .000 .000 

Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές  .428 .398 .374 

Συνολική ικανοποίηση από την Αρχαία Ολυµπία .127 .138 .285 
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Αναλυτικότερα, τώρα ανά διάσταση τουριστικής ικανοποίησης (όγδοη οµάδα 

υποθέσεων) έχουµε: 

 

1. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από Αξιοθέατα  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα του 

Προορισµού και είχε ως εξής: 

Η9.1ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολική Ικανοποίηση από τα 

Αξιοθέατα από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας 

των δύο δειγµάτων, µε αποτέλεσµα να γίνεται δεκτή η εναλλακτική της (Η5.1.1) πως 

τα οι τουρίστες και οι επαγγελµατίες διαφέρουν ως προς την µεταβλητή αυτή. 

 

2. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από ∆ιαµονή  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από τη ∆ιαµονή στον Προορισµό 

και είχε ως εξής: 

Η9.2ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από τη 

∆ιαµονή από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται (δεν απορρίπτεται) µε βάση τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο δειγµάτων. 

 

3. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από ∆ιατροφή  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από τη ∆ιατροφή στον Προορισµό 

και είχε ως εξής: 

Η9.3ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από την 

∆ιατροφή από τους τουρίστες του προορισµού και των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 
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Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται (δεν απορρίπτεται) µε βάση τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο δειγµάτων. 

 

4. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από Μετακίνηση  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από την Μετακίνηση στον 

Προορισµό και είχε ως εξής: 

Η9.4ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από τη 

Μετακίνηση στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας 

των δύο δειγµάτων, µε αποτέλεσµα να γίνεται δεκτή η εναλλακτική της (Η9.4.1) πως 

τα οι τουρίστες και οι επαγγελµατίες διαφέρουν ως προς την υπηρεσία αυτή. 

 

5. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από Αγορές  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από τις Τουριστικές Αγορές στον 

Προορισµό και είχε ως εξής: 

Η9.5ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από τις 

Αγορές στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και των 

εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται (δεν απορρίπτεται) µε βάση τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο δειγµάτων. 

 

6. Έλεγχος Υπόθεσης Συνολικής Ικανοποίησης από Την Τουριστική Εµπειρία τον 

Προορισµό  

Η υπόθεση αφορούσε στην Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική Εµπειρία 

στον Προορισµό και είχε ως εξής: 
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Η9.6ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης από την 

Τουριστική Εµπειρία στον Προορισµό από τους τουρίστες του προορισµού και 

των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την ικανοποίηση των τουριστών. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται (δεν απορρίπτεται) µε βάση τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο δειγµάτων. 

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα των ελέγχων ανεξαρτησίας των δύο δειγµάτων 

αναφορικά µε την Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική Εµπειρία στον 

Προορισµό παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 7.20  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της Ένατης Οµάδας Υποθέσεων 

Υποθέσεις 9ης 

Οµάδας 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 

τη Συνολική Ικανοποίηση από: 

 

Έλεγχος 

   

Η9.1ο  Αξιοθέατα στον Προορισµό. Απορρίπτεται 

Η9.2ο  ∆ιαµονή στον Προορισµό. ∆εκτή 

Η9.3ο  ∆ιατροφή στον Προορισµό. ∆εκτή 

Η9.4ο  Μετακίνηση στον Προορισµό. Απορρίπτεται 

Η9.5ο  Αγορές στον Προορισµό. ∆εκτή 

Η9.6ο  Τουριστική Εµπειρία στον Προορισµό. ∆εκτή 

   

 

Συνολικά, και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούµενες 

παραγράφους, η ένατη οµάδα υποθέσεων (Η9) της παρούσης έρευνας που έχει την 

γενική µορφή: 

Η9: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ της Συνολικής Ικανοποίησης των 

τουριστών του προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την 

ικανοποίηση των τουριστών. 

Απορρίπτεται για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 
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77..77  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ    

 

Υψηλά είναι και τα µεµονωµένα ποσοστά απόκρισης των δύο δειγµάτων στις 

ερωτήσεις που είχαν να κάνουν µε την στάση αναφορικά µε τον προορισµό. 

Συγκεκριµένα, τα ποσοστά απόκρισης για τους τουρίστες κυµαίνονται από 90,3% έως 

97,8% ενώ για τους επαγγελµατίες κυµαίνονται από 94,7% έως 100%.  

Τα Περιγραφικά στατιστικά µέτρα (Descriptives) ανά ερώτηση για την στάση έχουν 

ως εξής: 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά υπάρχουν και καλύτερα µέρη  (M = 3.56, SD 

=.850 για τους τουρίστες και M = 3.68, SD =.829 για τους επαγγελµατίες): η πλειοψηφία 

των τουριστών (51,9%) συµφωνεί πως η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά 

υπάρχουν και καλύτερα µέρη, στάση που βρίσκει σύµφωνη και την πλειοψηφία των 

επαγγελµατιών του προορισµού (57,9%).  

Οι διακοπές µου στην Αρχαία Ολυµπία ήσαν από τις καλύτερες που έχω κάνει ποτέ (M 

= 2.60, SD =.857 για τους τουρίστες και M = 3.14, SD =.957 για τους επαγγελµατίες): η 

µεγάλη πλειοψηφία όσων τουριστών απάντησαν έχουν ουδέτερη στάση απέναντι 

στην πρόταση αυτή (ποσοστό 36,6%), και ακολουθεί ένα 34,7% αυτών που διαφωνεί. 

Οι επαγγελµατίες αντίθετα συµφωνούν µε την πρόταση πως οι διακοπές των 

τουριστών στον προορισµό είναι από τις καλύτερες που έχουν κάνει (ποσοστό 

43,2%). 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως τουριστικός προορισµός (M = 2.64, SD =.929 

για τους τουρίστες και M = 2.76, SD =.825 για τους επαγγελµατίες): στην πρόταση αυτή το 

44,4% του δείγµατος των τουριστών διαφωνεί µε την πρόταση πως η Αρχαία 

Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως τουριστικός προορισµός και µόλις 18 % συµφωνεί 

(εξ αυτών 3,4% συµφωνούν έντονα). Ουδέτερη στάση τηρούν στην πρόταση αυτή οι 

περισσότεροι των επαγγελµατιών του τουριστικού προορισµού (ποσοστό 53,7%) 

διαφοροποιούµενοι ουσιαστικά από τους τουρίστες. 

Βρήκα την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από ότι την περίµενα (M = 3.56, SD =.850 για τους 

τουρίστες και M = 3.68, SD =.829 για τους επαγγελµατίες): θετικά είναι και τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση και αυτής της πρότασης καθώς το 41% του 
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δείγµατος των τουριστών συµφωνεί πως βρήκε την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από 

ότι την περίµενε ενώ ένα 28,7% διατηρούν ουδέτερη στάση.  Παρόµοια στάση 

διατηρούν και οι επαγγελµατίες οι οποίοι συµφωνούν κατά ένα ποσοστό 43,2% 

ακολουθούµενοι από αυτούς που κρατούν ουδέτερη στάση οι οποίοι ισοδυναµούν µε 

όσους διαφωνούν µε την πρόταση αυτή (ποσοστό 23,2% και για τις δύο κατηγορίες). 

Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες (M = 3.55, SD =.850 για τους τουρίστες και M 

= 3.68, SD =.645 για τους επαγγελµατίες): τελικά φαίνεται πως η φιλικότητα παραµένει 

χαρακτηριστικό της ελληνικής φιλοξενίας καθώς τόσο η µεγάλη πλειοψηφία των 

τουριστών (44,8%) όσο και των επαγγελµατιών (69,5%) πιστεύουν πως οι κάτοικοι 

είναι όντως φιλικοί µε τους τουρίστες.  

Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν (M = 3.60, SD =.767 για τους τουρίστες και M 

= 3.71, SD =.701 για τους επαγγελµατίες): παρόµοια θετική άποψη βγαίνει για τους 

κατοίκους της Αρχαίας Ολυµπίας και από την πρόταση αυτή, καθώς µόλις το 5,2% 

των τουριστών και το 6,3% των επαγγελµατιών πιστεύει πως οι κάτοικοι δεν είναι 

πρόθυµοι να βοηθήσουν τους τουρίστες.  

Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές (M = 2.95, SD =.870 για τους 

τουρίστες και M = 3.16, SD =.900 για τους επαγγελµατίες): η µεγάλη πλειοψηφία των 

τουριστών (44,4%) διατηρεί ουδέτερη στάση (απάντησε «ούτε συµφωνώ, ούτε 

διαφωνώ). Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι ( 24%) δεν πιστεύει πως η Αρχαία 

Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές ενώ αντίθετα το 19% πιστεύει πως η 

Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές (συµφωνούν και συµφωνούν 

απόλυτα). Ενώ και η πλειοψηφία των επαγγελµατιών τηρεί την στάση της 

ουδετερότητας ως προς την πρόταση αυτή, εντούτοις η αµέσως δηµοφιλέστερη 

κατηγορία είναι όσοι επαγγελµατίες συµφωνούν πως ο προορισµός είναι ακριβό 

µέρος για διακοπές (ποσοστό 36,8%), πεποίθηση που δεν υιοθετούν όµως και οι 

τουρίστες. 

Οι ποσοστιαίες συχνότητες καθώς και ο µέσος και η τυπική απόκλιση κάθε πρότασης 

αναφορικά µε την στάση του συνόλου του δείγµατος, δίνονται από τον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 7.21  Ποσοστιαίες Συχνότητες (σε %), µέση τιµή (mean) και τυπική απόκλιση (SD) 

στα ∆ύο ∆είγµατα για διαστάσεις µέτρησης Στάσης Τουριστών απέναντι στον Προορισµό 

 

Αντιλήψεις για Στάση Τουριστών 1** 
 
(%) 

2** 
 
(%) 

3** 
 
(%) 

4** 
 
(%) 

5** 
 
(%) 

Mean Std. 
Devia
tion 

        
Τουρίστες        
Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο 
µέρος αλλά υπάρχουν και καλύτερα 
µέρη 

2,2 
 

8,6 
 

27,2 
 

51,9 
 

7,8 3,56 ,850
  

Οι διακοπές τους στην Αρχαία 
Ολυµπία είναι από τις καλύτερες 
που έχουν κάνει ποτέ 

8,6 
 

34,7 
 

41,4 
 

9,3 
 

1,9 2,60 ,857 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι 
υπερτιµηµένη ως τουριστικός 
προορισµός 

5,6 
 

44,4 
 

28,0 
 

14,6 
 

3,4 2,64 ,929 

Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία 
καλύτερη από ότι την περίµεναν 

4,9 
 

14,6 
 

28,7 
 

41,0 
 

5,6 3,30 ,972 

Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους 
τουρίστες 

1,9 7,5 29,1 44,8 8,6 3,55 ,850 

Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να 
βοηθήσουν 

1,5 3,7 32,1 45,9 7,5 3,60 ,767 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό 
µέρος για διακοπές 

2,2 
 

24,6 
 

44,4 
 

13,8 5,2 2,95 ,870 

        
Επαγγελµατίες        
Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο 
µέρος αλλά υπάρχουν και καλύτερα 
µέρη 

2,1 6,3 
 

23,2 
 

57,9 
 

10,5 3,68 ,829
  

Οι διακοπές τους στην Αρχαία 
Ολυµπία είναι από τις καλύτερες 
που έχουν κάνει ποτέ 

3,2 
 

27,4 
 

23,2 
 

43,2 
 

2,1 3,14 ,957 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι 
υπερτιµηµένη ως τουριστικός 
προορισµός 

8,4 
 

20,0 53,7 
 

11,6 1,1 2,76 ,825 

Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία 
καλύτερη από ότι την περίµεναν 

6,3 
 

23,2 
 

23,2 
 

43,2 
 

2,1 3,12 1,009 

Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους 
τουρίστες 

 7,4 18,9 69,5 2,1 3,68 ,645 

Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να 
βοηθήσουν 

 6,3 23,2 61,1 7,4 3,71 ,701 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό 
µέρος για διακοπές 

5,3 
 

14,7 38,9 
 

36,8 
 

2,1 3,16 ,900 
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Σύµφωνα µε την πρωτοπόρα µελέτη των Pizam, Neumann and Reichel  (1978) ως 

προς τις αντιλήψεις των τουριστών και φορέων ως προς το τουριστικό προϊόν η 

πεντάβαθµη κλίµακα χωρίζεται στα κάτωθι επίπεδα κατάταξης µε βάση το µέσο όρο 

για κάθε στοιχείο: 

1. Πολύ χαµηλά επίπεδα εκτίµησης – για µέσους που κυµαίνονται από 1,00 µέχρι 

1,99 

2. Χαµηλά επίπεδα εκτίµησης – για µέσους που κυµαίνονται από 2,00 µέχρι 2,99 

3. Υψηλά επίπεδα εκτίµησης – για µέσους που κυµαίνονται από 3,00 µέχρι 3,99 

4. Πολύ υψηλά επίπεδα εκτίµησης – για µέσους που κυµαίνονται από 4,00 και 

ανωτέρω. 

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση η στάση τόσο των τουριστών όσο και των 

επαγγελµατιών κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα εκτίµησης. Εντούτοις, οι επαγγελµατίες 

φαίνεται να υπερτιµούν σε κάποιες διαστάσεις την στάση των τουριστών, όπως 

φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.22  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις Στάσης Τουριστών που έλαβαν την 

υψηλότερη & χαµηλότερη  βαθµολογία από τους Τουρίστες 

 

Στάση Τουριστών 
Επίπεδο 
εκτίµησης 

Στάση 
Μέσος 

   
Υψηλό Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 3,6 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά υπάρχουν και 

καλύτερα µέρη 3,56 
 Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες 3,55 
 Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από ότι την περίµεναν 

3,3 
   
Χαµηλό  Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές 2,95 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως τουριστικός 

προορισµός 2,64 
 Οι διακοπές τους στην Αρχαία Ολυµπία είναι από τις καλύτερες 

που έχουν κάνει ποτέ 2,6 
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Πίνακας 7.23  Μέση τιµή (mean) για διαστάσεις Στάσης Τουριστών που έλαβαν την 

υψηλότερη & χαµηλότερη  βαθµολογία από τους Επαγγελµατίες 

 

Εκτίµηση Επαγγελµατιών για Στάση Τουριστών 
Επίπεδο 
εκτίµησης 

Στάση 
Μέσος 

   
Υψηλό  Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά υπάρχουν και 

καλύτερα µέρη 3,68 
 Οι διακοπές τους στην Αρχαία Ολυµπία είναι από τις καλύτερες 

που έχουν κάνει ποτέ 3,14 
 Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από ότι την περίµεναν 3,12 
 Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες 3,68 
 Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 

3,71 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές 3,16 
 Θα συστήσουν την Αρχαία Ολυµπία και σε άλλους 3,89 
   
Χαµηλό  Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως τουριστικός 

προορισµός 2,76 
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77..88  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ    

 

Η τελευταία οµάδα υποθέσεων της παρούσας µελέτης έχει ως εξής: 

Η10ο  ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ της Στάσης των τουριστών του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς την στάση των 

τουριστών. 

Βάσει του µη παραµετρικού ελέγχου Mann-Whitney U οι επαγγελµατίες δείχνουν να 

έχουν γενικά ορθή αντίληψη για τις περισσότερες προτάσεις αναφορικά µε τη γενική 

στάση των τουριστών απέναντι στους κατοίκους του προορισµού (ως προς την 

φιλικότητα και την προθυµία αυτών), ενώ αντίθετα εµφανίζονται να µην κατέχουν 

ορθή γνώση αναφορικά µε τη στάση των τουριστών ως προς την οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα του προορισµού. Συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες δείχνουν να 

«υποτιµούν» την ανταγωνιστικότητα του προορισµού τους µιας και τον θεωρούν 

ακριβότερο από ότι τον κρίνουν οι τουρίστες. Επιπλέον, θεωρούν πως είναι σχετικά 

υπερτιµηµένος σε αντίθεση µε τους τουρίστες που κατά βάση διαφωνούν. 

Επιπρόσθετα οι επαγγελµατίες δείχνουν να κατέχουν ορθή αντίληψη για τη στάση 

των τουριστών αναφορικά µε τον προορισµό τους, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση 

πως οι διακοπές στην Αρχαία Ολυµπία είναι από τις καλύτερες που έχουν κάνει. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή η επαγγελµατίες υπερτιµούν τον 

προορισµό τους, µιας και συµφωνούν µε αυτή την πρόταση σε αντίθεση µε τους 

τουρίστες που είναι ουδέτεροι µε τάση να διαφωνούν. 
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Πίνακας 7.24  Συνοπτικός Πίνακας στατιστικού ελέγχου της ∆έκατης Οµάδας Υποθέσεων  

 

Έλεγχος 10ης Οµάδας Υποθέσεων Mann-
Whitney 

Asymp.Sig 
(2-tailed) 

Στάση Τουριστών   

   
Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά 
υπάρχουν και καλύτερα µέρη 

11390,500 ,176 

Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από ότι 
την περίµεναν 

10782,000 ,187 

Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες 10394,000 ,150 
Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν 10293,000 ,160 
Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για 
διακοπές 

9277,000 ,008 

Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως 
τουριστικός προορισµός 

8748,500 ,000 

Οι διακοπές τους στην Αρχαία Ολυµπία είναι από 
τις καλύτερες που έχουν κάνει ποτέ 

8215,000 ,000 

   

  

Τα ανωτέρω ευρήµατα των στατιστικών ελέγχων που διερευνήθηκαν οδηγούν στα 

εξής ερευνητικά συµπεράσµατα: 

Πίνακας 7.25  Συνοπτικός Πίνακας Επαλήθευσης ή µη της ∆έκατης Οµάδας Υποθέσεων 

 

Υποθέσεις 9ης 
Οµάδας 

Τα δύο δείγµατα δεν διαφέρουν αναφορικά µε 
τη Στάση των Τουριστών 
 

Έλεγχος 

   
Η10.1ο Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά 

υπάρχουν και καλύτερα µέρη 
∆εκτή 

Η10.2ο Βρίσκουν την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από 
ότι την περίµεναν 

∆εκτή 

Η10.3ο Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες ∆εκτή 
Η10.4ο Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν ∆εκτή 
Η10.5ο Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για 

διακοπές 
∆εκτή 

Η10.6ο Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως 
τουριστικός προορισµός 

Απορρίπτεται 

Η10.6ο Οι διακοπές τους στην Αρχαία Ολυµπία είναι 
από τις καλύτερες που έχουν κάνει ποτέ 

Απορρίπτεται 
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Συνολικά, και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούµενες 

παραγράφους, η δέκατη –και τελευταία- οµάδα υποθέσεων (Η10) της παρούσης 

έρευνας που έχει την γενική µορφή: 

Η10: Υπάρχουν διαφορές στις µεταξύ της Στάσης των τουριστών του 

προορισµού και των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών ως προς τη στάση των 

τουριστών. 

Απορρίπτεται για την πλειοψηφία των ερευνώµενων µεταβλητών. 

Τα ευρήµατα της έρευνας αναλύονται διεξοδικά στην αντίστοιχη ενότητα του 

Κεφαλαίου της Συζήτησης των Ευρηµάτων (Κεφ. 9, Ενότ. 9.2.5) 

 

  



  

Κεφάλαιο 8 ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
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88..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Τα προηγούµενα δύο κεφάλαια διερεύνησαν τις ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας 

διατριβής που συνδέονται µε τη µελέτη της απόστασης µεταξύ της αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών την 

αξιολόγηση αυτή. Παράλληλα εξετάσθηκαν τα σηµαντικότερα ευρήµατα από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει την ανάλυση της 

αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας µεταξύ των δύο υπό µελέτη δειγµάτων, µε τη 

µελέτη των διαφοροποιήσεων στη δοµή της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας 

από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών για την δοµή αυτή. 

Η ανάλυση διαιρείται σε δύο µέρη:  

Το πρώτο µέρος προσπαθεί να προσδιορίσει τη δοµή της αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του 

προορισµού για την δοµή αυτή τα και συνεπακόλουθα να εντοπισθούν τυχόν 

διαφορές µεταξύ των δύο δειγµάτων. Συγκεκριµένα, µέσω της χωριστής 

Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) –µία ανάλυση για τους τουρίστες και µία 

για τους επαγγελµατίες- διερευνάται ο αριθµός, η δοµή αλλά και το περιεχόµενο των 

παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις δύο αναλύσεις µε σκοπό τον 

εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο πληθυσµών και την εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων. 

Το δεύτερο µέρος αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης α) της συνολικής 

ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία στον προορισµό (ανεξάρτητη µεταβλητή) 

πάνω στην πρόθεση επανεπίσκεψης (ανεξάρτητη µεταβλητή), και β) της 

ικανοποίησης από τις τουριστικές υπηρεσίες στον προορισµό (Αξιοθέατα, ∆ιαµονή, 

∆ιατροφή, Μεταφορά, Τουριστικές Αγορές – ανεξάρτητες µεταβλητές) στην 

συνολική ικανοποίηση από την Τουριστική Εµπειρία στον προορισµό 

Στο τέλος του κεφαλαίου συνοψίζονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα που προέκυψαν 

από τους ελέγχους στα τρία υποκεφάλαια της Παρουσίασης των Ευρηµάτων της 

πρωτογενούς έρευνας (Κεφ. 6 & Κεφ. 7 & Κεφ. 8). 
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88..22  ∆∆ΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  

 

Η ενότητα αυτή προσπαθεί να µελετήσει τη δοµή της αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του προορισµού 

για την δοµή αυτή και να εντοπίσει τυχόν διαφορές µεταξύ των δύο δειγµάτων. 

Συγκεκριµένα, µέσω της χωριστής Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) –µία 

ανάλυση για τους τουρίστες και µία για τους επαγγελµατίες- διερευνάται ο αριθµός, η 

δοµή αλλά και το περιεχόµενο των παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις 

δύο αναλύσεις µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο 

πληθυσµών και την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. 

 

 

8.2.1 Σκοπός Παραγοντικής Ανάλυσης στα πλαίσια της ∆ιατριβής 

Η παραγοντική ανάλυση είναι µια στατιστική µέθοδος που «χρησιµοποιεί σαν βάση τη 

µήτρα συσχετίσεων µιας οµάδας µεταβλητών για να τις οµαδοποιήσει ανάλογα µε 

υποκειµενικούς παράγοντες…ή απλώς για τη µείωση ενός µεγάλου αριθµού µεταβλητών 

σε ένα µικρότερο αριθµό γραµµικών συνδυασµών τους» (Κουρεµένος 1996, σελ. 81). 

Βασικά, ο αρχικός σκοπός της ανάλυσης παραγόντων είναι «…να εξεταστούν οι 

αλληλεξαρτήσεις µεταξύ του µεγάλου αριθµού (µετρικών) µεταβλητών µε τη 

συµπύκνωση τους σε ένα µικρότερο σύνολο οµάδων (παραγόντων) µε ελάχιστη 

απώλεια πληροφοριών» (Hair et al. 1998, σελ. 6). 

Η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης στις τουριστικές έρευνες δεν είναι µόνο συχνή 

αλλά αποτελεί µαζί µε  τα µοντέλα Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression 

models) και την Ανάλυση ∆ιακύµανσης (Analysis of Variance)  τις τρεις πιο συχνά 

χρησιµοποιηµένες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων τουριστικών 

ερευνών.  Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών µε  

χρήση της µεθόδου βιβλιογραφικής µελέτης (bibliography study) πολύ µεγάλου 

αριθµού άρθρων (5099 άρθρα) στα προεξέχοντα περιοδικά του τουρισµού  από το 
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1978 έως και το 2002 (Baloglu & Assante 1999, Crawford-Welch & McCleary 1992, 

Grazer & Stiff 1987, Reid & Andereck 1989, Palmer et al. 2002). 

Η παραγοντική ανάλυση στα πλαίσια της παρούσας διατριβής κρίθηκε ιδιαίτερα 

χρήσιµη µιας και η ύπατη σύνθετη µεταβλητή που ερευνάται, δηλαδή η τουριστική 

εµπειρία αποτελείται από πολλά αλληλένδετα προϊόντα/ υπηρεσίες, κάθε ένα από τα 

οποία απαιτεί ένα χωριστό µέτρο αξιολόγησης. Εποµένως, µε τη χρησιµοποίηση της 

παραγοντικής αναλυτικής τεχνικής µπορούµε να απλοποιήσουµε την πολλαπλότητα 

αυτών των µέτρων (Ryan 1995).  

Ο βασικός ερευνητικός στόχος που διερευνάται µε την ανάλυση παραγόντων 

στα πλαίσια της διατριβής είναι η αναγνώριση της δοµής της αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας (“ uncover the latent structure” – Hair et al. 1998, σελ. 

6) από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του προορισµού για 

την δοµή αυτή και ο εντοπισµός τυχόν διαφορών.  

Συγκεκριµένα, µέσω της χωριστής ανάλυσης παραγόντων –µία ανάλυση για τους 

τουρίστες και µία για τους επαγγελµατίες- διερευνάται ο αριθµός, η δοµή αλλά και το 

περιεχόµενο των παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις δύο αναλύσεις µε 

σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο πληθυσµών και την 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για τη διοίκηση και το µάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισµών. Ουσιαστικά αναζητάται εάν οι επαγγελµατίες του τουρισµού στον 

προορισµό αναγνωρίζουν την δοµή της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας από 

τους ίδιους τους επισκέπτες του προορισµού.  
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8.2.2 Σχεδιασµός Παραγοντικής Ανάλυσης 

 

Για τον σχεδιασµό και την ολοκλήρωση  της παραγοντικής ανάλυσης και τον έλεγχο 

των αποτελεσµάτων ακολουθήθηκε συγκεκριµένη διαδικασία και εξετάσθηκαν οι 

κατάλληλοι δείκτες. 

Η διαδικασία έχει τα εξής στάδια, που αποτελούν και τα αντίστοιχες υπο-ενότητες για 

την παρουσίαση της παραγοντικής ανάλυσης που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής 

στις παραγράφους που ακολουθούν: 

1. Καθορισµός Είδους Παραγοντικής Ανάλυσης 

2. Μορφές της παραγοντικής ανάλυσης 

3. Αριθµός Αναλύσεων για τα ∆ύο ∆είγµατα  

4. Μεταβλητές που Εισήχθησαν στην Ανάλυση 

5. Προϋποθέσεις εφαρµογής της Παραγοντικής Ανάλυσης 

6. Καταλληλότητα των δεδοµένων 

7. Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παραγόντων 

 

 

Αναλυτικά τα στάδια σχεδιασµού της παραγοντικής ανάλυσης έχουν ως εξής: 

 

 

1. Καθορισµός Είδους Παραγοντικής Ανάλυσης 

Η παραγοντική ανάλυση µπορεί να είναι διερευνητική (Exploratory) δηλαδή να µας 

βοηθάει να ανακαλύψουµε και να ταυτοποιήσουµε µη παρατηρούµενους παράγοντες, 

ή επιβεβαιωτική (Confirmatory) όπου ελέγχουµε αν ένα σύνολο µεταβλητών που 

χρησιµοποιούµε για να µετρήσουµε µη παρατηρούµενους παράγοντες είναι 

ικανοποιητικό. Αναλυτικότερα: 
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Η ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory factor analysis) χρησιµοποιείται 

για τη διερεύνηση των δεδοµένων που προσδιορίζουν τον αριθµό ή τη φύση των 

παραγόντων που εξηγούν τη συνδιακύµανση µεταξύ των µεταβλητών, όταν ο 

ερευνητής δεν έχει εκ των προτέρων την κατάλληλη µαρτυρία για να σχηµατίσει µια 

υπόθεση για τον αριθµό των παραγόντων που ερµηνεύουν τα δεδοµένα. Ως εκ 

τούτου, αυτό το είδος της παραγοντικής ανάλυσης προσφέρει υποστήριξη στη 

διάχυση µιας θεωρίας, παρά στον έλεγχο αυτής της θεωρίας. Εφαρµόζεται, δηλαδή, 

όταν η δοµή του µοντέλου δεν είναι γνωστή ή προκαθορισµένη (Timm 2002). 

Ουσιαστικά, αυτή η ανάλυση επιδιώκει να αποκαλύψει την ελλοχεύουσα δοµή ενός 

σχετικά µεγάλου συνόλου µεταβλητών. Η a priori υπόθεση των ερευνητών είναι ότι 

οποιοσδήποτε δείκτης µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε παράγοντα.  

Από τη στιγµή που µέσω της διαδικασίας της παραγοντικής ανάλυσης προσδιορίζεται 

αν και κατά πόσο οι παράγοντες σχετίζονται µεταξύ τους η διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση βοηθά τους ερευνητές να τεκµηριώσουν την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής των ερωτήσεων της κλίµακας. Αυτή η συσχέτιση διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης και εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής αποτέλεσε 

σηµείο αιχµής για τους στατιστικούς, µε πρώτον τον Nunnally να υπογραµµίζει ότι 

«οι διερευνητικές µέθοδοι δεν συνιστούν ένα βασιλικό δρόµο προς την αλήθεια» 

(Nunnally 1978). Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και άλλες κριτικές, όπως τους 

Mulaik et al. (1989): «δεν υπάρχουν προφανείς τρόποι για να αντλήσουµε γνώση από 

την εµπειρία, παρά µόνο αν κάνουµε εκ των προτέρων ορισµένες παραδοχές» (σελ. 

430). 

Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor analysis) συνιστά ένα 

µοναδικό τρόπο για τον έλεγχο µιας θεωρίας, καθώς ο ερευνητής ξεκινά µε µια 

υπόθεση πριν από την ανάλυση. Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε µια ισχυρή θεωρία ή 

µια παρατήρηση, ενώ ορίζει ποιες µεταβλητές θα σχετίζονται µε ποιους παράγοντες, 

όπως επίσης και ποιοι παράγοντες θα σχετίζονται µεταξύ τους (Stevens 1996). 

Εξ ορισµού, λοιπόν, αυτού του είδους η παραγοντική ανάλυση είναι πιο αξιόπιστη 

στην αξιολόγηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής της κλίµακας. Έχοντας 

προσδιορίσει ο ερευνητής εκ των προτέρων τους παράγοντες, είναι σε θέση να τους 

συγκρίνει µε αυτούς που βρέθηκαν από µια οµάδα δεδοµένων, προκειµένου να 
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προσδιορίσει την καταλληλότητα (goodness of fit) του µοντέλου. Στην επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, ο ερευνητής προτείνει κάποια µοντέλα, που βασίζονται στη 

θεωρία ή τα υπάρχοντα δεδοµένα, τα οποία υποτίθεται ότι ταιριάζουν στα δεδοµένα. 

Στα µοντέλα αυτά, προσδιορίζονται οι συσχετίσεις των παραγόντων και των 

µεταβλητών µε έναν ή περισσότερους παράγοντες, σύµφωνα µε τις θεωρητικές 

προσδοκίες του ερευνητή, αφήνοντας και κάποιες παραµέτρους να τις προσδιορίσει η 

ίδια η ανάλυση (Gillapsy 1996). 

Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια 

προγραµµάτων, όπως το LISREL, µέσω του οποίου ελέγχονται τα θεωρητικά 

µοντέλα. Αυτές οι στατιστικές µέθοδοι αναφέρονται ως στατιστικές ελέγχου της 

καταλληλότητας (fit statistics) και συµβάλλουν στη διασφάλιση εκείνου του µοντέλου 

που εξηγεί καλύτερα τις σχέσεις ανάµεσα στις παρατηρούµενες και τις ορισθείσες 

µεταβλητές. 

Σε αυτήν την µελέτη έγινε χρήση της ∆ιερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων λόγω 

του γεγονότος πως η δοµή του µοντέλου δεν είναι γνωστή ή προκαθορισµένη (Timm 

2002) αλλά αντίθετα αποτελεί τον ερευνητικό στόχο της παραγοντικής ανάλυσης. 

Μετά τον καθορισµό του είδους της παραγοντικής ανάλυσης έπεται το ζήτηµα της 

επιλογής της µορφής της ανάλυσης αυτής. 

 

2. Μορφές της παραγοντικής ανάλυσης 

 

Οι µορφές παραγοντικής ανάλυσης είναι πέντε: 

1. Παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών (principal factor analysis). Είναι η 

πιο συχνή µορφή παραγοντικής ανάλυσης που χρησιµοποιεί γραµµικό 

συνδυασµό των µεταβλητών, τέτοιον ώστε να εξάγεται η µεταβλητή µε τη 

µεγαλύτερη διακύµανση. Μετά την εξαγωγή της συγκεκριµένης µεταβλητής 

ακολουθεί ένας δεύτερος γραµµικός συνδυασµός, ο οποίος εξηγεί τη µέγιστη 

ποσόστωση της διακύµανσης που αποµένει κ.ο.κ. Αυτή η µέθοδος καλείται 

και µέθοδος κύριου άξονα (principal axis method) και οδηγεί σε ορθογώνιους 

(µη σχετιζόµενους) παράγοντες. 
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2. Κανονική παραγοντική ανάλυση (canonical factor analysis). Καλείται και 

κανονική παραγοντική ανάλυση του Rao (Rao’s canonical factor analysis). 

Είναι µια διαφορετική µέθοδος υπολογισµού του ίδιου µοντέλου µε την 

παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Με τη µέθοδο αυτή, αναζητούνται 

οι παράγοντες που εµφανίζουν την υψηλότερη κανονική συσχέτιση µε τις 

µεταβλητές. 

3. Ανάλυση κύριων παραγόντων (principal factor analysis). Καλείται και 

παραγόντιση κύριων αξόνων (principal axis factoring), αλλά και κοινή 

παραγοντική ανάλυση. Πρόκειται για µια µορφή παραγοντικής ανάλυσης που 

αναζητά το µικρότερο αριθµό παραγόντων που ερµηνεύουν την κοινή 

διακύµανση των µεταβλητών. 

4. R-mode παραγοντική ανάλυση. Με αυτή τη µέθοδο της παραγοντικής 

ανάλυσης, οι γραµµές είναι οι µεταβλητές (ερωτήσεις της κλίµακας), οι 

στήλες είναι οι περιπτώσεις και τα κελιά είναι η βαθµολογία των περιπτώσεων 

στις αντίστοιχες µεταβλητές. 

5. Q-mode παραγοντική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, οι γραµµές είναι οι 

περιπτώσεις και οι στήλες είναι οι µεταβλητές. Ένα πρόβληµα µε αυτού του 

είδους την παραγοντική ανάλυση είναι οι αρνητικές φορτίσεις στους 

παράγοντες που δεν έχουν πάντα µια σαφή ερµηνεία. 

Σε αυτή την εργασία το βασικό ζητούµενο είναι η µείωση του πλήθους των αρχικών 

µεταβλητών ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των µεθόδων οµαδοποίησης γι’αυτό 

και χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Με τον τρόπο αυτό για την 

εξαγωγή παραγόντων που να οµαδοποιούν τις αρχικές µεταβλητές αξιολόγησης όλων 

των υπηρεσιών που συνθέτουν την τουριστική εµπειρία που προσφέρει ο προορισµός, 

επιλέχθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 

Analysis), µιας που δεν αλλάζει τις αρχικές µεταβλητές µιας και οι κύριες συνιστώσες 

είναι ο ακριβής µαθηµατικός µετασχηµατισµός των αρχικών µεταβλητών. 
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3. Αριθµός Αναλύσεων για τα ∆ύο ∆είγµατα  

 

Το επόµενο ζήτηµα που έπρεπε αυτή η ερευνητική προσπάθεια να αντιµετωπίσει 

ήταν εάν θα γίνει µια ενιαία ανάλυση και για τα δύο δείγµατα ή δύο χωριστές 

παραγοντικές αναλύσεις, µία για κάθε δείγµα. Λόγω του ερευνητικού στόχου που 

ήταν η διερεύνηση της δοµής των παραγόντων αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας, διεξήχθησαν χωριστές αναλύσεις παραγόντων για κάθε δείγµα µε τις 

διαστάσεις της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν την τουριστική 

εµπειρία στον συγκεκριµένο προορισµό.  

Σύµφωνα µε την πλειονότητα της σχετικής βιβλιογραφίας στην περίπτωση δύο 

οµάδων/ δειγµάτων και ενός συνόλου µεταβλητών, µια ερώτηση για τη δοµή του 

κάθε παράγοντα προφανώς δεν ρωτά εάν οι δύο οµάδες διαφέρουν στα µέσα, µιας και 

αυτή θα ήταν µια ερώτηση για Πολλαπλή Ανάλυση ∆ιακύµανσης MANOVA 

(Multivariate Analysis of Variance), αλλά αν οι δύο οµάδες έχουν τους ίδιους 

παράγοντες. Εδώ η ερώτηση είναι εάν οι δύο  δοµές  παραγόντων είναι πραγµατικά 

ίδιες. Κατά τον Morrison (1990) αυτή η ερώτηση είναι παρόµοια µε την ερώτηση ως 

προς το εάν οι δύο µήτρες συσχέτισης (correlation matrices) ή συνδιακύµανσης 

(covariance matrices) είναι ίδιες.  Οι έλεγχοι αυτών των υποθέσεων εκτείνονται πέρα 

από το πεδίο αυτής της εργασίας, αλλά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν 

στη δουλεία του Morrison (1990) και σε άλλες εργασίες πολυµεταβλητής ανάλυσης  

Hair et al. (1998). 

Στη συγκεκριµένη διατριβή, µέσω της χωριστής ανάλυσης παραγόντων –µία ανάλυση 

για τους τουρίστες και µία για τους επαγγελµατίες- διερευνάται ο αριθµός, η δοµή 

αλλά και το περιεχόµενο των παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις δύο 

αναλύσεις µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο 

πληθυσµών και την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Ο ερευνητικός αυτός στόχος 

συνάδει µε τον γενικότερο στόχο της παρούσας µελέτης που είναι η διερεύνηση της 

απόστασης µεταξύ των δύο δειγµάτων αναφορικά µε την αντιλαµβανόµενη από τους 

τουρίστες εµπειρία τους από έναν προορισµό. 
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4. Μεταβλητές που Εισήχθησαν στην Ανάλυση 

Οι τριάντα (30) αρχικές µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις διαστάσεις 

αξιολόγησης της ποιότητας όλων των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει ο 

συγκεκριµένος προορισµός µειώθηκαν σε 27 αφού αφαιρέθηκαν 3 διαστάσεις της 

διαµονής – η υπηρεσία µεταφοράς, οι πρόσθετες παροχές και τα προγράµµατα 

εκδροµών- λόγω του πολύ µικρού ποσοστού απόκρισης4). Επιπρόσθετα, σηµαντικό 

ζήτηµα που κλήθηκε να αντιµετωπιστεί στα πλαίσια της παραγοντικής ανάλυσης 

είναι ο χειρισµός των ελλειπουσών τιµών  (missing data treatment) για την ανάλυση. 

Η ανάλυση για την αναγνώριση και τον χειρισµό των ελλειπουσών δεδοµένων της 

έρευνας παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (βλέπε Κεφ. Μεθοδολογίας 

Κεφ.5, Ενοτ. 5.7). Στην παρούσα ενότητα αυτή αναλύονται ειδικά ζητήµατα που 

άπτονται του χειρισµού των ελλιπών τιµών στα πλαίσια µιας παραγοντικής ανάλυσης.  

Οι Little and Rubin (2001) ήσαν οι πρώτοι που εξέτασαν το πρόβληµα των ελλιπών 

τιµών στην παραγοντική ανάλυση. Ειδικότερα, «οι  ελλιπείς τιµές δηµιουργούν πάντα 

πρόβληµα στην παραγοντική ανάλυση επειδή η βάση της συγκεκριµένης µεθοδολογίας 

είναι η αποσύνθεση των συσχετισµών ή των συνδιακυµάνσεων» (σελ. 148-49).  

Όπως τονίστηκε στο σχετικό κεφάλαιο, οι ελλιπείς τιµές µπορούν να προκληθούν από 

τη µη ανταπόκριση των ερωτώµενων, αλλά µπορούν επίσης να οφείλονται στο σχέδιο 

της έρευνας, όπως στην περίπτωση της αλληλουχίας των απαντήσεων ή στην 

περίπτωση δύο ερευνών µε τη µέθοδο των split-questionnaire (Kamakura & Wedel 

2000). Στην περίπτωση αυτή ορισµένες απαντήσεις λείπουν λόγω του σχεδιασµού της 

έρευνας. Τα µη εφαρµόσιµα δεδοµένα (Non Applicable Data) είναι τα δεδοµένα από 

τα οποία λείπουν οι τιµές γιατί η ερώτηση δεν είναι εφαρµόσιµη (inapplicable) για 

εκείνο τον ιδιαίτερο ερωτώµενο λόγω των προηγούµενων σχετικών απαντήσεων του. 

Σε αυτή την περίπτωση για αυτούς τους ερωτώµενους οι µεταβλητές/ ερωτήσεις 

αυτές δεν αφορούν τον συγκεκριµένο ερωτώµενο και άρα δεν έχουν µετρηθεί 

(unmeasured variables).  

                                                 
4 Την ερώτηση για αξιολόγηση της υπηρεσίας υπηρεσία µεταφοράς δεν απάντησε το 84% των 
τουριστών και το 63% των επαγγελµατιών, για τις πρόσθετες παροχές δεν απάντησε το 65% των 
τουριστών και το 60% των επαγγελµατιών , και τέλος για τα προγράµµατα εκδροµών δεν απάντησε το 
85% των τουριστών και το 64% των επαγγελµατιών 
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Στην συγκεκριµένη έρευνα στους τουρίστες υπήρχαν δώδεκα διαστάσεις αξιολόγησης 

της διαµονής στον προορισµό. Οι ερωτήσεις αυτές απαντήθηκαν από το 40% έως 

60% των ερωτώµενων µιας και οι υπόλοιποι δεν διέµειναν στον προορισµό και 

συνεπακόλουθα δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν τα καταλύµατα του προορισµού. 

Παροµοίως, στις αντίστοιχες ερωτήσεις στην έρευνα στην τουριστική προσφορά, 

όσοι επαγγελµατίες είχαν απαντήσει πως η πλειοψηφία των επισκεπτών δεν διαµένει 

στον προορισµό δεν κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές.  

Σύµφωνα µε τον Kline (1998), υπάρχουν τρεις τρόποι χειρισµού των ελλειπουσών 

τιµών: (α) η διαγραφή αυτών, (β) η αντικατάσταση (καταλογισµός ή impute) των 

ελλιπών δεδοµένων µε τα κατ' εκτίµηση αποτελέσµατα (estimated scores) και, (γ) η 

µοντελοποίηση της κατανοµής των ελλιπών δεδοµένων και η εκτίµηση αυτών µε 

βάσει συγκεκριµένες παραµέτρους. 

∆εδοµένου ότι οι  ελλιπείς  τιµές στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια δεν 

οφείλονται –ως επί το πλείστον- στην άρνηση απάντησης αλλά σε µη εφαρµόσιµα 

δεδοµένα (Non Applicable Data), µια µορφή τελείως τυχαίων ελλιπών τιµών 

(MCAR), αποφασίστηκε να µην χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο αποκλεισµού των 

περιπτώσεων λόγω της σηµαντικής απώλειας  στοιχείων που η µέθοδος αυτή 

επιφέρει. Συγκεκριµένα, στην έρευνα στους τουρίστες υπήρχαν δώδεκα διαστάσεις 

αξιολόγησης της διαµονής Επειδή η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία απαιτεί ένα 

πλήρες σύνολο στοιχείων, η χρήση της µεθόδου που αποτελείται από την αποβολή 

όλων των εναγοµένων για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον µια 

από τις µεταβλητές (η µέθοδος Listwise) θα οδηγούσε σε ένα δείγµα µεγέθους µόνο 

22 τουριστών και 34 επαγγελµατιών. Έτσι, η χρήση αυτής της µεθόδου θα υπονοούσε 

πολύ µεγάλη απώλεια πληροφοριών, και κυρίως χωρίς εννοιολογική δικαιολόγηση.  

Από την άλλη, η µέθοδος της αντικατάστασης µε την µέση τιµή απορρίφθηκε λόγω 

της θεωρίας που υποστηρίζει πως δεν δίναται να εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις που το 

ποσοστό των ελλιπών τιµών ξεπερνά το 40% των περιπτώσεων (Cohen and Cohen 

1983, Raymond and Roberts 1987), προϋπόθεση που δεν τηρούνταν από τα δεδοµένα 

της συγκεκριµένης έρευνας. 

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να διαγράψουµε ανά περίπτωση (pairwise) αυτές 

τις µεταβλητές της ανάλυσής µας ανά περίπτωση παρά να µειώσουµε το µέγεθος του 
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δείγµατός. Πάντως, η λύση αυτή αποτελεί κοινή πρακτική και προτείνεται από 

έρευνες µε παρόµοιο ερευνητικό στόχο, δηλαδή που περιλαµβάνει µεγάλο ποσοστό 

ελλιπών τιµών που οφείλονται σε µη εφαρµόσιµα στοιχεία λόγω του σχεδιασµού του 

ερευνητικού οργάνου (βλέπε πχ. έρευνα των Moutinho, Veloutsou, Gilbert & Goode, 

2005). 

 

 

5. Προϋποθέσεις εφαρµογής της Παραγοντικής Ανάλυσης 

 

Για να µπορέσει να εφαρµοστεί µε επιτυχία η ανάλυση παραγόντων θα πρέπει να 

ικανοποιείται ένας αριθµός υποθέσεων µε πρώτη αυτήν της ύπαρξης κάποιας µορφής 

νοηµατική σχέση (Σιώµκος και.Βασιλικοπούλου 2005, σελ. 286) µεταξύ των 

µεταβλητών που να υποστηρίζει πως µια οµάδα µεταβλητών να µπορεί να 

οµαδοποιηθεί σε µια µικρότερη. Η πιο σηµαντική υπόθεση, δηλαδή, που πρέπει να 

ικανοποιηθεί είναι η παρουσία εννοιολογικής συγγένειας µεταξύ των µεταβλητών. Για 

την παραγοντική ανάλυση είναι σηµαντικό να υπάρχουν συσχετίσεις ανάµεσα στις 

µεταβλητές καθώς αυτές τις συσχετίσεις θα οδηγήσουν πιθανόν σε παράγοντες. Εάν 

δεν υπάρχει καµία συσχέτιση, συνεπακόλουθα δεν υπάρχει καµία ελλοχεύουσα δοµή 

µεταξύ των µεταβλητών που θα µπορούσαν να διαµορφώσουν παράγοντες. Κατ' αυτό 

τον τρόπο, ένας ορισµένος βαθµός πολυσυγραµµικότητας είναι επιθυµητός. Η 

στατιστική διερεύνηση της παρουσία συγγένειας µεταξύ των µεταβλητών γίνεται µε 

τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett και παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι υποθέσεις κανονικότητας (και µάλιστα 

Multivariate normality), οµοσκεδαστικότητας (homoscedasticity) και γραµµικότητας 

(Linearity). Οι υποθέσεις αυτές όµως σύµφωνα µε τους Hair et al. (1998, σελ. 99): 

«…είναι περισσότερο εννοιολογικές παρά στατιστικές. Από στατιστική πλευρά, οι 

αποκλίσεις από την κανονικότητα, η οµοσκεδαστικότητα (homoscedasticity) και η 

γραµµικότητα ισχύουν µόνο µέχρι το σηµείο που µειώνουν τις παρατηρηθείσες 

συσχετίσεις». Μάλιστα προτείνουν πως µόνο για µικρού µεγέθους δείγµατα η 
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κανονικότητα είναι κριτήριο και πάλι, για µη διαδεδοµένα είδη παραγοντικής 

ανάλυσης όπως στην περίπτωση της µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood 

factor analysis). Εν τούτοις, η κανονικότητα δεν θεωρείται µια από τις κρίσιµες 

υποθέσεις της ανάλυσης παραγόντων. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

οµοσκεδαστικότητα. Τέλος  το θέµα της γραµµικότητας αποτελεί κρίσιµη υπόθεση σε 

περίπτωση µικρών δειγµάτων, άρα δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην 

παρούσα έρευνα. 

Επιπλέον υπόθεση είναι πως οι συντελεστές µερικής συσχέτισης µεταξύ των ζευγών 

µεταβλητών πρέπει να είναι χαµηλοί (Hutcheson & Sofroniou 1999). O συντελεστής 

µερικής συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών µετρά τη συσχέτιση τους µετά την 

αφαίρεση της επίδρασης των υπόλοιπων µεταβλητών. Εδώ οι συντελεστές µερικής 

συσχέτισης είναι εκτιµητές των συσχετίσεων µεταξύ των παραγόντων και αναµένεται 

να προσεγγίζουν το µηδέν, δεδοµένων των προϋποθέσεων της παραγοντικής 

ανάλυσης ότι οι χαρακτηριστικοί παράγοντες των µεταβλητών είναι ασυσχέτιστοι 

µεταξύ τους αλλά και µε τους κοινούς παράγοντες. 

Συγκρατηµένες έως µέτριες και υψηλές συσχετίσεις (Moderate to moderate-high 

intercorrelations) δεν απαιτείται από µαθηµατικής άποψης, αλλά η εφαρµογή της 

παραγοντικής ανάλυσης σε µια µήτρα συσχέτισης µε χαµηλές µόνο συσχετίσεις 

µεταξύ των µεταβλητών οδηγεί σε µια λύση µε σχεδόν τόσους παράγοντες όσους 

είναι οι αρχικές µεταβλητές, αναιρώντας έτσι τον βασικό ερευνητικό στόχο αυτής της 

ανάλυσης. Πρακτικά, εαν δεν υπάρχει σηµαντικός αριθµός συσχετίσεων 

µεγαλύτερων του 0.30 τότε η παραγοντική ανάλυση πιθανώς δεν είναι κατάλληλη 

(Hair et al. 1998). 

Από την άλλη όµως, πάρα πολύ υψηλές συσχετίσεις µπορεί να υπονοούν πρόβληµα 

πολυσυγραµµικότητας (multicollinearity). Αν υπάρχει πολυσυγραµµικότητα, δηλαδή 

ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών, τότε οι εκτιµήσεις των 

παραµέτρων του υποδείγµατος είναι εξαιρετικά ασταθείς και οι τιµές τους υφίστανται 

δραµατικές αλλαγές όταν γίνονται µικρές αλλαγές στα δεδοµένα του προβλήµατος. Η 

ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας µπορεί να ελεγχθεί µε τις τιµές του βαθµού ανοχής 

(tolerance) και του παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (variance inflation factor) 

κάθε µεταβλητής. Χαµηλές τιµές του βαθµού ανοχής (κάτω του 0,05) υποδηλώνουν 
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ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών. Ο παράγοντας 

πληθωριστικής διακύµανσης υπολογίζεται ως το αντίστροφο του βαθµού ανοχής και 

υψηλή τιµή του (άνω του 15-20) υπονοεί την ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας. Για τον 

έλεγχο της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε η ύπαρξη 

ικανοποιητικών συσχετίσεων (βλέπε Ενότ.  8.2.4 του παρόντος κεφαλαίου)  

Επίσης είναι σκόπιµο είναι να µην υπάρχουν αποµονωµένες τιµές (outliers) στις 

περιπτώσεις που µετέχουν στην παραγοντική ανάλυση. Όπως µε τις περισσότερες 

τεχνικές, η παρουσία outliers µπορεί να έχει επιπτώσεις στις ερµηνείες των 

αποτελεσµάτων της παραγοντικής ανάλυσης (PCA ή FA). Με τη χρήση της του 

ελέγχου Mahalanobis βρέθηκε πως η ύπαρξη ελαχίστων outliers δεν επηρεάζει την 

ανάλυση.  

Τέλος, µια πρόσθετη υπόθεση αφορά στον ιδανικό Αριθµός Ερωτώµενων για 

Παραγοντική Ανάλυση. Για τη διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης απαιτείται ικανός 

αριθµός ερωτώµενων αναφορικά µε τις υπό ανάλυση µεταβλητές. ∆υστυχώς δεν 

υπάρχει επιστηµονική απάντηση στην ερώτηση πόσες περιπτώσεις απαιτούνται για 

την εκτέλεση παραγοντικής ανάλυσης, καθώς οι απόψεις διίστανται. ∆ιάφοροι 

ερευνητές έχουν προτείνει κανόνες όπως: 

⇒ Αναλογία ατόµων/µεταβλητές: Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν πως 

η αναλογία ατόµων προς µεταβλητές δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 5 

(Bryant and Yarnold, 1995; Nunnaly 1978, Gorsuch 1983). Η αναλογία 5-

προς-1 (“ 5:1 ratio”)  είναι η επικρατέστερη αναλογία αλλά δεν λείπουν και 

υποστηρικτές της αναλογίας 3-προς-1 (3:1 ratio), όπου  η αναλογία 

περιπτώσεων / µεταβλητών πρέπει να µην είναι µικρότερη του 3 (Grossman et 

al. 1991).  

⇒ Ο κανόνας των 10. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για 

κάθε µία ερώτηση της κλίµακας που χρησιµοποιείται (Nunnally 1978). 

⇒ Ο κανόνας των 100. Ο αριθµός των ατόµων του δείγµατος πρέπει να είναι 5 

φορές µεγαλύτερος του αριθµού των µεταβλητών ή να είναι 100 (Hatcher 

1994). 
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⇒ Ο κανόνας των 150. Οι Hutcheson and Sofroniou (1999) προτείνουν 

τουλάχιστον 150–300 περιπτώσεις. 

⇒ Ο κανόνας των 200. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις, 

ανεξάρτητα από την αναλογία ατόµων προς µεταβλητές (Gorsuch 1983). 

⇒ Ο Κανόνας Σπουδαιότητας (“Significance rule”): µε βάση τον κανόνα αυτό ο 

αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα θα πρέπει να ισούται µε τον αριθµό 

των µεταβλητών προστιθέµενο µε τον αριθµό 51. Με άλλα λόγια, ο αριθµός 

των συµµετεχόντων στην έρευνα πρέπει να είναι κατά 51 µεγαλύτερος από 

τον αριθµό των µεταβλητών (Σιώµκος και.Βασιλικοπούλου 2005) Αρκετοί 

ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη αυτή (Bagozzi 1977, Bentler 1976, Kano 

& Harada 2000, Kano 2002).  

Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση των περιπτώσεων ανά µεταβλητή κατέδειξε πως τη 

διεξαγωγή χωριστών αναλύσεων παραγόντων για δύο οµάδες αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας δύναται να διεξαχθεί. Συγκεκριµένα: 

Αναφορικά µε το µέγεθος του δείγµατος των τουριστών (N= 268) η ανάλυση 

περιπτώσεων για κάθε µεταβλητή, κατέδειξε πως επιτεύχθηκε µια αναλογία 10- προς-

1, γεγονός που υποδεικνύει πως το µέγεθος  του δείγµατος επιτρέπει –έστω και 

οριακά- τη διεξαγωγή µιας ενιαίας παραγοντικής ανάλυσης .  

Εντούτοις, η ανάλυση περιπτώσεων για κάθε µεταβλητή στο δείγµα των 

επαγγελµατιών κατέδειξε πως επιτεύχθηκε µια 3,5 προς 1 αναλογία ατόµων/ 

µεταβλητών. Παρά την αντικειµενικά πολύ µικρή αναλογία, επετεύχθη το κατώτατο 

όριο του 3-προς-1 αλλά και ο κανόνας πως πρέπει να υπάρχουν 51 περισσότερες 

περιπτώσεις από τον αριθµό µεταβλητών (Lawley & Maxwell 1971, Kano and 

Harada 2000).  

Η επιφυλακτικότητα πάντως της ερευνητικής κοινότητας για τόσο µικρές αναλογίες 

αντιπροσώπευσης για την εκτέλεση παραγοντικής ανάλυσης (Nunnally 1978, Hair et 

al. 1998) οδήγησε στην απόφαση διεξαγωγής χωριστών παραγοντικών αναλύσεων 

για τις διαστάσεις της διαµονής. Έτσι, διενεργήθηκαν δύο παραγοντικές αναλύσεις, 

µια µε τις 18 διαστάσεις της τουριστικής εµπειρίας πλην της διαµονής – άρα µε τα 
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Αξιοθέατα, τη ∆ιατροφή και τις τουριστικές Αγορές, και µια µόνο µε τις 9 διαστάσεις 

αξιολόγησης της ∆ιαµονής.  

Κατόπιν των υποθέσεων της παραγοντικής ανάλυσης στην επόµενη ενότητα 

αναλύονται ζητήµατα της καταλληλότητας των δεδοµένων. 

 

 

 

6. Καταλληλότητα των δεδοµένων 

Η καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε µε µέτρα συσχέτισης, 

µέτρα επάρκειας (MSA) και αξιοπιστίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο 

στοιχείων ήταν κατάλληλο για την συγκεκριµένη ανάλυση.  

 

Μέτρα Συσχέτισης:  

 

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε η 

ύπαρξη ικανοποιητικών συσχετίσεων. Αν δεν υπάρχει σηµαντικός αριθµός 

συσχετίσεων µεγαλύτερων του 0.30 τότε η παραγοντική ανάλυση πιθανώς δεν είναι 

κατάλληλη (Hair et al. 1998). Η οπτική επιθεώρηση της µήτρας συσχετίσεων 

αποκάλυψε ότι η πλειοψηφία των τιµών συσχέτισης ήταν σηµαντική σε 0,01 επίπεδο 

(µεγαλύτερες του .30), το οποίο αποτελεί επαρκή βάση για να προχωρήσουµε προς το 

επόµενο επίπεδο εξέτασης επάρκειας για την ανάλυση παράγοντα.  

Η γενική σηµασία της µήτρας συσχέτισης εξετάστηκε από τον έλεγχο σφαιρικότητας 

Bartlett test of Spherity. Χρησιµοποιήθηκε για να εξετάσει την υπόθεση πως ο 

πίνακας συσχέτισης είναι µοναδιαίος. Εάν η συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών είναι 

η µικρή, η ανάλυση παραγόντων δεν είναι κατάλληλη. Το συνολικό επίπεδο 

σηµαντικότητας του correlation matrix ήταν και για τα δύο σετ δεδοµένων 0.000, για 

όλες τις αναλύσεις και για τα δύο δείγµατα. Η στατιστική πιθανότητα και ο έλεγχος 

έδειξαν ότι υπάρχει ένας σηµαντικός συσχετισµός µεταξύ των µεταβλητών, και άρα η 

χρήση της ανάλυσης παραγόντων στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν κατάλληλη.  
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Variance-inflation factor (VIF) is simply the reciprocal of tolerance. A VIF value 

greater than 4.0 is an arbitrary but common cut-off criterion for suggesting that there 

is a multi-collinearity problem. Some researchers use the more lenient cutoff VIF 

value of 5.0.  

 

Μέτρα επάρκειας του δείγµατος (Measure of Sampling Adequacy - MSA): 

Εξετάσθηκαν επίσης οι µερικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών και ο πίνακας 

συσχετίσεων anti-image για κάθε µία από τις δύο παραγοντικές αναλύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν. Οι µήτρες anti-image περιέχουν τις αρνητικές µερικές 

συσχετίσεις (partial correlations) στα εκτός της κύριας διαγώνιου τους στοιχεία. 

Μπορούν να δώσουν µια ένδειξη των συσχετισµών που δεν οφείλονται στους κοινούς 

παράγοντες.  Εάν οι µερικές συσχετίσεις είναι υψηλές τότε αυτό είναι ένδειξη πως 

δεν υπάρχουν  «πραγµατικοί» ελλοχεύοντες παράγοντες και εποµένως η ανάλυση 

παραγόντων κρίνεται ακατάλληλη Hair et al. (1998, σελ. 99). Αντίθετα, µικρές τιµές 

δείχνουν ότι οι µεταβλητές δεν περιέχουν σχετικά ανεξήγητες συσχετίσεις. Οι 

περισσότερες τιµές άνω ή κάτω από τη διαγώνιο είναι µικρές (κοντά στο µηδέν) για 

τις διενεργηθείσες παραγοντικές αναλύσεις και στα δύο δείγµατα.  

Επίσης, κάθε τιµή στη διαγώνιο της µήτρας συσχετισµού anti-image παρουσιάζει τα 

Μέτρα ∆ειγµατοληπτικής Καταλληλότητας (Measure of Sampling Adequacy - MSA). 

Τιµές µικρότερες από .50 είναι ενδεικτικές µιας µήτρας δεδοµένων πιθανόν 

ακατάλληλης για παραγοντική ανάλυση. Στην περίπτωσή µας όλοι οι πίνακες 

συσχετισµού  anti-image περιείχαν µετρήσεις ακριβείας των δύο δειγµάτων όχι κάτω 

της τάξεως του  .512 για το δείγµα των τουριστών και .558 για το δείγµα των 

επαγγελµατιών όσων αφορά στις διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών. Οι πλειοψηφία 

των µετρήσεων µάλιστα αυτές χαρακτηρίζονται από «αξιέπαινες» (meritorious), µιας 

και τιµούνταν µε MSA  ίσο και άνω του .80 (Hair et al. 1998, σελ. 99). 
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Εγκυρότητα δείγµατος  

Ο στατιστικός δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) χρησιµοποιήθηκε για να ελέγξει 

την εγκυρότητα δείγµατος. Αυτός ο έλεγχος συγκρίνει «το εύρος των 

παρατηρούµενων συντελεστών συσχέτισης µε το εύρος των επιµέρους συντελεστών 

συσχέτισης”  (Malhotra 1996, σελ. 649). Ουσιαστικά παρέχει τον βαθµό κατά τον 

οποίο κάποιες µεταβλητές ανήκουν στον ίδιο παράγοντα (Sharma 1996), δηλαδή 

προσδιορίζει ποσοτικά τον βαθµό συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και κατά 

συνέπεια την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης (Hair et al. 2001). 

Υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

όπου ij r και ij a είναι οι δειγµατικοί συντελεστές συσχέτισης και µερικής συσχέτισης 

αντίστοιχα.  

Ο δείκτης KMO κυµαίνεται από 0 έως 1.0. ∆εν υπάρχει στατιστικός έλεγχος για τις 

τιµές του, αλλά σε γενικές γραµµές ο δείκτης KMO θα πρέπει να είναι άνω του .50 

προκειµένου να  συνεχίσουµε την ανάλυση παραγόντων (Kaiser and Rice 1974). 

Μάλιστα τιµές µεγαλύτερες και ίσες του 0.90 θεωρούνται θαυµάσιες. Αντίθετα, ο 

Sharma (1996) υποστηρίζει πως θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 0.80  αν και ο 

ίδιος παραδέχεται πως τιµές άνω του 0.60 θεωρούνται ανεκτές προκειµένου τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών να είναι αξιόπιστα.  

Η τιµή του δείκτη ∆ειγµατοληπτικής Καταλληλότητας KMO στην παρούσα έρευνα 

ανερχόταν από .698 και άνω
5, που για τον Kaiser και Rice (1974) θεωρείται ως 

µέτρια (mediocre) προς το άνω άκρο της κλίµακας, αποδεικνύει όµως πως το µέγεθος 

του δείγµατος είναι κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση. 
                                                 
5 Συγκεκριµένα ο δείκτης KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy) = 0.812 είναι:  
KMO = 0.716 για την Παραγοντική Ανάλυση στις ∆ιαστάσεις Αξιολόγησης (πλην της ∆ιαµονής) 
στους Τουρίστες. 
KMO = 0.698 για την Παραγοντική Ανάλυση στις ∆ιαστάσεις Αξιολόγησης (πλην της ∆ιαµονής) 
στους Επαγγελµατίες. 
KMO = 0.817 για την Παραγοντική Ανάλυση στις ∆ιαστάσεις ∆ιαµονής στους Τουρίστες. 
KMO = 0.812 για την Παραγοντική Ανάλυση στις ∆ιαστάσεις ∆ιαµονής στους Επαγγελµατίες. 
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7. Αξιοπιστία της κλίµακας 

Για τον έλεγχο της διακριτής εγκυρότητας µπορούµε να υπολογίσουµε τους 

συντελεστές συσχέτισης των µεταβλητών που αποτελούν τις πρακτικές και να τους 

συγκρίνουµε µε τον δείκτη Cronbach Alpha της κάθε µεταβλητής. Για να ισχύει η 

διακριτή εγκυρότητα, θα πρέπει η εσωτερική συνοχή (Cronbach Alpha) των 

µεταβλητών να είναι µεγαλύτερη από κάθε συντελεστή συσχέτισης της ίδιας 

µεταβλητής µε όλες τις άλλες (Churchill 1979). Ο συντελεστής Cronbach a ελέγχει 

την αξιοπιστία µέσω της µέτρησης των συσχετίσεων που υπάρχουν µετρώντας τους 

συσχετισµούς που υπάρχουν για κάθε πιθανό τρόπο διαιρώντας ένα σύνολο στοιχείων 

στο µισό (Ryan 1995, σελ.254).  

Από τη στιγµή που οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι διαστάσεις αυτών ανήκουν µεν 

στην ίδια εννοιολογική ενότητα (τουριστική εµπειρία στον προορισµό), αλλά είναι 

«διακριτές» διαστάσεις αυτής, θα πρέπει να ελεγχθεί και η διακριτή εγκυρότητα 

αυτών. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της διακριτής εγκυρότητας και την 

παραγοντική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S 15.0 

(Statistical Package for Social Science). 

Σε αυτή την µελέτη ο συντελεστής Cronbach a βρέθηκε: 

  .85   για τις µεταβλητές των µεταβλητών/ ιδιοτήτων αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας πλην της διαµονής στο δείγµα των τουριστών  

  .855   για τις µεταβλητές των µεταβλητών/ ιδιοτήτων αξιολόγησης της 

διαµονής στο δείγµα των τουριστών  

  .776   για τις µεταβλητές των µεταβλητών/ ιδιοτήτων αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας πλην της διαµονής στο δείγµα των επαγγελµατιών  

  .897   για τις µεταβλητές των µεταβλητών/ ιδιοτήτων αξιολόγησης της 

διαµονής στο δείγµα των τουριστών  

αποδεικνύοντας πως η κλίµακα και στις τέσσερις περιπτώσεις είναι αξιόπιστη.  

Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω ελέγχων συγκλίνουν στην καταλληλότητα των 

δεδοµένων για παραγοντική ανάλυση.  
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Η σύγκριση της δοµής παραγόντων σε αυτήν την µελέτη προήλθε από δύο έρευνες 

Παραγοντικής Ανάλυσης.  

Στη µια µελέτη (Έρευνα στους Τουρίστες), η δοµή παραγόντων λήφθηκε µε τη 

διεξαγωγή µιας Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (principal component analysis) από 

την αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας µε βάση τις αντιλήψεις των τουριστών 

(n=268) στον προορισµό.  

Μια δεύτερη  Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (principal component analysis) διεξήχθη 

για να εξακριβώσει τη δοµή παραγόντων της εκτίµησης των επαγγελµατιών για την 

αξιολόγηση από τους τουρίστες της τουριστικής εµπειρίας (n=95) στα πλαίσια της 

δεύτερης έρευνας (Έρευνα στους Επαγγελµατίες). 

Προτού γίνει ανάλυση των αποτελεσµάτων της παραγοντικής ανάλυσης για τα δύο 

δείγµατα, τους τουρίστες και τους επαγγελµατίες, κρίνεται σκόπιµη η περιγραφή 

ορισµένων µεθοδολογικών ζητηµάτων που άπτονται της συγκεκριµένης 

Παραγοντικής Ανάλυσης. 

Συγκεκριµένα: 

Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρµόστηκε η µέθοδος της Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών µε Ορθογώνια Περιστροφή των αξόνων µε τη µέθοδο VARIMAX, η 

οποία κατά Sharma (1996) και Hair et al. (2001) αποτελεί µια από τις δηµοφιλέστερες 

µεθόδους ορθογώνιας περιστροφής. Η Varimax περιστροφή είναι µια ορθογώνια 

περιστροφή των αξόνων µε στόχο να µεγιστοποιήσει τη διαφορά των 

τακτοποιηµένων φορτώσεων ενός παράγοντα (στήλη) σε όλες τις µεταβλητές (σειρές) 

σε µια µήτρα παράγοντα, η οποία έχει την επίδραση της διαφοροποίησης των 

αρχικών µεταβλητών από τον αποσπασµατικό παράγοντα. ∆ηλαδή ελαχιστοποιεί τον 

αριθµό µεταβλητών που έχουν τις υψηλές φορτώσεις µεγάλες επιβαρύνσεις σε 

οποιοδήποτε δεδοµένο παράγοντα. Είναι  η πιο κοινή επιλογή περιστροφής για 
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διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων, όπως συµβαίνει στην συγκεκριµένη 

ερευνητική προσπάθεια.  

Για τον προσδιορισµό του αριθµού των παραγόντων έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

κριτήρια. Το πλέον δηµοφιλές είναι το κριτήριο της ιδιοτιµής (Eigenvalue) και το 

κριτήριο του γραφήµατος (Scree Plot). Μια ιδιοτιµή αντιπροσωπεύει το ποσοστό της 

διακύµανσης που «εξηγεί» ένας παράγοντας (Σιώµκος 2005, σελ. 287). Το κριτήριο 

που χρησιµοποιήθηκε για την απόφαση του αριθµού παραγόντων είναι η αξία της 

ιδιοτιµής (eigenvalues) για τον τελευταίο παράγοντα. Με το κριτήριο της ιδιοτιµής 

επιλέγουµε µόνο τους παράγοντες των οποίων η τιµή υπερβαίνει το 1.0. Στην 

ανάλυση συµπεριλάβαµε µόνο εκείνους τους παράγοντες που εµφάνιζαν ιδιοτιµές 

(πριν από την περιστροφή) µεγαλύτερες ή ίσες µε 1.0. Αυτό το κριτήριο εξασφαλίζει 

ότι µόνο συνιστώσες που αποτελούν τουλάχιστον το ποσό των συνολικών 

µεταβλητών µε φορτώσεις (µετά από την περιστροφή) µεγαλύτερες ή ίσες µε 0.6 

περιλήφθηκαν σε έναν δεδοµένο παράγοντα (Hair et al. 2001). Η εγκυρότητα της 

χρήσης αυτού του κριτηρίου στην συγκεκριµένη έρευνα πιστοποιείται και από το 

γεγονός πως αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη λύση στην περίπτωση που το πλήθος 

των µεταβλητών είναι µεταξύ 20 και 50 (Cliff 1988), όπως συµβαίνει στην παρούσα 

έρευνα (27 µεταβλητές). 

Ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο, για την επιλογή του πλήθους των παραγόντων, είναι 

το κριτήριο του ποσοστού της ∆ιακύµανσης, το οποίο ερµηνεύουν οι παράγοντες. 

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση υπολογίζουµε το αθροιστικό ποσοστό της 

εξαχθείσας διακύµανσης από διαδοχικούς παράγοντες. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο 

όριο αποδοχής, αλλά στις κοινωνικές επιστήµες όπου οι πληροφορίες είναι συχνά 

λιγότερο συγκεκριµένες, δεν είναι ασυνήθιστο οι αναλυτές να θεωρούν µία λύση που 

υπολογίζει το 60% της συνολικής διακύµανσης (και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη 

λιγότερο) ικανοποιητική λύση (Hair et al.  2001). Η τελική επιλογή του πλήθους των 

παραγόντων θέλει µεγάλη προσοχή, γιατί, όπως σηµειώνει ο Hair et al. (1998), 

υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την επιλογή τόσο µεγαλύτερου όσο και 

µικρότερου, από το κατάλληλο, πλήθους παραγόντων. Βέβαια, εξαίρεση µπορεί να 

γίνει όταν η παραγοντική ανάλυση χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µείωση των 

δεδοµένων και το επίπεδο της εξαχθείσας διακύµανσης είναι προκαθορισµένο. Σε 
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γενικές γραµµές κατά την παραγοντική ανάλυση, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια 

για την επίτευξη ενός φειδωλού και συγχρόνως αντιπροσωπευτικού πλήθους 

παραγόντων. Στην παρούσα έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια της ιδιοτιµής και 

του ποσοστού της διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους παράγοντες µε τα 

προαναφερθέντα όρια. 

Για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των µεταβλητών στον σχηµατισµό των 

παραγόντων ελέγχθηκαν οι φορτίσεις (loadings) αυτών. Οι παραγοντικές φορτίσεις 

παριστάνουν τη συσχέτιση µεταξύ των αρχικών µεταβλητών και του παράγοντα στον 

οποίον ανήκουν. Το άθροισµα των τετραγώνων των φορτίσεων όλων των 

µεταβλητών δίνει το συνολικό ποσό της διακύµανσης η οποία ερµηνεύεται από τον 

παράγοντα (Sharma 1996, Hair et al. 1998). Συνεπώς, το τετράγωνο της φόρτισης της 

κάθε µεταβλητής, στον παράγοντα, είναι το ποσό κατά το οποίο συνεισφέρει στην 

συνολική διακύµανση την οποία ερµηνεύει ο παράγοντας. Η σηµαντικότητα των 

φορτίσεων, σε σταθερό επίπεδο σηµαντικότητας, εξαρτάται από το µέγεθος του 

δείγµατος. Ενδεικτικά, µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, σε ένα δείγµα 100 ατόµων, 

φορτίο µε απόλυτη τιµή 0.55 και πάνω είναι σηµαντικό. Αντίστοιχα, σε δείγµα 

µεγαλύτερο των 200 ατόµων, φορτίο µε απόλυτη τιµή 0.40 και πάνω είναι επίσης 

σηµαντικό (Hair et al. 1998). Σε γενικές γραµµές πάντως, παραγοντικές φορτίσεις της 

τάξης του 0.71 θεωρούνται πολύ υψηλές, στο 0.63 υψηλές, στο 0.55 ικανοποιητικές, 

στο 0.45 µέτριες, στο 0.32 χαµηλές και κάτω από 0.30 µη αξιολογήσιµες (Comrey 

1973). 

Οι περισσότεροι ερευνητές διατείνονται ότι δεν υπάρχει κάποια οµοφωνία στις τιµές, 

ωστόσο συµφωνούν στο κατώφλι 0,30 ή 0,35 ως τη µικρότερη αποδεκτή τιµή 

φόρτισης. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε ως οριακό σηµείο η τιµή 0.40 που 

προτείνει η πλειοψηφία των ερευνητών (Sharma 1996, Kim & Mueller 1978). 

Στη συνέχεια γίνεται χωριστή ανάλυση των αποτελεσµάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης για τα δύο δείγµατα, τους τουρίστες και τους επαγγελµατίες. 
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Οι ιδιοτιµές  κατέδειξαν πως µια λύση των οκτώ παραγόντων οµαδοποιεί καλύτερα 

τις 27 διαστάσεις της αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών στον προορισµό µε 

βάση τις αντιλήψεις των τουριστών, σε δύο διαδοχικές παραγοντικές αναλύσεις. 

Συγκεκριµένα, η πρώτη παραγοντική ανάλυση διεξήχθη µε τις 18 αρχικές µεταβλητές 

αξιολόγησης της Τουριστικής Εµπειρίας, πλην της ∆ιαµονής ενώ η δεύτερη 

περιλάµβανε µόνο τις 9 διαστάσεις αξιολόγησης της υπηρεσίας της ∆ιαµονής στον 

προορισµό
6. 

Το ποσοστό συνολικής διακύµανσης που εξηγούν οι συνιστώσες αυτές φτάνει το 

71,6% της συνολικής διακύµανσης προ της περιστροφής για την ανάλυση των 

µεταβλητών αξιολόγησης τουριστικής εµπειρίας πλην της διατροφής, και  81,7%για 

την ανάλυση των µεταβλητών αξιολόγησης της διατροφής. Οι δύο πίνακες που 

ακολουθούν (8.1, 1&2) επεξηγούν τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης, και 

στους οποίους αναφέρονται οι παράγοντες µε ιδιοτιµές άνω της τιµής 1.0 και 

χαρακτηριστικά (attributes) µε φόρτωση παράγοντα µεγαλύτερη του 0.4 . 

 

 

 

Πίνακας 8.1  Παραγοντική Ανάλυση Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

 

                                                 
6 Για επιχειρηµατολογία σχετικά µε την διεξαγωγή χωριστών αναλύσεων βλέπε Ενότ… του παρόντος 
κεφαλαίου. 
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Μεταβλητές Αξιολόγησης Τουριστικής Εµπειρίας 
(πλην ∆ιαµονής)

Ποικιλία & 
Ποιότητα 

Αξιοθέατα - 
Απτά

Αξιοθέατα -
Μη Απτά

Τουριστικές 
Αγορές

∆ιατροφή - 
Μη Απτά

∆ιατροφή - 
Απτά

Communalities
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών 0.937      0.926
Υπάρχει ποικιλία τουριστικών εµπορικών προϊόντων 0.908      0.885
Η διατροφή στον προορισµό είναι υψηλής ποιότητας 0.589    0.552

Οι χώροι στα αξιοθέατα είναι πολύ καθαροί  0.782   0.676
Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη  0.729   0.601
Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα  0.685   0.552
Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι εύκολη  0.545   0.466

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί   0.841  0.787
Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα εξυπηρετούν άµεσα   0.828    0.796

Η τιµή των τουριστ. ειδών δεν είναι ακριβή 0.773   0.640
Τα τουριστικά προϊόντα είναι ποιοτικά 0.656   0.659
Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων αγορών 0.608   0.715
Φιλικότητα υπαλλήλων αγορών 0.540   0.649
Τα εµπορικά καταστήµατα είναι καθαρά 0.518   0.556

Φιλικότητα υπαλλήλων διατροφής     0.859  0.859
Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων διατροφής     0.832  0.768

Η διατροφή στον προορισµό δεν είναι ακριβή      0.925 0.860
Οι χώροι διατροφής είναι καθαροί      0.813 0.789

Eigenvalue 5.099 2.119 1.647 1.449 1.291 1.130
Variance (%) 28.3 11.8 9.2 8.0 7.2 6.3
Cumulative variance (%) 28.3 40.1 49.3 57.3 64.5 70.8
Reliability Alpha (%) 81.3 68.9 87.9 76.6 84.8 79.3
Number of items (total=18) 3 4 2 5 2 2

Note: Extraction Method – Principal Component Analysis

Rotation Method – Varimax with Kaiser Normalization

Rotation converged in 6 iterations.

KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy) = 0.716

Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153)

Missing Values replaced Pairwise  

Παραγοντική 
Ανάλυση Στο 

∆είγµα των 
Τουριστών 

 
8.1.1 
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Μεταβλητές Αξιολόγησης ∆ιαµονής
∆ιαµονή - Απτά 
Χαρακτηριστικά

∆ιαµονή - Μη Απτά 
Χαρακτηριστικά 

Communalities
Παροχές καταλύµατος 0.879  0.772
Ανέσεις για διανυκτέρευση 0.785  0.659
Καθαριότητα καταλύµατος 0.734 0.668
Γεύµατα καταλύµατος 0.642 0.571

Ανταγωνιστική τιµή καταλύµατος  0.820 0.682
Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων καταλύµατος 0.696 0.635
Φιλικότητα υπαλλήλων καταλύµατος 0.645 0.509
Ποιότητα καταλύµατος 0.569 0.634
Τοποθεσία καταλύµατος 0.564 0.415

Eigenvalue 4.354 1.190
Variance (%) 48.4 13.2
Cumulative variance (%) 48.4 61.6
Reliability Alpha (%) 82.8 79.4
Number of items (total=18) 4 5

Note: Extraction Method – Principal Component Analysis

Rotation Method – Varimax with Kaiser Normalization

Rotation converged in 3 iterations.

KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy) = 0.817

Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 301.844, df = 36)

Missing Values replaced Pairwise

Παραγοντική 
Ανάλυση 

∆ιαµονής Στο 
∆είγµα των 
Τουριστών 

 
8.1.2 
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88..55  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  1188  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ,,  ΠΠΛΛΗΗΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ––  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  

 

Η ανάλυση απέδωσε έξι παράγοντες ή κύριες συνιστώσες.  

Στον πρώτο παράγοντα φορτίστηκαν διαστάσεις µέτρησης της ποιότητας και 

ποικιλίας των τουριστικών προϊόντων του προορισµού, στον δεύτερο και τρίτο 

παράγοντα φορτίστηκαν οι διαστάσεις αξιολόγησης των Αξιοθέατων του 

προορισµού, ακολουθούν στον τέταρτο παράγοντα όλα τα θέµατα αξιολόγησης των 

τουριστικών Αγορών, ενώ τελευταίοι ακολουθούν οι παράγοντες (πέµπτος και έκτος) 

που περιλαµβάνουν την αξιολόγηση του ανθρώπινου παράγοντα και των απτών 

χαρακτηριστικών αντίστοιχα, της υπηρεσίας της ∆ιατροφής στον προορισµό.  

 

Παράγοντες Αξιολόγησης Τουριστικής Εµπειρίας (πλην ∆ιαµονής) 

 

Ποικιλία & Ποιότητα Προϊόντων 

Αξιοθέατα – Απτά χαρακτηριστικά 

Αξιοθέατα - Ανθρώπινος Παράγοντας 

Τουριστικές Αγορές 

∆ιατροφή - Ανθρώπινος Παράγοντας 

∆ιατροφή - Απτά χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

Αναλυτικά, οι προκύπτοντες παράγοντες έχουν ως εξής:  
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1ος Παράγοντας Ποικιλία και ποιότητα τουριστικών προϊόντων 

 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Ποικιλία & Ποιότητα 

Τουριστικών Προϊόντων» αντιπροσωπεύει µη απτά χαρακτηριστικά κριτήρια 

αξιολόγησης της ποικιλίας αλλά και της ποιότητας των τουριστικών ειδών στον 

προορισµό. Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη ικανότητα 

του προορισµού να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε µεγάλη ποικιλία.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την πρώτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 5.099 (ποσοστό 28,3%), και αποτελείται από τρεις (3) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.2. 

 

Πίνακας 8.2  1ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

1ος Παράγοντας: 

Ποικιλία & 

Ποιότητα Προϊόντων Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών 0.926 

 

Υπάρχει ποικιλία τουριστικών εµπορικών 

προϊόντων 0.885 

 

Η διατροφή στον προορισµό είναι υψηλής 

ποιότητας 0.552 

     

 Eigenvalue 5.099 

 Variance (%) 28.3 

 Cronbach Alpha  0.81 

 Number of items (total=18) 3 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153) 
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2ος Παράγοντας Απτά χαρακτηριστικά Αξιοθέατων 

 

Τη δεύτερη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Απτά χαρακτηριστικά των 

Αξιοθέατων». Σε αυτήν ξεφεύγουµε από τα πλαίσια της γενικότερης ικανότητας ενός 

προορισµού όπως αναφέραµε στην πρώτη κύρια συνιστώσα και εστιάζουµε στα 

Αξιοθέατα του προορισµού, και ειδικότερα στα απτά χαρακτηριστικά αυτού: 

πρόσβαση, καθαριότητα και ενδιαφέρον αξιοθέατων.  

Η διακύµανση που εξηγείται από τη δεύτερη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 2.119 (ποσοστό 11,8%), και αποτελείται από τέσσερις (4) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.3. 

 

Πίνακας 8.3  2ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

2ος Παράγοντας: 

Αξιοθέατα - Απτά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Οι χώροι στα αξιοθέατα είναι πολύ καθαροί 0.676 

 Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη 0.601 

 Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα 0.552 

 

Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι 

εύκολη 0.466 

     

 Eigenvalue 2.119 

 Variance (%) 11.8 

 Cronbach Alpha  0.69 

 Number of items (total=18) 4 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153) 
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3ος Παράγοντας Μη Απτά χαρακτηριστικά Αξιοθέατων 

Την τρίτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Μη Απτά χαρακτηριστικά των 

Αξιοθέατων» και περιλαµβάνει κριτήρια αξιολόγησης του ανθρώπινου παράγοντα 

στα αξιοθέατα, δηλαδή την φιλικότητα και την άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων 

στα τουριστικά αξιοθέατα του προορισµού. Ουσιαστικά ο παράγοντας αυτός αποτελεί 

προέκταση του προηγούµενου  που αφορούσε στα απτά χαρακτηριστικά των 

Αξιοθέατων του προορισµού (πρόσβαση, καθαριότητα και ενδιαφέρον αξιοθέατων).  

Η διακύµανση που εξηγείται από την τρίτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 1.647 (ποσοστό 9,2%), και αποτελείται από δύο (2) προσδιοριστικές µεταβλητές 

/διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.4. 

 

Πίνακας 8.4  3ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

3ος 

Παράγοντας: 

Αξιοθέατα - 

Μη Απτά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί 0.787 

 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα εξυπηρετούν άµεσα 0.796 

     

 Eigenvalue 1.647 

 Variance (%) 9.2 

 Cronbach Alpha  0.88 

 Number of items (total=18) 2 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153)  

      

  

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 519 

 

  

4ος Παράγοντας Τουριστικές Αγορές 

Την τέταρτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Τουριστικές Αγορές». Σε αυτόν τον 

παράγοντα εστιάζουµε στις Τουριστικές Αγορές που µπορούν να κάνουν οι 

επισκέπτες στον προορισµό. Χαρακτηριστικό είναι πως στον παράγοντα αυτό 

φορτίζονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των τουριστικών αγορών, µε µόνη 

εξαίρεση την ποικιλία των τουριστικών αγορών που, όπως προείδαµε, φορτίστηκε 

στον πρώτο παράγοντα. Ουσιαστικά τα ευρήµατα καθιστούν τα κριτήρια 

αξιολόγησης των αγορών ως διακριτά, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως 

οι τουρίστες διαφοροποιούν τις τουριστικές αγορές κατά την αξιολόγηση της 

συνολικής εµπειρίας.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την τρίτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 1.449 (ποσοστό 8,0%), και αποτελείται από πέντε (5) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.5. 

 

Πίνακας 8.5  4ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

4ος 

Παράγοντας: 

Τουριστικές 

Αγορές Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Η τιµή των τουριστ. ειδών δεν είναι ακριβή 0.640 

 Τα τουριστικά προϊόντα είναι ποιοτικά 0.659 

 Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων αγορών 0.715 

 Φιλικότητα υπαλλήλων αγορών 0.649 

 Τα εµπορικά καταστήµατα είναι καθαρά 0.556 

   

 Eigenvalue 1.449 

 Variance (%) 8.0 

 Cronbach Alpha  0.77 

 Number of items (total=18)  

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153)  
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5ος Παράγοντας ∆ιατροφή – Ανθρώπινος Παράγοντας 

Την πέµπτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Μη Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιατροφής» και περιλαµβάνει κριτήρια αξιολόγησης του ανθρώπινου παράγοντα 

στην υπηρεσία της διατροφής, δηλαδή την φιλικότητα και την άµεση εξυπηρέτηση 

των υπαλλήλων.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την πέµπτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 1.291 (ποσοστό 7,2%), και αποτελείται από δύο (2) προσδιοριστικές µεταβλητές 

/διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.6. 

 

Πίνακας 8.6  5ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

5ος 

Παράγοντας: 

∆ιατροφή - 

Ανθρώπινος 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Φιλικότητα υπαλλήλων διατροφής 0.859 

 Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων διατροφής 0.768 

     

 Eigenvalue 1.291 

 Variance (%) 7.2 

 Cronbach Alpha  0.85 

 Number of items (total=18) 2 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153)  
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6ος Παράγοντας ∆ιατροφή - Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιατροφής 

Τέλος, την έκτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιατροφής» και περιλαµβάνει κριτήρια αξιολόγησης της οικονοµικής 

ανταγωνιστικότητας της διατροφής και της καθαριότητας των χώρων διατροφής. 

Ουσιαστικά ο παράγοντας αυτός αποτελεί προέκταση του προηγούµενου  που 

αφορούσε στα µη απτά χαρακτηριστικά της διατροφής στον προορισµό.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την έκτη –και τελευταία- κύρια συνιστώσα 

(χαρακτηριστική τιµή) είναι 1.130 (ποσοστό 6,3%), και αποτελείται από δύο (2) 

προσδιοριστικές µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.7. 

 

Πίνακας 8.7  6ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Τουριστών  

 

6ος 

Παράγοντας: 

∆ιατροφή - 

Απτά 

Χαρακτηριστικά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Η διατροφή στον προορισµό δεν είναι ακριβή 0.860 

 Οι χώροι διατροφής είναι καθαροί 0.789 

     

 Eigenvalue 1.130 

 Variance (%) 6.3 

 Cronbach Alpha  0.79 

 Number of items (total=18) 2 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.716 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 1433.250, df = 153)  

      

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 522 

 

  

 

88..66  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  99  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ––  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  

 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες απέδωσε δύο παράγοντες ή κύριες συνιστώσες. 

Στον πρώτο παράγοντα φορτίστηκαν απτές διαστάσεις µέτρησης της ποιότητας και 

της διαµονής στον προορισµού, ενώ στο δεύτερο παράγοντα φορτίστηκαν οι µη απτές 

(άυλες) διαστάσεις αξιολόγησης της ∆ιατροφής.  

Παράγοντες Αξιολόγησης ∆ιαµονής 

 

∆ιαµονή – Μη Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιαµονή - Απτά χαρακτηριστικά 

 

 

Αναλυτικά, οι προκύπτοντες παράγοντες έχουν ως εξής:  
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1ος Παράγοντας ∆ιαµονή - Απτά Χαρακτηριστικά  

Η πρώτη κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» 

αντιπροσωπεύει τα υλικά ή απτά χαρακτηριστικά κριτήρια αξιολόγησης της διαµονής 

σε έναν προορισµό: παροχές καταλύµατος, ανέσεις, γεύµατα και καθαριότητα 

καταλύµατος. Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη 

ικανότητα του προορισµού να παρέχει ποιοτικά απτά χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες 

διαµονής.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την πρώτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 4.354 (ποσοστό 48,4%), και αποτελείται από δύο (4) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.8. 

 

Πίνακας 8.8  1ος Παράγοντας ∆ιαµονής Στο ∆είγµα των Τουριστών  

1ος 

Παράγοντας: 

∆ιατροφή - 

∆ιαµονή - Απτά 

Χαρακτηριστικά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Παροχές καταλύµατος 0.772 

 Ανέσεις για διανυκτέρευση 0.659 

 Καθαριότητα καταλύµατος 0.668 

 Γεύµατα καταλύµατος 0.571 

     

 Eigenvalue 4.354 

 Variance (%) 48.4 

 Cronbach Alpha  0.83 

 Number of items (total=18) 4 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.817 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 301.844, df = 36)  
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2ος Παράγοντας Μη Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής 

Η δεύτερη, και τελευταία, κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Μη Απτά 

Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» αντιπροσωπεύει τα άυλα ή µη απτά χαρακτηριστικά 

κριτήρια αξιολόγησης της διαµονής σε έναν προορισµό: ανταγωνιστικότητα τιµής, 

ποιότητα και τοποθεσία καταλύµατος, αλλά και φιλικότητα και ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των υπαλλήλων διαµονής. Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά 

περιλαµβάνει µια γενικότερη ικανότητα του προορισµού να παρέχει ποιοτικά µη απτά 

χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες διαµονής.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την δεύτερη –και τελευταία- κύρια συνιστώσα 

(χαρακτηριστική τιµή) είναι 1.190 (ποσοστό 13,2%), και αποτελείται από δύο (5) 

προσδιοριστικές µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.9. 

 

Πίνακας 8.9  2ος Παράγοντας ∆ιαµονής Στο ∆είγµα των Τουριστών  

2ος 

Παράγοντας: 

∆ιατροφή - 

∆ιαµονή – Μη 

Απτά 

Χαρακτηριστικά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Ανταγωνιστική τιµή καταλύµατος 0.682 

 Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων καταλύµατος 0.635 

 Φιλικότητα υπαλλήλων καταλύµατος 0.509 

 Ποιότητα καταλύµατος 0.634 

 Τοποθεσία καταλύµατος 0.415 

   

 Eigenvalue 1.190 

 Variance (%) 13.2 

 Cronbach Alpha  0.79 

 Number of items (total=18) 5 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.817 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 301.844, df = 36)  
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88..77  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  

 

Οι ιδιοτιµές  κατέδειξαν πως µια λύση των οκτώ παραγόντων οµαδοποιεί καλύτερα 

τις 27 διαστάσεις της αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών στον προορισµό µε 

βάση τις εκτιµήσεις των επαγγελµατιών του προορισµού για τις αξιολογήσεις των 

τουριστών, σε δύο διαδοχικές παραγοντικές αναλύσεις. Συγκεκριµένα, η πρώτη 

παραγοντική ανάλυση διεξήχθη µε τις 18 αρχικές µεταβλητές αξιολόγησης της 

Τουριστικής Εµπειρίας, πλην της ∆ιαµονής ενώ η δεύτερη περιλάµβανε µόνο τις 

εννέα (9) διαστάσεις αξιολόγησης της υπηρεσίας της ∆ιαµονής στον προορισµό
7. 

Το ποσοστό συνολικής διακύµανσης που εξηγούν οι συνιστώσες αυτές φτάνει το 

69,8% της συνολικής διακύµανσης προ της περιστροφής για την ανάλυση των 

µεταβλητών αξιολόγησης τουριστικής εµπειρίας πλην της διατροφής, και  81,2% για 

την ανάλυση των µεταβλητών αξιολόγησης της διατροφής. Οι δύο πίνακες που 

ακολουθούν (8.10.1 & 8.10.2) επεξηγούν τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης, και στους οποίους αναφέρονται οι παράγοντες µε ιδιοτιµές άνω της τιµής 

1.0 και χαρακτηριστικά (attributes) µε φόρτωση παράγοντα µεγαλύτερη του 0.4 . 

 

Πίνακας 8.10  Παραγοντική Ανάλυση Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

 

 

                                                 
7 Για επιχειρηµατολογία σχετικά µε την διεξαγωγή χωριστών αναλύσεων βλέπε Ενότ… του παρόντος 
κεφαλαίου. 
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Μεταβλητές Αξιολόγησης Τουριστικής Εµπειρίας (πλην 
∆ιαµονής) ∆ιατροφή Αξιοθέατα 

Ποικιλία & 
Ποιότητα & 
Καθαριότητα

Τουριστικές 
Αγορές  - 
Μη Απτά

Τουριστικές 
Αγορές- Τιµή

Communalities
Η διατροφή στον προορισµό είναι υψηλής ποιότητας 0.872     0.773
Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων διατροφής 0.843     0.768
Οι χώροι διατροφής είναι καθαροί 0.825     0.738
Φιλικότητα υπαλλήλων διατροφής 0.777     0.647
Η διατροφή στον προορισµό δεν είναι ακριβή 0.600    0.552

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα εξυπηρετούν άµεσα  0.863    0.815
Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί  0.854    0.841
Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι εύκολη  0.779    0.701
Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα  0.610    0.456
Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη  0.481  0.719

Υπάρχει ποικιλία τουριστικών εµπορικών προϊόντων   0.856   0.848
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών  0.770   0.816
Τα τουριστικά προϊόντα είναι ποιοτικά   0.634  0.562
Τα εµπορικά καταστήµατα είναι καθαρά  0.577   0.798
Οι χώροι στα αξιοθέατα είναι πολύ καθαροί  0.566   0.615

Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων αγορών    0.893  0.824
Φιλικότητα υπαλλήλων αγορών    0.783  0.716

Η τιµή των τουριστ. ειδών δεν είναι ακριβή     0.821 0.776

Eigenvalue 4.478 3.603 2.225 1.589 1.070
Variance (%) 24.9 20.0 12.4 8.8 5.9
Cumulative variance (%) 24.9 44.9 57.3 66.1 72.0
Reliability Alpha (%) 86.4 81.8 73.9 77.1
Number of items (total=18) 5 5 5 2 1

Note: Extraction Method – Principal Component Analysis

Rotation Method – Varimax with Kaiser Normalization

Rotation converged in 6 iterations.

KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy) = 0.698

Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153)

Missing Values replaced Pairwise  

Πίνακας 8.10.1  

Παραγοντική 

Ανάλυση (πλην 

∆ιαµονής) Στο 

∆είγµα των 

Επαγγελµατιών 
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Μεταβλητές Αξιολόγησης ∆ιαµονής
∆ιαµονή - Απτά 
Χαρακτηριστικά

∆ιαµονή - Μη Απτά 
Χαρακτηριστικά

Communalities
Γεύµατα καταλύµατος 0.872  0.764
Παροχές καταλύµατος 0.815  0.699
Καθαριότητα καταλύµατος 0.801  0.725
Τοποθεσία καταλύµατος 0.794  0.692
Ανέσεις για διανυκτέρευση 0.698  0.570

Ποιότητα καταλύµατος  0.927 0.878
Φιλικότητα υπαλλήλων καταλύµατος  0.924 0.923
Ανταγωνιστική τιµή καταλύµατος  0.872 0.788
Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων καταλύµατος 0.696 0.640

Eigenvalue 4.966 1.713
Variance (%) 55.2 19.0
Cumulative variance (%) 55.2 74.2
Reliability Alpha (%) 88.1 90.7
Number of items (total=18) 5 4

Note: Extraction Method – Principal Component Analysis

Rotation Method – Varimax with Kaiser Normalization

Rotation converged in 3 iterations.

KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy) = 0.812

Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 236.735, df = 36)

Missing Values replaced Pairwise

Πίνακας 8.10.1   
Παραγοντική 
Ανάλυση 
∆ιαµονής Στο 
∆είγµα των 
Επαγγελµατιών 
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88..88  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  1188  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ,,  ΠΠΛΛΗΗΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ––  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  

 

Η ανάλυση απέδωσε πέντε παράγοντες ή κύριες συνιστώσες. Στον πρώτο παράγοντα 

φορτίστηκαν σχεδόν όλες οι διαστάσεις µέτρησης της διατροφής, στον δεύτερο 

σχεδόν όλες οι διαστάσεις µέτρησης των αξιοθέατων, στον τρίτο φορτίστηκαν οι 

διαστάσεις αξιολόγησης της ποιότητας και ποικιλίας των τουριστικών προϊόντων του 

προορισµού αλλά και διαστάσεις της καθαριότητας, ενώ τέλος, στον τέταρτο και 

πέµπτο παράγοντα φορτίστηκαν οι διαστάσεις αξιολόγησης των Τουριστικών 

Αγορών του προορισµού, ανθρώπινος παράγοντας και ανταγωνιστικότητα τιµής, 

αντίστοιχα.  

 

Παράγοντες Αξιολόγησης Τουριστικής Εµπειρίας (πλην ∆ιαµονής) 

 

∆ιατροφή   

Αξιοθέατα  

Ποικιλία & Ποιότητα & Καθαριότητα 

Τουριστικές Αγορές- Ανθρώπινος Παράγοντας 

Τουριστικές Αγορές- Τιµή 

 

Αναλυτικά, οι προκύπτοντες παράγοντες έχουν ως εξής:  
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1ος Παράγοντας ∆ιατροφή 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «∆ιατροφή» αντιπροσωπεύει τα 

κριτήρια αξιολόγησης της υπηρεσίας της ∆ιατροφής στον προορισµό. Ο παράγοντας 

αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη ικανότητα του προορισµού να 

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διατροφής. Χαρακτηριστικό είναι πως στον παράγοντα 

αυτό φορτίζονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης της ∆ιατροφής, µε µόνη εξαίρεση την 

ποικιλία που φορτίστηκε στον τρίτο παράγοντα. Ουσιαστικά τα ευρήµατα καθιστούν 

τα κριτήρια αξιολόγησης της διαµονής ως διακριτά, γεγονός που µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως οι επαγγελµατίες εκτιµούν πως οι τουρίστες διαφοροποιούν τη 

διατροφή κατά την αξιολόγηση της συνολικής εµπειρίας.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την πρώτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 5.099 (ποσοστό 28,3%), και αποτελείται από πέντε (5) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.11. 

 

Πίνακας 8.11  1ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

1ος Παράγοντας: 

∆ιατροφή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 

Η διατροφή στον προορισµό είναι υψηλής 

ποιότητας 0.773 

 Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων διατροφής 0.768 

 Οι χώροι διατροφής είναι καθαροί 0.738 

 Φιλικότητα υπαλλήλων διατροφής 0.647 

 Η διατροφή στον προορισµό δεν είναι ακριβή 0.552 

     

 Eigenvalue 4.478 

 Variance (%) 24.9 

 Cronbach Alpha  0.86 

 Number of items (total=18) 5 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.698 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153) 
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2ος Παράγοντας Αξιοθέατα 

 

Τη δεύτερη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Αξιοθέατα». Σε αυτήν εστιάζουµε 

στα Αξιοθέατα του προορισµού, τόσο στα απτά χαρακτηριστικά αυτού (πρόσβαση, 

και ενδιαφέρον αξιοθέατων) όσο και στα µη απτά χαρακτηριστικά (φιλικότητα και 

την άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων) των αξιοθέατων. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης της καθαριότητας στους χώρους των αξιοθέατων 

που φορτίστηκε στον τρίτο παράγοντα.  

Η διακύµανση που εξηγείται από τη δεύτερη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 3.603 (ποσοστό 20,0%), και αποτελείται από πέντε (5) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.12. 

 

Πίνακας 8.12  2ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

2ος Παράγοντας: 

Αξιοθέατα Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 

Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα εξυπηρετούν 

άµεσα 0.815 

 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί 0.841 

 

Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι 

εύκολη 0.701 

 Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα 0.456 

 Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη 0.719 

     

 Eigenvalue 3.603 

 Variance (%) 20.0 

 Cronbach Alpha  0.82 

 Number of items (total=18) 5 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.698 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153) 
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3ος Παράγοντας Ποικιλία, Ποιότητα & Καθαριότητα 

 

Η τρίτη κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Ποικιλία, Ποιότητα & 

Καθαριότητα» αντιπροσωπεύει µη απτά χαρακτηριστικά κριτήρια αξιολόγησης της 

ποικιλίας αλλά και της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσίων και προϊόντων στον 

προορισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της καθαριότητας στα αξιοθέατα. Ο 

παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη ικανότητα του 

προορισµού να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε µεγάλη ποικιλία.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την τρίτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 2.225 (ποσοστό 12,4%), και αποτελείται από πέντε (5) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.13. 

 

Πίνακας 8.13  3ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

3ος Παράγοντας: 

Ποικιλία, 

Ποιότητα & 

Καθαριότητα Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 

Υπάρχει ποικιλία τουριστικών εµπορικών 

προϊόντων 0.848 

 Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και ποτών 0.816 

 Τα τουριστικά προϊόντα είναι ποιοτικά 0.562 

 Τα εµπορικά καταστήµατα είναι καθαρά 0.798 

 Οι χώροι στα αξιοθέατα είναι πολύ καθαροί 0.615 

     

 Eigenvalue 2.225 

 Variance (%) 12.4 

 Cronbach Alpha  0.74 

 Number of items (total=18) 5 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.698 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153) 
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4ος Παράγοντας Μη Απτά Χαρακτηριστικά Τουριστικών Αγορών  

 

Την τέταρτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Μη Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιατροφής» και περιλαµβάνει κριτήρια αξιολόγησης του ανθρώπινου παράγοντα στις 

τουριστικές αγορές, δηλαδή την φιλικότητα και την άµεση εξυπηρέτηση των 

υπαλλήλων.  

Η διακύµανση που εξηγείται από τη τέταρτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 1.589 (ποσοστό 8,8%), και αποτελείται από δύο (2) προσδιοριστικές µεταβλητές 

/διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.14. 

 

Πίνακας 8.14  4ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

 

4ος Παράγοντας: 

Τουριστικές Αγορές - 

Ανθρώπινος 

Παράγοντας Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων αγορών 0.824 

 Φιλικότητα υπαλλήλων αγορών 0.716 

     

 Eigenvalue 1.589 

 Variance (%) 8.8 

 Cronbach Alpha  0.77 

 Number of items (total=18) 2 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.698 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153) 
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5ος Παράγοντας Οικονοµική Ανταγωνιστικότητα Τουριστικών Αγορών 

 

Την πέµπτη κύρια συνιστώσα, την ονοµάσαµε «Μη Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιατροφής» και περιλαµβάνει µόλις ένα κριτήριο αξιολόγησης των τουριστικών 

αγορών, και συγκεκριµένα την αξιολόγηση της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας των 

τουριστικών αγορών.  

Συγκεκριµένα, η διακύµανση που εξηγείται από την πέµπτη και τελευταία τέταρτη 

κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) είναι 1.589 (ποσοστό 8,8%), και αποτελείται 

από µια (1) προσδιοριστική µεταβλητή /διάσταση, όπως φαίνεται από τον πίνακα 

8.15. 

 

Πίνακας 8.15  5ος Παράγοντας Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

 

5ος Παράγοντας: 

Τουριστικές Αγορές - 

Ανταγωνιστική Τιµή Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Η τιµή των τουριστ. ειδών δεν είναι ακριβή 0.776 

     

 Eigenvalue 1.070 

 Variance (%) 5.9 

 Cronbach Alpha   

 Number of items (total=18) 1 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.698 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 882.636, df = 153) 
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88..99  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  99  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ––  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  

 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες απέδωσε δύο παράγοντες ή κύριες συνιστώσες. 

Στον πρώτο παράγοντα φορτίστηκαν απτές διαστάσεις µέτρησης της ποιότητας και 

της διαµονής στον προορισµού, ενώ στο δεύτερο παράγοντα φορτίστηκαν οι µη απτές 

(άυλες) διαστάσεις αξιολόγησης της ∆ιατροφής.  

 

 

Παράγοντες Αξιολόγησης ∆ιαµονής 

 

∆ιαµονή – Μη Απτά χαρακτηριστικά 

∆ιαµονή - Απτά χαρακτηριστικά 

 

Αναλυτικά, οι προκύπτοντες παράγοντες έχουν ως εξής:  
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1ος Παράγοντας Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» 

αντιπροσωπεύει τα υλικά ή απτά χαρακτηριστικά κριτήρια αξιολόγησης της διαµονής 

σε έναν προορισµό: παροχές καταλύµατος, ανέσεις, γεύµατα, τοποθεσία και 

καθαριότητα καταλύµατος. Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια 

γενικότερη ικανότητα του προορισµού να παρέχει ποιοτικά απτά χαρακτηριστικά στις 

υπηρεσίες διαµονής.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την πρώτη κύρια συνιστώσα (χαρακτηριστική τιµή) 

είναι 4.966 (ποσοστό 55,2%), και αποτελείται από πέντε (5) προσδιοριστικές 

µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.16. 

 

Πίνακας 8.16  1ος Παράγοντας ∆ιαµονής Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

1ος Παράγοντας: 

∆ιαµονή - Απτά 

Χαρακτηριστικά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Γεύµατα καταλύµατος 0.764 

 Παροχές καταλύµατος 0.699 

 Καθαριότητα καταλύµατος 0.725 

 Τοποθεσία καταλύµατος 0.692 

 Ανέσεις για διανυκτέρευση 0.570 

   

     

 Eigenvalue 4.966 

 Variance (%) 55.2 

 Cronbach Alpha  0.88 

 Number of items (total=18) 5 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.812 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 236.735, df = 36) 
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2ος Παράγοντας Μη Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής 

 

Η δεύτερη, και τελευταία, κύρια συνιστώσα, την οποία ονοµάσαµε «Μη Απτά 

Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» αντιπροσωπεύει τα άυλα ή µη απτά χαρακτηριστικά 

κριτήρια αξιολόγησης της διαµονής σε έναν προορισµό: ανταγωνιστικότητα τιµής, 

ποιότητα καταλύµατος, αλλά και φιλικότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των 

υπαλλήλων διαµονής. Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη 

ικανότητα του προορισµού να παρέχει ποιοτικά µη απτά χαρακτηριστικά στις 

υπηρεσίες διαµονής.  

Η διακύµανση που εξηγείται από την δεύτερη –και τελευταία- κύρια συνιστώσα 

(χαρακτηριστική τιµή) είναι 1.713 (ποσοστό 19,0%), και αποτελείται από τέσσερις 

(4) προσδιοριστικές µεταβλητές /διαστάσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.17 

 

Πίνακας 8.17  2ος Παράγοντας ∆ιαµονής Στο ∆είγµα των Επαγγελµατιών 

2ος Παράγοντας: 

∆ιαµονή - Μη Απτά 

Χαρακτηριστικά Προσδιοριστική Μεταβλητή Φορτίσεις 

   

 Ποιότητα καταλύµατος 0.878 

 Φιλικότητα υπαλλήλων καταλύµατος 0.923 

 Ανταγωνιστική τιµή καταλύµατος 0.788 

 

Ταχύτητα εξυπηρέτησης υπαλλήλων 

καταλύµατος 0.640 

     

 Eigenvalue 1.713 

 Variance (%) 19.0 

 Cronbach Alpha  0.91 

 Number of items (total=18) 4 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkim Measure)  0.812 

 Bartlett’s Test of Sphericity: p = 0.000 (x2 = 236.735, df = 36) 
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88..1100  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ    

 

Μετά τις αναλύσεις που προηγήθηκαν ακολουθεί η συνδυαστική επεξεργασία των 

ευρηµάτων των παραγοντικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της διερεύνησης των 

διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο ερευνώµενων συµµέτοχων στην τουριστική 

εµπειρία του συγκεκριµένου προορισµού. 

Συνοψίζοντας οι παραγοντικές αναλύσεις στα δύο δείγµατα (Τουρίστες – 

Επαγγελµατίες), παρήγαγαν: 

⇒ Η Παραγοντική Ανάλυση στους Τουρίστες παρήγαγε µια λύση οκτώ 

παραγόντων (factors) αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας που προσφέρει 

ο προορισµός. 

⇒ Η Παραγοντική Ανάλυση στους Επαγγελµατίες παρήγαγε µια λύση επτά 

παραγόντων (factors) αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας που προσφέρει 

ο προορισµός. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες µε µια συνοπτική παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων όλων των παραγοντικών αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της διερεύνησης των διαφοροποιήσεων στη δοµή της αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας από τα δύο δείγµατα της µελέτης (8.18 & 8.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8.18  συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων όλων των παραγοντικών 

αναλύσεων στα ∆ύο ∆είγµατα
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Αξιολόγηση Τουριστικής Εµπειρίας  
Παράγοντας Τουρίστες  Επαγγελµατίες  

   

«Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» «Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» 1ος 
Παράγοντας Παροχές καταλύµατος, ανέσεις, γεύµατα και καθαριότητα 

καταλύµατος. 
Παροχές καταλύµατος, ανέσεις, γεύµατα, καθαριότητα και τοποθεσία 
καταλύµατος. 

   
«Ποικιλία & Ποιότητα Τουριστικών Προϊόντων» «∆ιατροφή» 2ος 

Παράγοντας Κριτήρια της ποικιλίας αλλά και της ποιότητας των τουρ. προϊόντων. Φορτίζονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης της ∆ιατροφής, εκτός ποικιλίας.  
   

«Μη Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» «Αξιοθέατα» 3ος 
Παράγοντας 

Ανταγωνιστικότητα τιµής, ποιότητα και τοποθεσία, φιλικότητα και 
ταχύτητα εξυπηρέτησης. Φορτίζονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης Αξιοθέατων, εκτός καθαριότητας.  

   
«Απτά χαρακτηριστικά των Αξιοθέατων» «Μη Απτά Χαρακτηριστικά ∆ιαµονής» 4ος 

Παράγοντας 
Πρόσβαση, καθαριότητα και ενδιαφέρον αξιοθέατων. 

Ανταγωνιστικότητα τιµής, ποιότητα καταλύµατος, φιλικότητα και ταχύτητα 
εξυπηρέτησης υπαλλήλων. 

   
«Μη Απτά χαρακτηριστικά των Αξιοθέατων»  «Ποικιλία, Ποιότητα & Καθαριότητα»  5ος 

Παράγοντας Φιλικότητα και την άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. Κριτήρια αξιολόγησης της ποικιλίας, της ποιότητας και της καθαριότητας.  
   

«Τουριστικές Αγορές».  «Μη Απτά χαρακτηριστικά Αγορών»  6ος 
Παράγοντας Φορτίζονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης αγορών, πλην ποικιλίας. Κριτήρια αξιολόγησης του ανθρώπινου παράγοντα στις τουριστικές αγορές 

   
«Μη Απτά χαρακτηριστικά ∆ιατροφής»  «Οικονοµική Ανταγωνιστικότητα Τουριστικών Αγορών»   7ος 

Παράγοντας Φιλικότητα και άµεση εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. Μόνο Οικονοµική ανταγωνιστικότητα των τουριστικών εµπορικών ειδών. 
   

«Απτά χαρακτηριστικά ∆ιατροφής»   8ος 
Παράγοντας Οικονοµική ανταγωνιστικότητα της διατροφής και καθαριότητα.  
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Κατάταξη Παράγοντας % ∆ιακύµανσης Παράγοντας % ∆ιακύµανσης

1
∆ιαµονή - 
Απτά 4 48.4 ∆ιαµονή - Απτά 5 55.2

2
Ποικιλία & 
Ποιότητα 3 28.3 ∆ιατροφή 5 24.9

3
∆ιαµονή - Μη 
Απτά 5 13.2 Αξιοθέατα 5 20.0

4
Αξιοθέατα - 
Απτά 4 11.8

∆ιαµονή - Μη 
Απτά 4 19.0

5
Αξιοθέατα - 
Μη Απτά 2 9.2

Ποικιλία & 
Ποιότητα & 
Καθαριότητα 5 12.4

6
Τουριστικές 
Αγορές 5 8.0

Τουριστικές 
Αγορές- Μη 
Απτά 2 8.8

7
∆ιατροφή - Μη 
Απτά 2 7.2

Τουριστικές 
Αγορές- Τιµή 1 5.9

8
∆ιατροφή - 
Απτά 2 6.3

∆οµή Αξιολόγησης 
Τουριστικής 
Εµπειρίας 

Τουρίστες Επαγγελµατίες

 

 Πίνακας 8.19  ∆οµή Αξιολόγησης Τουριστικής Εµπειρίας στα ∆ύο ∆είγµατα- παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων όλων των παραγοντικών αναλύσεων  

 

 

Από τα αποτελέσµατα των δύο πινάκων µπορούµε να εξαγάγουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τις οµοιότητες και τις διαφορές στη δοµή αξιολόγησης της 

τουριστικής εµπειρίας από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του 

προορισµού για την δοµή αυτή. 
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Οι Τουρίστες κατά την αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας: 

⇒ Αρχικά αξιολογούν το γενικό και αόριστο χαρακτηριστικό της ποιότητας και 

της ποικιλίας των παρεχόµενων από τον προορισµό προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά περιλαµβάνει µια γενικότερη ικανότητα του 

προορισµού να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε µεγάλη ποικιλία. Το 

εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει ένα βασικό συµπέρασµα της κριτικής επισκόπησης 

της δηµοσιευµένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας στα πλαίσια της 

διατριβής, που ορίζει πως οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 

«καταναλώνουν» τους προορισµούς ως µια περιεκτική εµπειρία, χωρίς συχνά 

να συνειδητοποιούν πως κάθε στοιχείο του προϊόντος παράγεται και 

ρυθµίζεται από τους µεµονωµένους φορείς (βλέπε εκτενή ανάλυση στο 

Κεφάλαιο της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, Κεφ.2.Γ, Ενότ. Γ.2.2). Θεωρούν, 

δηλαδή, τον προορισµό ως εµπορικό σήµα που αποτελείται από ένα σύνολο 

προµηθευτών των τουριστικών υπηρεσιών (Kozak 2002). Η συνολική 

εµπειρία εποµένως αποτελείται από πολυάριθµες µικρές επαφές (encounters) 

µε ποικίλους τουριστικούς φορείς η ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα είναι 

συχνά αλληλένδετη και σχεδόν αδιαχώριστη από των άλλων φορέων Ως εκ 

τούτου, η ανταγωνιστικότητα κάθε φορέα στον συγκεκριµένο προορισµό είναι 

αλληλένδετη και σχεδόν αδιαχώριστη από των άλλων φορέων, εύρηµα που 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την υπάρχουσα τουριστική βιβλιογραφία (Buhalis 

2000, Lankford 1994). 

⇒ Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που προέκυψαν φανερώνουν πως οι τουρίστες 

ουσιαστικά διαχωρίζουν τις τουριστικές εµπειρίες στις επιµέρους υπηρεσίες 

(δηλαδή, διαµονή, αξιοθέατα, αγορές και διατροφή) αλλά και τα απτά και µη 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης κάθε µία από αυτές τις υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, 

ο πρώτος και τρίτος παράγοντας αφορά στα αξιοθέατα στον προορισµό, απτά 

και µη απτά χαρακτηριστικά αντίστοιχα, ο τέταρτος παράγοντας φορτίζει όλες 

σχεδόν τις διαστάσεις αξιολόγησης των τουριστικών αγορών, ενώ οι δύο 

τελευταίοι παράγοντες αφορούν στην υπηρεσία της διατροφής στον 

προορισµό (µη απτά και απτά χαρακτηριστικά αντίστοιχα). Ουσιαστικά το 

εύρηµα αυτό, δηλαδή η ταξινόµηση µεταξύ απτών και µη απτών διαστάσεων 
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της ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας εναρµονίζεται µε τον διαχωρισµό 

των Ferguson et al. (1999) σε τεχνικές πτυχές της αντιληπτής ποιότητας 

υπηρεσιών (technical quality, το φυσικό περιβάλλον και η βασική αξία που ο 

πελάτης λαµβάνει), και σε λειτουργική ποιότητα (functional quality, 

διαδικασία παράδοσης της υπηρεσίας, δηλ. οι σχέσεις µεταξύ του φορέα 

παροχής υπηρεσιών του δέκτη). Αυτοί οι ορισµοί της τεχνικής και 

λειτουργικής ποιότητας είναι παρόµοιοι µε εκείνους των Lethinen και 

Lethinen (1991) για την φυσική (physical quality) και τη διαδραστική ποιότητα 

(interactive quality), και των Mels et al. (1997) για εξωγενή (extrinsic quality) 

και εγγενή ποιότητα (intrinsic quality). Η προαναφερθείσα ταξινόµηση θα 

µπορούσε να συνδεθεί µε τις σκληρές ιδιότητες (hard attributes 

ανταγωνιστικότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία) και µαλακές ιδιότητες (soft 

attributes - φροντίδα/ βοήθεια, προσοχή, ευγένεια και φιλική διάθεση) του 

Auh (2005). Οι ταξινοµήσεις των διαστάσεων της ποιότητας επεκτάθηκαν από 

την Szmigin (1993), προσδιορίζοντας τη σκληρή ποιότητα (hard quality, αυτό 

που παρέχεται - what is provided), µαλακή ποιότητα (soft quality, πώς 

παρέχεται - how it is provided) και τέλος, ποιότητα έκβασης (outcome quality, 

αξιολόγηση τελικού αποτελέσµατος της παρεχόµενης υπηρεσίας). Η ιδέα της 

αργότερα αναπτύχθηκε περεταίρω από τους Gounaris & Venetis (2002), οι 

οποίοι  επιπρόσθετα διέκριναν την ποιότητα έκβασης σε άµεση ποιότητα 

έκβασης (immediate outcome quality) και τελική ποιότητα έκβασης (final 

outcome quality). 

 

Συνοψίζοντας, το βασικό εύρηµα της παραγοντικής ανάλυσης στους 

Τουρίστες είναι πως οι τουρίστες, εκτός από θέµατα ποιότητας και 

ποικιλίας των υπηρεσιών που τα αξιολογούν συνολικά και συνδυαστικά ως 

ενιαία διάσταση, διαχωρίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο 

προορισµός και τις αξιολογούν χωριστά, µε µόνη διαφοροποίηση την 

απτότητα ή µη σε επίπεδο κάθε τουριστικής υπηρεσίας.  
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Οι Επαγγελµατίες από την άλλη, κατά εκτίµησή τους για την αξιολόγηση της 

τουριστικής εµπειρίας από τους τουρίστες: 

⇒ Όλοι οι παράγοντες που προέκυψαν φανερώνουν πως και οι επαγγελµατίες 

ουσιαστικά διαχωρίζουν τις τουριστικές εµπειρίες των τουριστών σε επιµέρους 

υπηρεσίες (δηλαδή, αξιοθέατα, αγορές και διατροφή). Συγκεκριµένα, ο πρώτος 

παράγοντας φορτίζει όλες σχεδόν τις διαστάσεις αξιολόγησης της διατροφής 

στον προορισµό
8 και ο δεύτερος παράγοντας φορτίζει όλες σχεδόν τις 

διαστάσεις αξιολόγησης των αξιοθέατων στον προορισµό
9 αφορά στον 

προορισµό.  

⇒ Οι Επαγγελµατίες φαίνεται να διαχωρίζουν σε µικρότερο βαθµό από τους 

τουρίστες τα απτά και µη χαρακτηριστικά αξιολόγησης των υπηρεσιών.. 

Συγκεκριµένα, µόνο στην περίπτωση της διαµονής και την αξιολόγηση των 

τουριστικών αγορών στον προορισµό κάνουν διάκριση σε µη απτά και απτά 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης.  

⇒ Τέλος, και οι επαγγελµατίες φαίνεται να αξιολογούν το γενικό και αόριστο 

χαρακτηριστικό της ποιότητας και της ποικιλίας των παρεχόµενων από τον 

προορισµό προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαφοροποίησή τους από τον 

αντίστοιχο παράγοντα των τουριστών (1ος Παράγοντας «Ποικιλία & Ποιότητα 

Τουριστικών Προϊόντων» είναι πως στην ποιότητα και την ποικιλία οι 

επαγγελµατίες προσθέτουν και την έννοια της καθαριότητας των χώρων στα 

αξιοθέατα. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι επαγγελµατίες δείχνουν να θεωρούν την 

καθαριότητα στοιχείο της γενικής ποιότητας του παρεχόµενου τουριστικού 

προϊόντος του προορισµού.  

Το βασικό εύρηµα της αυτής της παραγοντικής ανάλυσης είναι πως και οι 

επαγγελµατίες, εκτός από θέµατα ποιότητας και ποικιλίας των υπηρεσιών 

που τα αξιολογούν συνολικά και συνδυαστικά ως ενιαία διάσταση, 

διαχωρίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο προορισµός και τις 

αξιολογούν χωριστά.  
                                                 
8 Μόνη εξαίρεση η ποικιλία τροφίµων και ποτών που φορτίστηκε στον τρίτο παράγοντα «Ποικιλία, 
Ποιότητα & Καθαριότητα». 
9 Μόνη εξαίρεση την καθαριότητα των χώρων που φορτίστηκε στον τρίτο παράγοντα «Ποικιλία, 
Ποιότητα & Καθαριότητα». 
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Συνοψίζοντας, η παραγοντική ανάλυση στα πλαίσια της παρούσας διατριβής κρίθηκε 

ιδιαίτερα χρήσιµη για την αναγνώριση της δοµής της αξιολόγησης της τουριστικής 

εµπειρίας από τους τουρίστες και την εκτίµηση των επαγγελµατιών του προορισµού για 

την δοµή αυτή και ο εντοπισµός τυχόν διαφορών.  

Συγκεκριµένα, µέσω της χωριστής ανάλυσης παραγόντων διερευνήθηκε ο αριθµός, η 

δοµή αλλά και το περιεχόµενο των παραγόµενων παραγόντων για κάθε µία από τις δύο 

αναλύσεις µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο 

πληθυσµών.  

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συνηγορούν υπέρ της άποψης πως οι 

επαγγελµατίες του τουρισµού στον προορισµό σε γενικές γραµµές αναγνωρίζουν 

την δοµή της αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας από τους ίδιους τους 

επισκέπτες του προορισµού.  

Ειδικότερα, τα σηµεία σύγκλισης µεταξύ τουριστών και επαγγελµατιών εντοπίζονται 

κυρίως σε τρεις τοµείς: 

1. Αναγνώριση της υψηλής θέσης της ∆ιαµονής στην αξιολόγηση των τουριστών. 

2. Αναγνώριση της αξιολόγησης της ποιότητας και της ποικιλίας των τουριστικών 

προϊόντων ως ξεχωριστή και ενιαία διάσταση από τους τουρίστες 

3. Αναγνώριση ως ένα βαθµό από τους επαγγελµατίες της τάσης των τουριστών να 

διαχωρίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο προορισµός και τις 

αξιολογούν χωριστά. 

Αντίθετα, τα βασικά σηµεία διαφοροποίησης µεταξύ των δύο δειγµάτων εντοπίζονται 

στα κάτωθι: 

1. Αδυναµία αναγνώρισης από τους επαγγελµατίες της τάσης των τουριστών να 

διαχωρίζουν συστηµατικά τις τουριστικές υπηρεσίες σε απτά και µη απτά 

χαρακτηριστικά και τα αξιολογούν χωριστά. Μόνη εξαίρεση οι διαµονή και σε ένα 

µικρό βαθµό οι τουριστικές αγορές. 

2. Επιµέρους διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις που περιλαµβάνουν οι κοινοί 

παράγοντες. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση της τοποθεσίας του 
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καταλύµατος όπου οι τουρίστες φορτίζουν αυτή την µεταβλητή στα µη απτά 

χαρακτηριστικά της διαµονής ενώ αντίθετα οι επαγγελµατίες στα απτά 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης αυτή. Επιπρόσθετα στον παράγοντα «Ποικιλία και 

ποιότητα υπηρεσιών» οι επαγγελµατίες προσθέτουν και την διάσταση της 

αξιολόγησης της καθαριότητας των χώρων, διάσταση που λείπει από τον 

αντίστοιχο παράγοντα του δείγµατος των τουριστών. 

3. ∆ιαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στις φορτίσεις των διαστάσεων ανά παράγοντα 

διαφέρει στα δύο δείγµατα 

Αναλυτική συζήτηση επί των ευρηµάτων των παραγοντικών αναλύσεων και εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη διοίκηση και το µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών, 

παρέχει το επόµενο κεφάλαιο, το τελευταίο αυτής της διατριβής (Κεφ. 9) 
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88..1111  ΠΠΕΕΡΡΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΩΩ  ∆∆ΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  --  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  

 

Σε µία προσπάθεια να ερευνηθούν τα στοιχεία περαιτέρω και να προσδιοριστούν 

τυχόν διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο δειγµάτων (τουρίστες – επαγγελµατίες) ως 

προς τη συνολική ικανοποίηση από την τουριστική εµπειρία στον προορισµό και την 

πρόθεση επανεπίσκεψης, αποφασίστηκε η χρήση της απλής και πολλαπλής ανάλυσης 

παλινδρόµησης.  

Στόχος της Ανάλυσης Παλινδρόµησης στα πλαίσια της µελέτης είναι: 

η διερεύνηση της κατανόησης εκ µέρους των επαγγελµατιών του τουρισµού για την 

επίδραση  

α) της συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία στην πρόθεση 

επαναληπτικής επίσκεψης στον προορισµό,   

β) της συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία στην πρόθεση 

θετικών συστάσεων για τον προορισµό,   

γ) των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρει ο προορισµός στην συνολική 

ικανοποίηση των τουριστών, και 

δ) των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρει ο προορισµός στην πρόθεση 

θετικών συστάσεων για τον προορισµ. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω ερευνητικών στόχων έγινε χρήση: 

⇒ της Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression Analysis) για τη 

διερεύνηση της επίδρασης της συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό (ανεξάρτητη µεταβλητή) πάνω α) στην πρόθεση 

επανεπίσκεψης (εξαρτηµένη µεταβλητή) και β) στην πρόθεση θετικών 

συστάσεων για τον προορισµό (εξαρτηµένη µεταβλητή), και 

⇒ της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Multiple Linear Regression) για τη 

διερεύνηση της επίδρασης της ικανοποίησης από τις τουριστικές υπηρεσίες 
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στον προορισµό (Αξιοθέατα, ∆ιαµονή, ∆ιατροφή, Μεταφορά, Τουριστικές 

Αγορές – ανεξάρτητες µεταβλητές), α) στην συνολική ικανοποίηση από την 

τουριστική εµπειρία στον προορισµό (εξαρτηµένη µεταβλητή), και β) στην 

πρόθεση θετικών συστάσεων για τον προορισµό (εξαρτηµένη µεταβλητή).  
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Συνολική Ικανοποίηση  

από την 
Τουριστική Εµπειρία 

 
Πρόθεση  

Επανεπίσκεψης 
 

88..1122  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  

 

Μια από τις θεµελιώδεις ιδιαιτερότητες του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι πως στην 

περίπτωση του τουρισµού, ο ικανοποιηµένος επισκέπτης δεν είναι απαραίτητα και 

επαναληπτικός  επισκέπτης (Κουρεµένος 2000). Με άλλα λόγια, ακόµη και αν 

ξαναεπισκεφτεί κάποιος µια χώρα δεν είναι σίγουρο πως θα ξαναπάει στον ίδιο ή 

ίδιους τουριστικούς προορισµούς, µιας και ο εν γένει σκοπός του ταξιδιού εµπεριέχει 

την γνωριµία νέων προορισµών και τον εµπλουτισµό εµπειριών.  

Η ύπαρξη ή όχι σχέσης µεταξύ της πρόθεσης επανεπίσκεψης στον προορισµό και 

συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία και η µέτρηση αυτής της 

σχέσης, πρόκειται να ελεγχθεί στις επόµενες παραγράφους:  

 

Ηο ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ της πρόθεσης επανεπίσκεψης στον προορισµό και 

συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία. 

 

∆ιαγραµµατικά η ερευνώµενη υπόθεση έχει ως εξής: 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 8.1  Ερευνώµενο Μοντέλο Παλινδρόµησης ύπαρξης ή όχι σχέσης µεταξύ της 

πρόθεσης επανεπίσκεψης στον προορισµό και συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική 

εµπειρία 
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Αρχικά έγινε έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των δύο µεταβλητών 

(Correlations Analysis), έτσι ώστε να διαπιστώσουµε εάν µπορούµε να 

προχωρήσουµε σε ανάλυση Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression 

Analysis).  

 

Πίνακας 8.20  Πίνακας Συσχέτισης Συνολικής Ικανοποίησης από Τουριστική Εµπειρία  

 & Επανεπίσκεψης στον Προορισµό 

 

Πίνακας Συσχέτισης    
Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία  
 & Επανεπίσκεψη στον Προορισµό 
 
 Τουρίστες Επαγγελµατίες

Pearson Correlation ,182 -,422
Sig. (1-tailed) ,003 ,000

N 237 79
  
 

Ο έλεγχος επέδειξε διαφορετικά αποτελέσµατα για τα δύο δείγµατα: 

⇒ Για τους επαγγελµατίες η συσχέτιση της ικανοποίησης από τον προορισµό και 

της πρόθεσης επανεπίσκεψης σε αυτόν (ρ= -0,422) βρέθηκε σηµαντική σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,001. Η συσχέτιση όµως αυτή 

χαρακτηρίζεται ως ασθενής αρνητική σχέση (Σιώµκος και Παπαδοπούλου 

2005, σελ. 155). Το αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή αντιπροσωπεύει την 

αντίστροφη σχέση που υπάρχει µεταξύ του βαθµού ικανοποίησης και 

πρόθεσης επανεπίσκεψης, δηλαδή όσο αυξάνεται η συνολική ικανοποίηση από 

τον προορισµό, µειώνονται οι πιθανότητες επανεπίσκεψης του προορισµού. Το 

εύρηµα αυτό µπορεί να φαίνεται εκ πρώτης παράδοξο, όµως δεν είναι τελείως 

εκτός της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριµένου τουριστικού 

φαινοµένου. Συγκεκριµένα, όπως τονίστηκε νωρίτερα επειδή συχνά ο στόχος 

του ταξιδιού είναι η γνωριµία νέων προορισµών και εµπειριών, ο 

ικανοποιηµένος πελάτης δεν είναι πάντα και επαναληπτικός πελάτης, 

τουλάχιστον όχι µε την ίδια γραµµική σχέση και συσχέτιση που συµβαίνει 

στην πλειοψηφία των προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Με βάση αυτή την 

προσέγγιση είναι ευκολότερο κάποιος να αντιληφθεί την αντίληψη των 
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επαγγελµατιών του τουριστικού προορισµού πως οι πολύ ικανοποιηµένοι 

επισκέπτες του προορισµού έχουν λίγες πιθανότητες να ξαναεπιστρέψουν 

στον προορισµό. Εξάλλου η φύση του συγκεκριµένου προορισµού, που είναι 

πολιτιστικός προορισµός, έχει δείξει πως αποτελεί προορισµός βραχείας 

παραµονής (από λίγες ώρες έως 1 ηµέρα), µε αποτέλεσµα οι επαγγελµατίες να 

έχουν χρόνια τώρα  

⇒ Αντίθετα, για το δείγµα των τουριστών η συσχέτισης της ικανοποίησης από 

τον προορισµό και της πρόθεσης επανεπίσκεψης σε αυτόν (ρ= 0,182) δεν είναι 

σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,001 (0,003>α). 

 

Συνεπώς προχωρήσαµε σε ανάλυση παλινδρόµησης για να περιγράψουµε το είδος της 

σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών µόνο για την περίπτωση των επαγγελµατιών του 

προορισµού
10, και καθαρά για περιγραφικούς λόγους, µιας και δεν είναι δυνατή η 

σύγκριση µεταξύ των δύο δειγµάτων. 

 Η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι η συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό και η 

εξαρτηµένη η πρόθεση επανεπίσκεψης στον προορισµό από τους τουρίστες.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 8.21  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

       

1 ,422 ,178 ,167 ,712 ,000 1,944 

       

a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 

b  Dependent Variable: Πρόθεση Επανεπίσκεψης 

                                                 
10 Στο Παράρτηµα παρατίθεται η ανάλυση Απλής Παλινδρόµησης για τους τουρίστες, όπου τα 
αποτελέσµατα πιστοποιούν το χαµηλό συντελεστή συσχέτισης µιας και η ανελάρτητη µεταβλητή 
βρέθηκε πως δεν εξηγεί ικανοποιητικά την ανεξάρτητη. 
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Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted11 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Πρόθεση 

Επανεπίσκεψης) «εξηγείται» µόλις κατά 16,7% από την ανεξάρτητη µεταβλητή 

(Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία), γεγονός που φανερώνει όχι καλή 

προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η συνολική ικανοποίηση από την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό εξηγεί µόλις το 16,7% της συνολικής διακύµανσης της 

πρόθεσης επανεπίσκεψης. Το υπόλοιπο 83,3% της διακύµανσης οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες. Παρόλο που η ιδιαίτερα χαµηλή τιµή του συντελεστή R²  προσδιορίζει 

πως το µοντέλο της συγκεκριµένης παλινδρόµησης είναι χαµηλής ερµηνευτικής 

ικανότητας, το εύρηµα αυτό είναι δεν θεωρείται σπάνιο για κοινωνικές έρευνες 

(βλέπε Αυλωνίτης 2006). 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης δείχνει τη συνολική σηµαντικότητα του 

µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=16,675 είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,001. Εποµένως, το µοντέλο (δηλαδή η εξίσωση 

παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  

 

Πίνακας 8.22  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

 

ANOVA 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

       

1 Regression 8,450 1 8,450 16,675 ,000 

  Residual 39,019 77 ,507     

  Total 47,468 78       

       

a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 

b  Dependent Variable: Πρόθεση Επανεπίσκεψης 

 

Από την τιµή του p-value που αναφέρεται στον έλεγχο της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε 

ότι απορρίπτουµε την Ηο, εποµένως η Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική 

                                                 
11 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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Εµπειρία είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση της πρόθεσης 

επανεπίσκεψης στον προορισµό (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

Εντούτοις, οι πολύ υψηλές τιµές στο άθροισµα τετραγώνων σφαλµάτων (residual sum 

of squares) φανερώνει πως το µοντέλο αποτυγχάνει να εξηγήσει ικανοποιητικά τις 

µεταβολές στην εξαρτηµένη µεταβλητή.  Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία 

πρόβλεψης, αλλά και να ελέγξουµε την συγγραµµικότητα µεταξύ των δύο 

µεταβλητών.  

 

Πίνακας 8.23  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

 

Regression Coefficients 

  Unstandardized 

Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

Model  Β Std. Error  Beta   Tolerance VIF 

         

1 (Constant) 3,365 ,311  10,832 ,000   

  Συνολική 

Ικανοποίηση από 

Τουριστική 

Εµπειρία 

-,441 ,108 -,422 -4,084 ,000 1,000 1,000 

         

a  Dependent Variable: Πρόθεση Επανεπίσκεψης 

 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Πρόθεση επανεπίσκεψης= 3,365-0,441* (συνολική ικανοποίηση από προορισµό) 

 

Ο συντελεστής β αντιπροσωπεύει την λύση της γραµµικής παλινδρόµησης και 

ονοµάζεται µη κανονικοποιηµένος συντελεστής παλινδρόµησης (unstandardized 

regression coefficient). Στην περίπτωσή µας είναι -,441 που σηµαίνει πως για κάθε 

αύξηση κατά ένα βαθµό στη συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό, η πρόθεση 

επανεπίσκεψης µειώνεται κατά 0,441 µονάδες της κλίµακας 1-4. Ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σηµαντικός (significance level ή p-value= 0,000). 
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Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 3,365 µονάδες της κλίµακας 1-4, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι επαγγελµατίες δηλώνουν αρκετά πιθανό οι επισκέπτες του 

προορισµού να ξανάρθουν στον προορισµό, άσχετα µε το βαθµό ικανοποίησης τους 

(των τουριστών) από την τουριστική εµπειρία τους αυτή στον προορισµό. Κατά 95% 

αυτή η τιµή µπορεί να φτάσει από τους 2,746 βαθµούς πιθανότητας επανεπίσκεψης 

στον προορισµό ως και 3,983. Το εύρηµα αυτό είναι αρκετά σηµαντικό µιας και 

δείχνει τον τρόπο που σκέφτονται οι επαγγελµατίες του προορισµού αναφορικά µε 

την σχέση µεταξύ ικανοποίησης και επανεπίσκεψης. 

Η στήλη Tolerance (=1,000) και VIF (=1,000) του Collinearity Statistics υποδηλώνει 

πως δεν υπάρχει πολυσυγγραµµικότητα και αστάθεια των συντελεστών b και beta 

(σταθµισµένων συντελεστών). Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και από τον 

πίνακα Collinearity Diagnostics όπου η τιµή των eigenvalue δεν είναι κοντά στο 

µηδέν (=1,966) αλλά και το Condition Index είναι αρκετά µικρό (=7,626). Τέλος από 

την ανάλυση των καταλοίπων (residuals), δηλαδή τις διαφορές µεταξύ των 

προβλεπόµενων και των πραγµατικών τιµών προκύπτει πως επειδή το µικρότερο 

σταθµισµένο κατάλοιπο (Std. Residual) είναι -2,083, τουλάχιστον µια πρόβλεψη είναι 

περισσότερο από 2,083 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το µέσο κατάλοιπο.  

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.944) υποδεικνύει 

ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως δεν 

υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

 

Πίνακας 8.24  Πίνακας ανάλυσης καταλοίπων 

 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

      

Predicted Value 1,60 2,92 2,14 ,329 95 

Residual -1,48 1,96 -,04 ,707 79 

Std. Predicted Value -1,636 2,384 ,000 1,000 95 

Std. Residual -2,083 2,751 -,059 ,994 79 

      



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 553 

 

  

 

Τέλος από το ιστόγραµµα των καταλοίπων αλλά και από το διάγραµµα της κανονικής 

πιθανότητας (normal probability plot) εκλέχθηκε και αποδείχθηκε σχηµατικά η 

κανονικότητα της κατανοµής των καταλοίπων.  
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Συνολική Ικανοποίηση  

από την 
Τουριστική Εµπειρία 

 
Πρόθεση  

Θετικών Συστάσεων (wom) 

88..1133  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  

 

Η ύπαρξη ή όχι σχέσης µεταξύ της πρόθεσης θετικών συστάσεων για τον προορισµό 

και συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία και η µέτρηση αυτής της 

σχέσης, πρόκειται να ελεγχθεί στις επόµενες παραγράφους:  

Ηο ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ της πρόθεσης θετικών συστάσεων για τον 

προορισµό και συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία. 

∆ιαγραµµατικά η ερευνώµενη υπόθεση έχει ως εξής: 

 

.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 8.2  Ερευνώµενο Μοντέλο Παλινδρόµησης ύπαρξης ή όχι σχέσης µεταξύ της 

πρόθεσης θετικών συστάσεων για τον προορισµό και συνολικής ικανοποίησης από την 

τουριστική εµπειρία 

 

Αρχικά έγινε έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των δύο µεταβλητών 

(Correlations Analysis), έτσι ώστε να διαπιστώσουµε εάν µπορούµε να 

προχωρήσουµε σε ανάλυση Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression 

Analysis).  
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Πίνακας 8.25  Πίνακας Συσχέτισης Συνολικής Ικανοποίησης από Τουριστική Εµπειρία  & 

Θετικών Συστάσεων για τον Προορισµό 

Πίνακας Συσχέτισης    
 
 
 Τουρίστες Επαγγελµατίες

Pearson Correlation ,287 ,402
Sig. (1-tailed) ,000 ,000

N 248 93
  
 

Ο έλεγχος επέδειξε για τα δύο δείγµατα: 

⇒ Για τους επαγγελµατίες η συσχέτιση της ικανοποίησης από τον προορισµό και 

της πρόθεσης θετικών συστάσεων για αυτόν (ρ= 0,402) βρέθηκε σηµαντική σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,000. Η συσχέτιση όµως αυτή 

χαρακτηρίζεται ως ασθενής θετική σχέση (Σιώµκος και Παπαδοπούλου 2005, 

σελ. 155).  

⇒ Επίσης, για το δείγµα των τουριστών η συσχέτισης της ικανοποίησης από τον 

προορισµό και της πρόθεσης θετικών συστάσεων για αυτόν (ρ= 0,287) είναι 

σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,000. 

 
 
Συνεπώς προχωρήσαµε σε ανάλυση παλινδρόµησης για να περιγράψουµε το είδος της 

σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

 Η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι η συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό και η 

εξαρτηµένη η πρόθεση θετικών συστάσεων για τον προορισµό από τους τουρίστες.  
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8.13.1 ∆είγµα Τουριστών - Πρόθεση Θετικών Συστάσεων µε βάση τη Συνολική 

Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 8.26  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Sig. F 
Change 

Durbin-
Watson 

       
1 ,287 ,082 ,079 ,701 ,000 1,830 
       
a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 
b  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted12 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Πρόθεση Θετικών 

Συστάσεων) «εξηγείται» µόλις κατά 8,2% από την ανεξάρτητη µεταβλητή (Συνολική 

Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία), γεγονός που φανερώνει όχι καλή 

προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η συνολική ικανοποίηση από την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό εξηγεί µόλις το 8,2% της συνολικής διακύµανσης της 

πρόθεσης να συστήσουν τον προορισµό και σε άλλους. Το υπόλοιπο 91,8% της 

διακύµανσης οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Παρόλο που η ιδιαίτερα χαµηλή τιµή 

του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο της συγκεκριµένης παλινδρόµησης 

                                                 
12 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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είναι χαµηλής ερµηνευτικής ικανότητας, το εύρηµα αυτό είναι δεν θεωρείται σπάνιο 

για κοινωνικές έρευνες (βλέπε Αυλωνίτης 2006). 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης δείχνει τη συνολική σηµαντικότητα του 

µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=22,108 είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,000. Εποµένως, το µοντέλο (δηλαδή η εξίσωση 

παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  

 

Πίνακας 8.27  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA)  

ANOVA 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

       
1 Regression 10,871 1 10,871 22,108 ,000 
  Residual 120,968 276 ,492     
  Total 431,839 247       
       
a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 
b  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Από την τιµή του p-value που αναφέρεται στον έλεγχο της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε 

ότι απορρίπτουµε την Ηο, εποµένως η Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική 

Εµπειρία είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση της πρόθεσης 

θετικών συστάσεων για τον προορισµό (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

Εντούτοις, οι πολύ υψηλές τιµές στο άθροισµα τετραγώνων σφαλµάτων (residual sum 

of squares) φανερώνει πως το µοντέλο αποτυγχάνει να εξηγήσει ικανοποιητικά τις 

µεταβολές στην εξαρτηµένη µεταβλητή.  Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία 

πρόβλεψης, αλλά και να ελέγξουµε την συγγραµµικότητα µεταξύ των δύο 

µεταβλητών.  
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Πίνακας 8.28  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

Regression Coefficients 

  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

Model  Β Std. Error       Beta   Tolerance VIF 
         
1 (Constant) 2,057 ,188  10,954 ,000   
  Συνολική 

Ικανοποίηση από 
Τουριστική 
Εµπειρία 

,224 ,048 ,287 4,705 ,000 1,000 1,000 

         
a  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Πρόθεση θετικών συστάσεων= 2,057-0,224* (συνολική ικανοποίηση από 

προορισµό) 

 

Ο συντελεστής β αντιπροσωπεύει την λύση της γραµµικής παλινδρόµησης και 

ονοµάζεται µη κανονικοποιηµένος συντελεστής παλινδρόµησης (unstandardized 

regression coefficient). Στην περίπτωσή µας είναι ,224 που σηµαίνει πως για κάθε 

αύξηση κατά ένα βαθµό στη συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό, η πρόθεση 

επανεπίσκεψης αυξάνεται κατά 0,224 µονάδες της κλίµακας 1-5. Ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σηµαντικός (significance level ή p-value= 0,000). 

Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 2,057 µονάδες της κλίµακας 1-5, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι επαγγελµατίες δηλώνουν αρκετά πιθανό οι επισκέπτες του 

προορισµού να ξανάρθουν στον προορισµό, άσχετα µε το βαθµό ικανοποίησης τους 

(των τουριστών) από την τουριστική εµπειρία τους αυτή στον προορισµό.  

Η στήλη Tolerance (=1,000) και VIF (=1,000) του Collinearity Statistics υποδηλώνει 

πως δεν υπάρχει πολυσυγγραµµικότητα και αστάθεια των συντελεστών b και beta 
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(σταθµισµένων συντελεστών). Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και από τον 

πίνακα Collinearity Diagnostics όπου η τιµή των eigenvalue δεν είναι κοντά στο 

µηδέν (=1,971) αλλά και το Condition Index είναι σχετικά µικρό (=8,312). Τέλος από 

την ανάλυση των καταλοίπων (residuals), δηλαδή τις διαφορές µεταξύ των 

προβλεπόµενων και των πραγµατικών τιµών προκύπτει πως επειδή το µικρότερο 

σταθµισµένο κατάλοιπο (Std. Residual) είναι -1,677, τουλάχιστον µια πρόβλεψη είναι 

περισσότερο από 1,677 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το µέσο κατάλοιπο.  

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.830) υποδεικνύει 

ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως δεν 

υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

Τέλος από το ιστόγραµµα των καταλοίπων αλλά και από το διάγραµµα της κανονικής 

πιθανότητας (normal probability plot) εκλέχθηκε και αποδείχθηκε σχηµατικά η 

κανονικότητα της κατανοµής των καταλοίπων.  
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8.13.2 ∆είγµα Επαγγελµατιών - Πρόθεση Θετικών Συστάσεων µε βάση τη Συνολική 

Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

Πίνακας 8.29  Πίνακας Συσχέτισης Συνολικής Ικανοποίησης από Τουριστική Εµπειρία  & 

Θετικών Συστάσεων για τον Προορισµό  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Sig. F 
Change 

Durbin-
Watson 

       
1 ,402 ,16 2 ,153 ,687 ,000 2,055 
       
a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 
b  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted13 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Πρόθεση Θετικών 

Συστάσεων) «εξηγείται» µόλις κατά 16,2% από την ανεξάρτητη µεταβλητή 

(Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία), γεγονός που φανερώνει όχι καλή 

προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η συνολική ικανοποίηση από την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό εξηγεί µόλις το16,2% της συνολικής διακύµανσης της 

πρόθεσης να συστήσουν τον προορισµό και σε άλλους. Το υπόλοιπο 83,8% της 

διακύµανσης οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Παρόλο που η ιδιαίτερα χαµηλή τιµή 

του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο της συγκεκριµένης παλινδρόµησης 

                                                 
13 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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είναι χαµηλής ερµηνευτικής ικανότητας, το εύρηµα αυτό είναι δεν θεωρείται σπάνιο 

για κοινωνικές έρευνες (βλέπε Αυλωνίτης 2006). 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης δείχνει τη συνολική σηµαντικότητα του 

µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=17,559 είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,000. Εποµένως, το µοντέλο (δηλαδή η εξίσωση 

παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  

 

Πίνακας 8.30  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary) 

ANOVA 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

       
1 Regression 8,289 1 8,289 17,559 ,000 
  Residual 42,955 91 ,472     
  Total 51,244 92       
       
a  Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία 
b  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Από την τιµή του p-value που αναφέρεται στον έλεγχο της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε 

ότι απορρίπτουµε την Ηο, εποµένως η Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική 

Εµπειρία είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση της πρόθεσης 

θετικών συστάσεων για τον προορισµό (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

Εντούτοις, οι πολύ υψηλές τιµές στο άθροισµα τετραγώνων σφαλµάτων (residual sum 

of squares) φανερώνει πως το µοντέλο αποτυγχάνει να εξηγήσει ικανοποιητικά τις 

µεταβολές στην εξαρτηµένη µεταβλητή.  Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία 
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πρόβλεψης, αλλά και να ελέγξουµε την συγγραµµικότητα µεταξύ των δύο 

µεταβλητών.  

 

Πίνακας 8.31  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

Regression Coefficients 

  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

Model  Β Std. Error       Beta   Tolerance VIF 
         
1 (Constant) 1,239 ,374  3,308 ,001   
  Συνολική 

Ικανοποίηση από 
Τουριστική 
Εµπειρία 

,396 ,094 ,402 4,190 ,000 1,000 1,000 

         
a  Dependent Variable: Πρόθεση Θετικών Συστάσεων 
 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Πρόθεση θετικών συστάσεων= 1,239-0,396* (συνολική ικανοποίηση από 

προορισµό) 

 

Ο συντελεστής β αντιπροσωπεύει την λύση της γραµµικής παλινδρόµησης και 

ονοµάζεται µη κανονικοποιηµένος συντελεστής παλινδρόµησης (unstandardized 

regression coefficient). Στην περίπτωσή µας είναι ,396 που σηµαίνει πως για κάθε 

αύξηση κατά ένα βαθµό στη συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό, η πρόθεση 

επανεπίσκεψης αυξάνεται κατά 0,396 µονάδες της κλίµακας 1-5. Ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σηµαντικός (significance level ή p-value= 0,000). 

Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 1,239 µονάδες της κλίµακας 1-5, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι επαγγελµατίες δηλώνουν αρκετά πιθανό οι επισκέπτες του 
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προορισµού να ξανάρθουν στον προορισµό, άσχετα µε το βαθµό ικανοποίησης τους 

(των τουριστών) από την τουριστική εµπειρία τους αυτή στον προορισµό.  

Η στήλη Tolerance (=1,000) και VIF (=1,000) του Collinearity Statistics υποδηλώνει 

πως δεν υπάρχει πολυσυγγραµµικότητα και αστάθεια των συντελεστών b και beta 

(σταθµισµένων συντελεστών). Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και από τον 

πίνακα Collinearity Diagnostics όπου η τιµή των eigenvalue δεν είναι κοντά στο 

µηδέν (=1,982) αλλά και το Condition Index είναι σχετικά µικρό (=10,416). Τέλος 

από την ανάλυση των καταλοίπων (residuals), δηλαδή τις διαφορές µεταξύ των 

προβλεπόµενων και των πραγµατικών τιµών προκύπτει πως επειδή το µικρότερο 

σταθµισµένο κατάλοιπο (Std. Residual) είναι -2,075, τουλάχιστον µια πρόβλεψη είναι 

περισσότερο από 2,075 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το µέσο κατάλοιπο.  

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (2.055) υποδεικνύει 

ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως δεν 

υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

Τέλος από το ιστόγραµµα των καταλοίπων αλλά και από το διάγραµµα της κανονικής 

πιθανότητας (normal probability plot) εκλέχθηκε και αποδείχθηκε σχηµατικά η 

κανονικότητα της κατανοµής των καταλοίπων.  
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88..1144  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ    ΜΜΕΕ  

ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  

 

Με την χρήση πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόµησης (multiple regression) 

επιχειρήθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων για την επίδραση των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρει ο προορισµός στην Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική 

Εµπειρία. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (Κεφ. 5, Ενότ. 5.11.8), η 

πολλαπλή παλινδρόµηση συνίσταται στην εκτίµηση ενός µοντέλου (δηλ. µιας 

συνάρτησης) που περιγράφει την εξάρτηση µιας ποσοτικής µεταβλητής Υ από ένα 

σύνολο p ανεξάρτητων (ποσοτικών) µεταβλητών.  

Η ανάλυση παλινδρόµησης πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τη Συνολική 

Ικανοποίηση από την Τουριστική Εµπειρία ως εξαρτηµένη µεταβλητή και ως 

ανεξάρτητες την ικανοποίηση από τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο 

προορισµός, δηλαδή:  

α) την Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα,  

β) την Ικανοποίηση από τη ∆ιαµονή, 

γ) την Ικανοποίηση από τη ∆ιατροφή,  

δ) την Ικανοποίηση από τη Μεταφορά, 

ε) την Ικανοποίηση από τις Αγορές. 

Ουσιαστικά, µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε τους παράγοντες που καθορίζουν τη 

συνολική ικανοποίηση των τουριστών από την τουριστική εµπειρία και από έναν 

προορισµό. ∆ιαγραµµατικά, µέσω της πολλαπλής παλινδρόµησης ελέγχεται η 

δυνατότητα πρόβλεψης της ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία µέσω της 

ικανοποίησης από τις µεµονωµένες τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο προορισµός: 
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∆ιάγραµµα 8.3  Ερευνώµενο Μοντέλο Παλινδρόµησης ύπαρξης ή όχι σχέσης µεταξύ της 

ικανοποιήσεων επιµέρους υπηρεσιών και συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική 

εµπειρία 

 

Αρχικά έγινε έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών 

(Correlations Analysis) έτσι ώστε να διαπιστώσουµε εάν µπορούµε να προχωρήσουµε 

σε ανάλυση πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (Multi Regression Analysis) 

⇒ Για τους επαγγελµατίες η συσχετίσεις βρέθηκαν όλες σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,005 µε µεγαλύτερη τιµή ρ=,697 και µε 

µικρότερη παρατηρούµενη τιµή ρ=,271.  

 
Ικανοποίηση από 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 

 

Συνολική Ικανοποίηση  
από Τουριστική 

Εµπειρία 

 
Ικανοποίηση από  

ΑΓΟΡΕΣ 

 
Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
 

 
Ικανοποίηση από  

∆ΙΑΜΟΝΗ 
 

 
Ικανοποίηση από 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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⇒ Για τους τουρίστες η συσχετίσεις είναι όλες σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,005, µε µεγαλύτερη τιµή ρ=,625 και 

µικρότερη παρατηρούµενη τιµή ρ=,255.  

Συνεπώς, προχωρήσαµε σε ανάλυση παλινδρόµησης (enter method) για να 

περιγράψουµε το είδος της σχέσης µεταξύ των µεταβλητών
14 που απαρτίζουν το 

σύνθετο τουριστικό προϊόν ή τουριστική εµπειρία για τα δύο δείγµατα.  

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι η συνολική ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, την 

∆ιαµονή, τη ∆ιατροφή, την Μετακίνηση και τις Αγορές, και η εξαρτηµένη η 

συνολική ικανοποίηση από την τουριστική εµπειρία.  

 

 

8.14.1 Ανάλυση παλινδρόµησης στο δείγµα των Τουριστών. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 8.32  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary) 

Model Summary b,c

.731a .534 .508 .512 .534 20.864 5 91 .000 1.899
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Συνολική Ικανοποίηση από
∆ΙΑΜΟΝΗ, Συνολική Ικανοποίηση από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

a. 

Dependent Variable: Συνολική Ικανοποίηση από ΠΡΟΟΡΙΣΜΟb. 

τουρίστες ή επαγγελµατίες = ΤΟΥΡΙΣΤΕΣc. 
 

 

 

 

 Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted15 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Συνολική Ικανοποίηση 
                                                 
14 Η µέθοδος Enter επιλέχθη κατόπιν βιβλιογραφικής επισκόπησης και αναγνώρισης πως οι µεταβλητές 
αυτές αντιπροσωπεύουν τις τουριστικές υπηρεσίες που µαζί απαρτίζουν το σύνθετο τουριστικό προϊόν 
ή τουριστική εµπειρία. Για εννοιολογική δικαιολόγηση βλ. Κεφ. 2.Γ, Ενότ.. Γ.2.1.1) 
15 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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από Τουριστική Εµπειρία) «εξηγείται» κατά 50,8% από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Το γεγονός αυτό φανερώνει καλή προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η συνολική 

ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, τη ∆ιαµονή, τη ∆ιατροφή και την Μετακίνηση εξηγεί 

το 51,3% % της συνολικής διακύµανσης της συνολικής ικανοποίησης από την 

τουριστική εµπειρία στον προορισµό. Το υπόλοιπο 48,7% της διακύµανσης οφείλεται 

σε άλλους παράγοντες. Η τιµή αυτή του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο 

της συγκεκριµένης παλινδρόµησης είναι σχετικά υψηλής ερµηνευτικής ικανότητας. 

Το τυπικό σφάλµα της εκτίµησης είναι 0,510. 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης που ακολουθεί δείχνει τη συνολική 

σηµαντικότητα του µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=20,864 είναι στατιστικά 

σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=.001. Εποµένως, το µοντέλο 

(δηλαδή η εξίσωση παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  

 

Πίνακας 8.33  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

ANOVAb,c

27.368 5 5.474 20.864 .000a

23.874 91 .262

51.241 96

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, Συνολική
Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΜΟΝΗ, Συνολική
Ικανοποίηση από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

a. 

Dependent Variable: Συνολική Ικανοποίηση από ΠΡΟΟΡΙΣΜΟb. 

τουρίστες ή επαγγελµατίες = ΤΟΥΡΙΣΤΕΣc. 
 

 

Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη 

σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία πρόβλεψης.  

 

Πίνακας 8.34  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

Coefficients 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta  

Toleran
ce 

VIF 

         
4 (Constant) .085 .329   .258 .797   



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 568 

 

  

  Συνολική 
Ικανοποίηση από 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

.306 .093 .251 3.270 .002 .867 1.153 

  Συνολική 
Ικανοποίηση από 
∆ΙΑΜΟΝΗ 

.289 .079 .328 3.687 .000 .647 1.545 

 Συνολική 
Ικανοποίηση από 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

.195 .090 .210 2.167 .033 .556 1.797 

  Συνολική 
Ικανοποίηση από 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

.170 .089 .183 1.905 .060 .543 1.840 

  Συνολική 
Ικανοποίηση από 
ΑΓΟΡΕΣ 

.027 .095 .027 .278 .782 .553 1.807 

a  Dependent Variable: Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

 

Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 0,085 µονάδες της κλίµακας 1-4, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι τουρίστες δηλώνουν έναν ελάχιστο βαθµό ικανοποίησης από τον 

προορισµό, ακόµα και αν δεν υπάρχει καθόλου ικανοποίηση από τις τουριστικές 

υπηρεσίες του προορισµού (πλην των τουριστικών αγορών). Η τιµή αυτή είναι 

στατιστικά σηµαντική. 

Από την τιµή του p-value στο Μοντέλο Παλινδρόµησης που αναφέρεται στον έλεγχο 

της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε ότι η Συνολική Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, την 

∆ιαµονή και τη ∆ιατροφή είναι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες για την εκτίµηση 

της Συνολική Ικανοποίηση της Τουριστικής Εµπειρίας στον προορισµό (έχουν 

σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Συνολική ικανοποίηση από τουριστική εµπειρία = 0,085+0,306* (Ικανοποίηση από 

Αξιοθέατα) +0,289* (Ικανοποίηση από ∆ιαµονή)  + 0,195* (Ικανοποίηση από 

∆ιατροφή)   

 

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.944~2) 

υποδεικνύει ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως 

δεν υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 
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Εντούτοις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και από τον πίνακα Collinearity 

Diagnostics και του πίνακα Collinearity Statistics υποδεικνύουν πιθανό πρόβληµα 

πολυσυγραµµικότητας (multicollinearity).  

Πίνακας 8.35  Πίνακας Collinearity Diagnostics  

Collinearity Diagnostics 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

    
1 1 5.795 1.000 
  2 .066 9.381 
  3 .060 9.795 
  4 .035 12.895 
  5 .029 14.066 
  6 .014 20.027 

 

 

Πίνακας 8.36  Πίνακας Collinearity Statistics  

Collinearity Statistics 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance  VIF 

1 (Constant)     

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
.867 1.153 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΜΟΝΗ 
.647 1.545 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
.543 1.840 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
.556 1.797 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

.553 1.807 

 

Αν υπάρχει πολυσυγραµµικότητα, δηλαδή ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των 

ερµηνευτικών µεταβλητών, τότε οι εκτιµήσεις των παραµέτρων του υποδείγµατος 

είναι εξαιρετικά ασταθείς και οι τιµές τους υφίστανται δραµατικές αλλαγές όταν 

γίνονται µικρές αλλαγές στα δεδοµένα του προβλήµατος. Η ύπαρξη 
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πολυσυγραµµικότητας ελέγχεται από τις τιµές του βαθµού ανοχής (tolerance) και του 

παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (variance inflation factor) κάθε µεταβλητής. 

Χαµηλές τιµές του βαθµού ανοχής (κάτω του 0,05) υποδηλώνουν ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών. Ο παράγοντας πληθωριστικής διακύµανσης 

(Condition Index) υπολογίζεται ως το αντίστροφο του βαθµού ανοχής και υψηλή τιµή 

του (άνω του 15-20) υπονοεί την ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας.  

Λόγω ακριβώς αυτής της υπόνοιας οριακής εµφάνισης του προβλήµατος (µόνο στην 

Μεταβλητή Ικανοποίηση από τις τουριστικές αγορές) τα ευρήµατα της ανάλυσης 

ερµηνεύονται µε προσοχή και επιφύλαξη (Ενότ. 8.5.3) 
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8.14.2 Ανάλυση παλινδρόµησης στο δείγµα των Επαγγελµατιών 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 8.37  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary)  

Model Summary b,c

.699a .489 .460 .548 .489 16.853 5 88 .000 2.292
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, Συνολική Ικανοποίηση από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Συνολική Ικανοποίηση από
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΜΟΝΗ, Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

a. 

Dependent Variable: Συνολική Ικανοποίηση από ΠΡΟΟΡΙΣΜΟb. 

τουρίστες ή επαγγελµατίες = ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣc. 
 

 

 

Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted R Square) δείχνει πως το 

ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Συνολική Ικανοποίηση από 

Τουριστική Εµπειρία) «εξηγείται» κατά 48,9% από τις ανεξάρτητες µεταβλητές.  

∆ηλαδή η συνολική ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, τη ∆ιαµονή, τη ∆ιατροφή, τη 

Μετακίνηση και τις Τουριστικές Αγορές εξηγεί το 48,9% % της συνολικής 

διακύµανσης της συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία στον 

προορισµό. Η τιµή αυτή του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο της 

συγκεκριµένης παλινδρόµησης είναι σχετικά καλής ερµηνευτικής ικανότητας. Το 

τυπικό σφάλµα της εκτίµησης είναι 0,548. 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης που ακολουθεί δείχνει τη συνολική 

σηµαντικότητα του µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=21.022 είναι στατιστικά 

σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,001. Εποµένως, το µοντέλο 

(δηλαδή η εξίσωση παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  
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Πίνακας 8.38  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

 

 ANOVA 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 25.339 5 5.068 16.853 .000 

Residual 26.462 88 .301     

1 

Total 51.801 93       

 

 

Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη 

σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία πρόβλεψης.  

 

Πίνακας 8.39  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

Coefficients 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

    B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .257 .285   .901 .370 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
.232 .078 .247 2.961 .004 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΜΟΝΗ 
.294 .117 .275 2.520 .014 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
.091 .120 .089 .759 .450 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
.235 .090 .215 2.595 .011 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

.150 .095 .159 1.587 .116 

 

 

 

Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 0,257 µονάδες της κλίµακας 1-4, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι τουρίστες δηλώνουν έναν ελάχιστο βαθµό ικανοποίησης από τον 

προορισµό, ακόµα και αν δεν υπάρχει καθόλου ικανοποίηση από τις τουριστικές 
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υπηρεσίες του προορισµού (πλην της διατροφής). Η τιµή αυτή είναι στατιστικά 

σηµαντική που γενικεύεται στον πληθυσµό. 

Από την τιµή του p-value στο Μοντέλο Παλινδρόµησης που αναφέρεται στον έλεγχο 

της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε ότι η Συνολική Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, την 

∆ιαµονή και τη Μετακίνηση είναι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες για την 

εκτίµηση της Συνολική Ικανοποίηση της Τουριστικής Εµπειρίας στον προορισµό 

(έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Συνολική ικανοποίηση από τουριστική εµπειρία = 0,257+0,232* (Ικανοποίηση από 

Αξιοθέατα) +0,294* (Ικανοποίηση από ∆ιαµονή) +0,235* (Ικανοποίηση από 

Μετακίνηση)     

 

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.944~2) 

υποδεικνύει ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως 

δεν υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

Εντούτοις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και από τον πίνακα Collinearity 

Diagnostics και του πίνακα Collinearity Statistics υποδεικνύουν –όπως και στην 

περίπτωση της ανάλυσης στο δείγµα των τουριστών- πιθανό πρόβληµα 

πολυσυγραµµικότητας (multicollinearity).  

Πίνακας 8.40  Πίνακας Collinearity Diagnostics 

Collinearity Diagnostics 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

    

1 1 5.766 1.000 

  2 .086 8.199 

  3 .058 9.998 

  4 .039 12.193 

  5 .030 13.887 

  6 .022 16.234 
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Πίνακας 8.41  Πίνακας Collinearity Statistics 

 

Collinearity Statistics 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance  VIF 

1 (Constant)     

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
.831 1.203 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΜΟΝΗ 
.489 2.046 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
.422 2.372 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
.844 1.185 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

.582 1.718 

 

Η ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας ελέγχεται από τις τιµές του βαθµού ανοχής 

(tolerance) και του παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (variance inflation factor) 

κάθε µεταβλητής. Χαµηλές τιµές του βαθµού ανοχής (κάτω του 0,05) υποδηλώνουν 

ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών. Ο παράγοντας 

πληθωριστικής διακύµανσης (Condition Index) υπολογίζεται ως το αντίστροφο του 

βαθµού ανοχής και υψηλή τιµή του (άνω του 15-20) υπονοεί την ύπαρξη 

πολυσυγραµµικότητας.  

Λόγω ακριβώς αυτής της υπόνοιας οριακής εµφάνισης του προβλήµατος (µόνο στην 

Μεταβλητή Ικανοποίηση από τις τουριστικές αγορές) τα ευρήµατα της ανάλυσης 

ερµηνεύονται µε προσοχή και επιφύλαξη (Ενότ. 8.5.3). 
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88..1155  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΗΗ  ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ    ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  

 

Με την χρήση πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόµησης (multiple regression) 

επιχειρήθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων για την επίδραση των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρει ο προορισµός στην Συνολική Ικανοποίηση από την Τουριστική 

Εµπειρία. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (Κεφ. 5, Ενότ. 5.11.8), η 

πολλαπλή παλινδρόµηση συνίσταται στην εκτίµηση ενός µοντέλου (δηλ. µιας 

συνάρτησης) που περιγράφει την εξάρτηση µιας ποσοτικής µεταβλητής Υ από ένα 

σύνολο p ανεξάρτητων (ποσοτικών) µεταβλητών.  

Η ανάλυση παλινδρόµησης πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας την Πρόθεση 

Θετικών Συστάσεων ως εξαρτηµένη µεταβλητή και ως ανεξάρτητες την ικανοποίηση 

από τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει ο προορισµός, δηλαδή:  

α) την Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα,  

β) την Ικανοποίηση από τη ∆ιαµονή, 

γ) την Ικανοποίηση από τη ∆ιατροφή,  

δ) την Ικανοποίηση από τη Μεταφορά, 

ε) την Ικανοποίηση από τις Αγορές. 

Ουσιαστικά, µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε τους παράγοντες που καθορίζουν την 

πρόθεση των τουριστών που επισκέφθηκαν τον προορισµό να κάνουν θετικές 

συστάσεις για αυτόν σε φίλους και γνωστούς (wom). ∆ιαγραµµατικά, µέσω της 

πολλαπλής παλινδρόµησης ελέγχεται η δυνατότητα πρόβλεψης της πρόθεσης θετικών 

συστάσεων µέσω της ικανοποίησης από τις µεµονωµένες τουριστικές υπηρεσίες που 

παρέχει ο προορισµός: 
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∆ιάγραµµα 8.4  Ερευνώµενο Μοντέλο Παλινδρόµησης ύπαρξης ή όχι σχέσης µεταξύ της 

ικανοποιήσεων επιµέρους υπηρεσιών και πρόθεσης θετικών συστάσεων για τον προορισµό 

 

Αρχικά έγινε έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών 

(Correlations Analysis) έτσι ώστε να διαπιστώσουµε εάν µπορούµε να προχωρήσουµε 

σε ανάλυση πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (Multi Regression Analysis) 

⇒ Για τους επαγγελµατίες η συσχετίσεις βρέθηκαν όλες σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,005 µε µεγαλύτερη τιµή ρ=,570 και µε 

µικρότερη παρατηρούµενη τιµή ρ=,146.  

⇒ Για τους τουρίστες η συσχετίσεις είναι όλες σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,005, µε µεγαλύτερη τιµή ρ=,697 και 

µικρότερη παρατηρούµενη τιµή ρ=,294.  

 
Ικανοποίηση από 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 

Πρόθεση Θετικών 
Συστάσεων 

 
Ικανοποίηση από  

ΑΓΟΡΕΣ 

 
Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
 

 
Ικανοποίηση από  

∆ΙΑΜΟΝΗ 
 

 
Ικανοποίηση από 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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Συνεπώς, προχωρήσαµε σε ανάλυση παλινδρόµησης (stepwise method) για να 

περιγράψουµε το είδος της σχέσης µεταξύ των µεταβλητών
16 για τα δύο δείγµατα.  

 

 

 

8.15.1 Ανάλυση παλινδρόµησης στο δείγµα των Τουριστών 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

 

Πίνακας 8.42  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 
Summary) 

Model Summary c 

Change Statistics τουρίστες ή 

επαγγελµατίε

ς 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 
R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 1 ,202a ,041 ,034 ,921 ,041 6,225 1 147 ,014 1,464 

a. Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Dependent Variable: Θα συστήσουν τον Προορισµό και σε άλλους 

 

 

 

 Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted17 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Συνολική Ικανοποίηση 

από Τουριστική Εµπειρία) «εξηγείται» κατά 4% από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει µιας πολύ κακή προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η 

συνολική ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, εξηγεί µόλις το 4% της συνολικής 

                                                 
16 Η µέθοδος ανάλυση βηµατικής παλινδρόµησης (stepwise regression) προτιµήθηκε από τις άλλες 
µορφές παλινδρόµησης, διότι µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών (υπηρεσιών του προορισµού) 
παρατηρήθηκαν ισχυρές συσχετίσεις, αλλά κα λόγω του ερευνητικού στόχου διερεύνησης των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις θετικές συστάσεις των τουριστών. Για εννοιολογική δικαιολόγηση βλ. 
Κεφ. 2.Γ, Ενότ.. Γ.2.1.1) 
17 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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διακύµανσης της πρόθεσης των τουριστών να κάνουν θετικε΄ς συστάσεις για τον 

προορισµό. Το υπόλοιπο 96% της διακύµανσης οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Η 

τιµή αυτή του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο της συγκεκριµένης 

παλινδρόµησης είναι χαµηλής ερµηνευτικής ικανότητας. Το τυπικό σφάλµα της 

εκτίµησης είναι 0,921. 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης που ακολουθεί δείχνει τη συνολική 

σηµαντικότητα του µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=6,225 είναι στατιστικά 

σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=.005. Εποµένως, το µοντέλο 

(δηλαδή η εξίσωση παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  

 

Πίνακας 8.43  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

ANOVAc 

τουρίστες ή 

επαγγελµατίες Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 5,280 1 5,280 6,225 ,014a 

Residual 124,665 147 ,848   

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 1 

Total 129,945 148    

a. Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

c. Dependent Variable: Θα συστήσουν τον Προορισµό και σε άλλους 

 
Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη 

σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία πρόβλεψης.  

Πίνακας 8.44  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

Coefficients a 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

τουρίστες ή 

επαγγελµατίες Model B Std. Error Beta t Sig. 
Toleranc

e VIF 

(Constant) 2,742 ,442  6,198 ,000   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 1 

Συνολική 

Ικανοποίηση από 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

,314 ,126 ,202 2,495 ,014 1,000 1,000 
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Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 2,742 µονάδες της κλίµακας 1-4, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι τουρίστες δηλώνουν πως θα συστήσουν τον προορισµό σε άλλους, 

ακόµα και αν δεν υπάρχει καθόλου ικανοποίηση από τα αξιοθέατα. Η τιµή αυτή είναι 

στατιστικά σηµαντική. 

Από την τιµή του p-value στο Μοντέλο Παλινδρόµησης που αναφέρεται στον έλεγχο 

της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε ότι η Συνολική Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, είναι 

στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση της Πρόθεσης θετικών 

συστάσεων για τον προορισµό (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική σχέση). 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Πρόθεση θετικών συστάσεων = 2,742 +0,314* (Ικανοποίηση από Αξιοθέατα)  

 

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.464) υποδεικνύει 

ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως δεν 

υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

Εντούτοις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και από τον πίνακα Collinearity 

Diagnostics και του πίνακα Collinearity Statistics υποδεικνύουν πιθανό πρόβληµα 

πολυσυγραµµικότητας (multicollinearity).  

 

Πίνακας 8.45  Πίνακας Collinearity Diagnostics 

Collinearity Diagnostics 

 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

    
1 1 1.985 1.000 
  2 .015 11.644 
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Πίνακας 8.46  Πίνακας Collinearity Statistics 

 

Collinearity Statistics 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance  VIF 

1 (Constant)     

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
1.000 1.000 

 

Αν υπάρχει πολυσυγραµµικότητα, δηλαδή ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των 

ερµηνευτικών µεταβλητών, τότε οι εκτιµήσεις των παραµέτρων του υποδείγµατος 

είναι εξαιρετικά ασταθείς και οι τιµές τους υφίστανται δραµατικές αλλαγές όταν 

γίνονται µικρές αλλαγές στα δεδοµένα του προβλήµατος. Η ύπαρξη 

πολυσυγραµµικότητας ελέγχεται από τις τιµές του βαθµού ανοχής (tolerance) και του 

παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (variance inflation factor) κάθε µεταβλητής. 

Χαµηλές τιµές του βαθµού ανοχής (κάτω του 0,05) υποδηλώνουν ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών. Ο παράγοντας πληθωριστικής διακύµανσης 

(Condition Index) υπολογίζεται ως το αντίστροφο του βαθµού ανοχής και υψηλή τιµή 

του (άνω του 15-20) υπονοεί την ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας. Από τα 

αποτελέσµατα δεν υπάρχει υπόνοια εµφάνισης του προβλήµατος. 
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8.15.2 Ανάλυση παλινδρόµησης στο δείγµα των Επαγγελµατιών 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου της 

συγκεκριµένης γραµµικής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 8.47  Πίνακας Ερµηνευτικής Ικανότητας Μοντέλου Παλινδρόµησης (Model 

Summary) 

Model Summary c 

Change Statistics 

 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 
R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

1 ,347a ,121 ,111 ,715 ,121 12,468 1 91 ,001  ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΕΣ 2 ,419b ,175 ,157 ,696 ,055 5,995 1 90 ,016 1,809 

a. Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Dependent Variable: Θα συστήσουν τον Προορισµό και σε άλλους 

 
 
 Ο προσαρµοσµένος συντελεστής συσχέτισης R² (Adjusted18 R Square) δείχνει πως 

το ποσοστό στης διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής (Συνολική Ικανοποίηση 

από Τουριστική Εµπειρία) «εξηγείται» κατά 15,7% από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Το γεγονός αυτό φανερώνει µιας πολύ κακή προσαρµογή του µοντέλου. ∆ηλαδή η 

συνολική ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα, εξηγεί µόλις το 15,7% της συνολικής 

διακύµανσης της πρόθεσης των τουριστών να κάνουν θετικε΄ς συστάσεις για τον 

προορισµό. Το υπόλοιπο 84,3% της διακύµανσης οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Η 

τιµή αυτή του συντελεστή R²  προσδιορίζει πως το µοντέλο της συγκεκριµένης 

παλινδρόµησης είναι χαµηλής προς µέτριας ερµηνευτικής ικανότητας. Το τυπικό 

σφάλµα της εκτίµησης είναι 0,696. 

Ο πίνακας της ανάλυσης διακύµανσης που ακολουθεί δείχνει τη συνολική 

σηµαντικότητα του µοντέλου. Στην περίπτωσή µας το F=9,574 είναι στατιστικά 

σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=.001. Εποµένως, το µοντέλο 

(δηλαδή η εξίσωση παλινδρόµησης) είναι στατιστικά σηµαντικό.  
                                                 
18 Το Adjusted R Square προτιµήθηκε γιατί αποµονώνει τους τυχαίους παράγοντες και επικεντρώνεται 
µονο στους παράγοντες διακύµανσης της ανεξάρτητης µεταβλητής ((Σιώµκος, 2005, σελ. 375) 
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Πίνακας 8.48  Πίνακας Ανάλυσης ∆ιακύµανσης (ANOVA) 

ANOVAc 

 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6,378 1 6,378 12,468 ,001a 

Residual 46,547 91 ,512   

1 

Total 52,925 92    

Regression 9,285 2 4,642 9,574 ,000b 

Residual 43,640 90 ,485   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

2 

Total 52,925 92    

a. Predictors: (Constant), Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Dependent Variable: Θα συστήσουν τον Προορισµό και σε άλλους 

 

Από τον επόµενο πίνακα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους συντελεστές και τη 

σταθερά της εξίσωσης για τη δηµιουργία πρόβλεψης.  

 

Πίνακας 8.49  Συντελεστές Παλινδρόµησης 

Coefficients a 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

τουρίστες ή 

επαγγελµατίες Model B Std. Error Beta t Sig. 
Toleranc

e VIF 

(Constant) 2,863 ,301  9,521 ,000   1 

Συνολική 

Ικανοποίηση από 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

,330 ,094 ,347 3,531 ,001 1,000 1,000 

(Constant) 2,488 ,330  7,529 ,000   

Συνολική 

Ικανοποίηση από 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

,262 ,095 ,275 2,747 ,007 ,914 1,095 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ

ΙΕΣ 

2 

Συνολική 

Ικανοποίηση από 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

,237 ,097 ,245 2,449 ,016 ,914 1,095 

a. Dependent Variable: Θα συστήσουν τον Προορισµό και σε άλλους 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 583 

 

  

Η τεταγµένη σταθερά (constant) είναι 2,448 µονάδες της κλίµακας 1-4, γεγονός που 

σηµαίνει πως οι τουρίστες δηλώνουν πως θα συστήσουν τον προορισµό σε άλλους, 

ακόµα και αν δεν υπάρχει καθόλου ικανοποίηση από τα αξιοθέατα και τις τουριστικές 

αγορές. Η τιµή αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. 

Από την τιµή του p-value στο Μοντέλο Παλινδρόµησης που αναφέρεται στον έλεγχο 

της υπόθεσης Ηο, συνάγουµε ότι η Συνολική Ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα και τις 

Τουριστικές Αγορές, είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση της 

Πρόθεσης θετικών συστάσεων για τον προορισµό (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική 

σχέση). 

Έτσι προκύπτει πως η εξίσωση της γραµµική παλινδρόµησης: 

Πρόθεση θετικών συστάσεων = 2,448 +0,262* (Ικανοποίηση από Αξιοθέατα) 

+0,262* (Ικανοποίηση από Τουριστικές Αγορές)  

 

Επίσης η τιµή του στατιστικού ελέγχου Durbin-Watson Statistic (1.809) υποδεικνύει 

ανεξαρτησία των σφαλµάτων (Independence of the Errors), και εποµένως δεν 

υποθέσει παρουσία του προβλήµατος αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). 

Εντούτοις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και από τον πίνακα Collinearity 

Diagnostics και του πίνακα Collinearity Statistics υποδεικνύουν πιθανό πρόβληµα 

πολυσυγραµµικότητας (multicollinearity).  

 

 

Πίνακας 8.50  Πίνακας Collinearity Diagnostics 

Collinearity Diagnostics 

 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

    
2 1 2.913 1.000 
  2 .057 7.155 
  3 .030 9.837 
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Πίνακας 8.51  Πίνακας Collinearity Statistics 

 

Collinearity Statistics 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance  VIF 

2 (Constant)     

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
.914 1.095 

  Συνολική Ικανοποίηση 

από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

.914 1.095 

 

Αν υπάρχει πολυσυγραµµικότητα, δηλαδή ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των 

ερµηνευτικών µεταβλητών, τότε οι εκτιµήσεις των παραµέτρων του υποδείγµατος 

είναι εξαιρετικά ασταθείς και οι τιµές τους υφίστανται δραµατικές αλλαγές όταν 

γίνονται µικρές αλλαγές στα δεδοµένα του προβλήµατος. Η ύπαρξη 

πολυσυγραµµικότητας ελέγχεται από τις τιµές του βαθµού ανοχής (tolerance) και του 

παράγοντα πληθωριστικής διακύµανσης (variance inflation factor) κάθε µεταβλητής. 

Χαµηλές τιµές του βαθµού ανοχής (κάτω του 0,05) υποδηλώνουν ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών. Ο παράγοντας πληθωριστικής διακύµανσης 

(Condition Index) υπολογίζεται ως το αντίστροφο του βαθµού ανοχής και υψηλή τιµή 

του (άνω του 15-20) υπονοεί την ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας. Από τα 

αποτελέσµατα δεν υπάρχει υπόνοια εµφάνισης του προβλήµατος. 
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88..1166  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ    

 

Προτού αναλυθούν περαιτέρω τα ευρήµατα της  

Ανάλυσης Παλινδρόµησης θα πρέπει να τονιστεί πως πρώτιστος στόχος αυτής στα 

πλαίσια της διατριβής είναι η  διερεύνηση της κατανόησης εκ µέρους των 

επαγγελµατιών του τουρισµού για την επίδραση των τουριστικών υπηρεσιών που 

προσφέρει ο προορισµός στην συνολική ικανοποίηση των τουριστών από την 

τουριστική εµπειρία των τουριστών, και όχι η προβλεπτική ικανότητα των µοντέλων 

παλινδρόµησης per se. Αυτός είναι και ο λόγος της συζήτησης που ακολουθεί και 

παρά τους περιορισµούς των µοντέλων που εξετάστηκαν και εντοπίστηκαν κατά την 

ανάλυση. (βλ. Ενότ. 8.5.1 & Ενότ. 8.5.2). 

 

 

Πρόβλεψη Επανεπίσκεψης µε βάση τη Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική 

Εµπειρία 

Πλείστοι ερευνητές, µεταξύ των οποίων και οι Gounaris and Venetis (2002), 

υποστηρίζουν πως η ικανοποίηση θα πρέπει να µετράται συνδυαστικά µε τις 

συµπεριφορικές προθέσεις των πελατών για τη διατήρηση µακροπρόθεσµων σχέσεων 

µε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών. 

Εντούτοις στα πλαίσια του τουριστικού φαινοµένου, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, ο 

ικανοποιηµένος επισκέπτης δεν είναι απαραίτητα και επαναληπτικός επισκέπτης 

(Κουρεµένος 2000). Με άλλα λόγια, ακόµη και αν ξαναεπισκεφτεί κάποιος µια χώρα 

δεν είναι σίγουρο πως θα ξαναπάει στον ίδιο ή ίδιους τουριστικούς προορισµούς, µιας 

και ο εν γένει σκοπός του ταξιδιού εµπεριέχει την γνωριµία νέων προορισµών και τον 

εµπλουτισµό εµπειριών.  

Τα ευρήµατα της Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης συνάδουν µε τη θεώρηση αυτή 

µιας και η  εξηγούµενη διακύµανση της συνολικής ικανοποίησης των τουριστών 

(overall satisfaction) από την τουριστική τους εµπειρία στον προορισµό στην 

πρόθεση για επανεπίσκεψη στον προορισµό (revisit intention), βρέθηκε να είναι από 
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αδύνατη -στην περίπτωση του δείγµατος των τουριστών, έως αρκετά χαµηλή -στην 

περίπτωση του δείγµατος των επαγγελµατιών. Υποστηρίζεται έτσι η θεώρηση πως η 

ικανοποίηση των επισκεπτών δεν οδηγεί πάντα σε θετικές συµπεριφοριστικές 

προθέσεις (επανεπίσκεψη στη συγκεκριµένη περίπτωση). 

Έτσι, η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε την πλειοψηφία των ερευνών των 

συµπεριφορικών προθέσεων σε τουριστικούς προορισµούς (βλ. Kozak & Rimington 

2000, Basala & Klenosky 2001) που διατείνεται πως η ανάγκη των τουριστών για 

διαρκή εξερεύνηση  νέων προορισµών επίσκεψης  οφείλεται στην έγγενη αναζήτησης 

της καινοτοµίας που χαρακτηρίζει τη φύση του ταξιδίου (novelty seeking). Έτσι, είναι 

συχνό φαινόµενο πολλοί τουρίστες να επισκέπτονται νέα µέρη, όχι απαραιτήτως 

επειδή απογοητεύτηκαν από τους προηγούµενους προορισµούς, αλλά ως κίνητρο για 

την αναζήτηση και τη βίωση νέων εµπειριών.  

Τα αποτελέσµατα αυτά από τα δύο δείγµατα έχουν θεωρητικές και εµπειρικές 

επιπτώσεις. Θεωρητικά, τα αποτελέσµατα παρείχαν υποστήριξη στα συµπεράσµατα 

προηγούµενων µελετών ότι η συνολική ικανοποίηση από έναν προορισµό δεν είναι 

πιθανόν ο πιο καθοριστικός παράγοντας πρόβλεψης των συµπεριφοριστικών 

προθέσεων των πελατών στον τουρισµό (Pearce 2005; Crompton, J., & Baker, D. 

(2000); Ching-Fu Chen (2007); Petrick, J. F. (2004); Petrick, J. F. and Backman 

(2002); Tam, J.L. M. (2000), Tian-Cole et al. 2002) αλλά και γενικότερα στον χώρο 

του µάρκετινγκ (Mittal & Kamakura 2001, White 2000, Cronin, J.J., Brandy, M.K., 

Hult, G.T. (2000), Athanassopoulos et al. 2001, Gounaris and Venetis 2002, 

Gounaris, S., Avlonitis, G., Papastathopoulou, P. (2004), Avlonitis, G., Kouremenos, 

A., Gounaris, S. (1992)). 

Εµπειρικά τώρα, η ανάλυση παλινδρόµησης κατέδειξε πως µόνο για την περίπτωση 

των επαγγελµατιών του συγκεκριµένου προορισµού σχετίζονται στατιστικά η 

συνολική ικανοποίηση των τουριστών και η πρόθεση επανεπίσκεψης. Εποµένως, 

άµεσες συγκρίσεις δεν δύναται να γίνουν ως τις διαφορές µεταξύ των δύο δειγµάτων. 

Πάντως το µοντέλο της συγκεκριµένης παλινδρόµησης είναι χαµηλής ερµηνευτικής 

ικανότητας, µιας και  εξηγεί µόλις το 16,7% της συνολικής διακύµανσης της 

πρόθεσης επανεπίσκεψης. Έτσι, δεν είναι τελείως άτοπο να υποστηρίξει κανείς πως οι 

επαγγελµατίες του συγκεκριµένου προορισµού κατά µία έννοια φαίνεται να 
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γνωρίζουν πως για τους τουρίστες του προορισµού η συνολική ικανοποίηση από έναν 

προορισµό δεν είναι πιθανόν ο πιο καθοριστικός παράγοντας πρόβλεψης των 

συµπεριφοριστικών προθέσεων αναφορικά µε τον προορισµό.  

Συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες εκτιµούν πως κατά ποσοστό 83,3% η πιθανότητα 

επανεπίσκεψης (revisit intention) των τουριστών στην Αρχαία Ολυµπία οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες, πλην της συνολικής ικανοποίησης από την τουριστική εµπειρία 

στον προορισµό. 

Οι λόγοι που θα µπορούσαν να εξηγήσουν την κατανόηση κατά ένα ποσοστό από 

τους επαγγελµατίες του τουρισµού της σχέσης µεταξύ ικανοποίησης και 

επανεπίσκεψης στον προορισµό είναι ενδεχοµένως το στάδιο στον Κύκλο Ζωής 

Τουριστικού Προορισµού (Tourism Area Life Cycle - Butler 1980). Η Αρχαία Ολυµπία 

ως τουριστικός προορισµός ανήκει στο στάδιο της σταθεροποίησης ή στα πρώιµα 

στάδια της στασιµότητας µε αποτέλεσµα η χρόνια παρατήρηση της τουριστικής ροής 

και των συµπεριφορών σχηµάτων των επισκεπτών (travel patterns) από τους 

επαγγελµατίες να έχει οδηγήσει σε αυτή την απόκτηση γνώσης.  

Πλήρης ανάλυση και επιχειρηµατολογία των πιθανών λόγων ύπαρξης ή µη χασµάτων 

ή ασυνεπειών µεταξύ των δύο δειγµάτων παρέχεται διεξοδικά στην σχετική ενότητα 

του επόµενου –τελευταίου- κεφαλαίου της διατριβής (Κεφ. 9, Ενότ. 9.3). 
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Πρόβλεψη Συνολικής Ικανοποίησης από την Τουριστική Εµπειρία  µε βάση την 

Ικανοποίηση από τις τουριστικές υπηρεσίες 

 

Η σηµαντική πτυχή που εξετάζεται εδώ είναι ο ολιστικός χαρακτήρας της 

καταναλωτική πράξης. Σύµφωνα µε την δηµοσιευµένη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία, η αξιολόγηση των µεµονωµένων φορέων τουριστικών υπηρεσιών 

επηρεάζει τη συνολική αντίληψή της τουριστικής εµπειρίας από έναν προορισµό 

(Weiermair & Fuchs 1998). Με την χρήση πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόµησης 

(multiple regression) µε τη µέθοδο Enter επιχειρήθηκε η διερεύνηση της κατανόησης 

εκ µέρους των επαγγελµατιών τουρισµού για την επίδραση των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρει ο προορισµός στην συνολική ικανοποίηση των τουριστών. 

Η συνολική ικανοποίηση από την τουριστική εµπειρία στον προορισµό βρέθηκε να 

εξηγείται σε υψηλό επίπεδο από την ικανοποίηση των επιµέρους τουριστικών 

υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν η την τουριστική εµπειρία στον 

προορισµό (εξηγώντας πάνω από 50%  της διακύµανσης και στα δύο δείγµατα, βλ. 

Πίνακας 8.51 & Πίνακας 8.52).  
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Πίνακας 8.51  Πίνακας Μοντέλου Παλινδρόµησης έρευνας σε Τουρίστες - Πρόβλεψη 

Συνολικής Ικανοποίησης από την Τουριστική Εµπειρία  µε βάση την Ικανοποίηση από τις 

τουριστικές υπηρεσίες 

 

Model  Μέθοδος ENTER   

   ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ B19 

 

SEB β 

1     

 (Constant) .085 .329  

 Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ .306 .093 .251** 

 Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΜΟΝΗ .289 .079 .328*** 

 Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ .195 .090 .210* 

  Συνολική Ικανοποίηση από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ .170 .089 .183 

 Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ .027 .095 .027 

      

Σηµείωση: R² = 50,8% *p <.05, **p <.01, ***p <.001 

Η σκίαση αντιστοιχεί σε συντελεστές µερικής εξάρτησης που δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 

p <.05 

 

Πίνακας 8.52  Πίνακας Μοντέλου Παλινδρόµησης έρευνας σε Επαγγελµατίες - Πρόβλεψη 

Συνολικής Ικανοποίησης από την Τουριστική Εµπειρία  µε βάση την Ικανοποίηση από τις 

τουριστικές υπηρεσίες 

 

Model  Μέθοδος ENTER   

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ B 

 

SEB β 

1     

 (Constant) .257 .285  

 Συνολική Ικανοποίηση από ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ .232 .078 .247** 

 Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΜΟΝΗ .294 .117 .275* 

 Συνολική Ικανοποίηση από ∆ΙΑΤΡΟΦΗ .091 .120 .089 

  Συνολική Ικανοποίηση από ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ .235 .090 .215* 

                                                 
19 Β = Unstandardized Coefficients, SEB = Standardized Coefficients, β = Beta 
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 Συνολική Ικανοποίηση από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ .150 .095 .159 

      

Σηµείωση: R² = 48,9% *p <.05, **p <.01, ***p <.001 

Η σκίαση αντιστοιχεί σε συντελεστές µερικής εξάρτησης που δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 

p <.05 

 

Τα αποτελέσµατα επίσης έδειξαν ότι και οι πέντε τουριστικές υπηρεσίες και στα δύο 

δείγµατα σχετίζονται θετικά µε τη συνολική ικανοποίηση από την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε τα ευρήµατα προηγούµενων 

ερευνών (βλ. ενδεικτικά Woodside and Lysonski 1989, Shabbar 2005, Bigné, Andreu, 

& Gnoth,  2005)) που ορίζει πως, σε αντίθεση µε άλλους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας, οι καταναλωτές στον τουρισµό (τουρίστες) τυπικά αγοράζουν και 

καταναλώνουν ένα εύρος υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν από κοινού την τουριστική 

εµπειρία.  

Η συνδυαστική ανάλυση των δύο µοντέλων παλινδρόµησης θα µπορούσε να 

εµφανιστεί σχηµατικά ως εξής : 

 

Πίνακας 8.53  Πίνακας Συγκριτικής Παρουσίασης των 2 Παλινδροµήσεων - Στατιστικά 

Σηµαντικοί Παράγοντες Ερµηνείας Συνολικής Ικανοποίησης από την Τουριστική Εµπειρία  

µε βάση την Ικανοποίηση από τις τουριστικές υπηρεσίες 

 

 Τουρίστες Εκτίµηση Επαγγελµατιών 

   
Εκτίµηση  
Συνολικής 
Ικανοποίησης 
Τουριστικής 
Εµπειρίας 
τουριστών 

Ικανοποίηση από Αξιοθέατα 
 
 
Ικανοποίηση από ∆ιαµονή  
 
 
Ικανοποίηση από ∆ιατροφή  

Ικανοποίηση από Αξιοθέατα 
 
 
Ικανοποίηση από ∆ιαµονή  
 
 
Ικανοποίηση από Μετακίνηση  

 
Μη στατιστικά 
σηµαντικοί 
παράγοντες 

Ικανοποίηση από Μετακίνηση 
 
Ικανοποίηση από Τουριστικές 

Ικανοποίηση από ∆ιατροφή 
 
Ικανοποίηση από Τουριστικές 
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για την 
εκτίµηση  

Αγορές  
 

Αγορές 

   
 

Από τον πίνακα προκύπτουν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε τον 

ερευνητικό στόχο.  

Έτσι, συµπεραίνουµε πως οι επαγγελµατίες του προορισµού φαίνεται να 

αναγνωρίζουν:  

⇒ τη σηµασία των Αξιοθέατων ως πρωταρχικό πόρο του συγκεκριµένου 

προορισµού. Το εύρηµα αυτό καταδεικνύει πως υπάρχει ορθή αντίληψη των 

επαγγελµατιών αναφορικά µε µια πρωταρχική παράµετρο του πολιτιστικού 

προορισµού, που αναγνωρίζει πως «οι πολιτιστικοί πόροι ή αξιοθέατα 

(“cultural assets”) κατέχουν κεντρική θέση στην έννοια των πολιτιστικών 

«παραγωγών» (Richards 1999)». Η πλειοψηφία των σχετικών ερευνών σε 

προορισµούς κληρονοµιάς (heritage destination) πιστοποιούν τη σηµασία των 

αξιοθέατων ως αρχική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ενός 

τουριστικού προορισµού (Apostolakis 2003, Richards 1999, Greffe 2004, 

McKercher, Ho, and du Cros 2005). 

⇒ τη σηµασία της ∆ιαµονής ως βασική τουριστική υπηρεσία και συστατικό της 

παρεχόµενης τουριστικής εµπειρίας. Και αυτό το εύρηµα συνάδει µε την 

υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία (Saleh & Ryan 1991, Ekinci et al. 2003, 

Yoon & Ekinci 2003, Lau et al. 2005,  Nadiri and Hussain 2005, Akbaba 

2006) 

⇒ πως οι τουριστικές αγορές δεν συνεισφέρουν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό 

στην εξήγηση της συνολικής ικανοποίησης από την  τουριστική εµπειρία των 

τουριστών στον προορισµό. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε την σχετική έρευνα 

που εξετάζει διαστάσεις τουριστικών αγορών παράλληλα µε άλλες διαστάσεις 

της τουριστικής εµπειρίας σε τουριστικούς προορισµούς (Costello and 

Fairhurst, 2002, Pizam & Ellis 1999, Law and Au 2000,  Heung, V.C.S., 

Cheng, E. (2000), Paige, R.C., Littrell, M.A. (2003).  
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Αντίθετα, οι επαγγελµατίες του προορισµού φαίνεται να µην αναγνωρίζουν πως η 

ικανοποίηση από την ∆ιατροφή στον προορισµό αποτελεί κρίσιµο παράγοντα στην 

τουριστική εµπειρία των τουριστών, όπως έχει ήδη αναγνωριστεί από τη 

βιβλιογραφία (Boyne, S., Hall, D. Williams, F. (2003), Hall, C. M., Sharples, L. 

(2003), Haukenland, J.V. & Jacobsen J.K.S (2001), Haukenland, J.V. & Jacobsen 

J.K.S (2001)). Μια πιθανή εξήγηση για την «υποτίµηση» από τους επαγγελµατίες της 

υπηρεσίας της διατροφής είναι η γενικότερο φαινόµενο στην τουριστική έρευνα σε 

πολιτιστικούς προορισµούς η διατροφή να παραµελείται ή και να αγνοείται συχνά. 

Συγκεκριµένα έχει χαρακτηριστεί ως µία από τις «γκρίζες ζώνες» στον πολιτιστικό 

(‘gray zones’ - Scarpato, 2002) αλλά στον τουρισµό γενικότερα (Quan & Wang 

2003). Έτσι παρατηρείται συχνά το φαινόµενο η έρευνα στις υπηρεσίες διατροφής 

στον τουρισµό να δανείζεται από τη βιβλιογραφία στο πλαίσια των εστιατορίων 

(Martens & Warde, 1997; Warde & Martens, 2000, Hjalager & Richards, 2002). 

Εντούτοις, οι επιµέρους διαφορές µεταξύ των δύο µοντέλων µπορεί να απεικονίσουν 

τη φύση του της σύνθετης µεταβλητής της τουριστικής ικανοποίησης, δεδοµένου ότι 

αποτελεί µια ψυχολογική έκβαση που περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση όχι µόνο µε 

τις ιδιότητες που παρέχονται από έναν προορισµό, αλλά και µε τις ιδιότητες που δεν 

ελέγχονται από τους υπευθύνους ή τους επαγγελµατίες, όπως το κλίµα ή η χηµεία 

µέσα στην κοινωνική οµάδα (Crompton & Love 1995).  

Τέλος, ακόµα και το οριακό πρόβληµα της πολυσυγγραµικότητας που παρουσιάστηκε 

και στα δύο δείγµατα αποτελεί ακόµη µία ένδειξη πως οι τουρίστες θεωρούν τον 

προορισµό ως εµπορικό σήµα που αποτελείται από µια συλλογή προµηθευτών και 

υπηρεσιών (Buhalis 2000) και πολλές φορές αξιολογούν την βιωθείσα συνολικά 

(Quan & Wang 2004). Τη διάσταση αυτή της αξιολόγησης της εµπειρίας συνολικά 

από τους τουρίστες φαίνεται να αντιλαµβάνονται και οι επαγγελµατίες. 

Πλήρης ανάλυση και επιχειρηµατολογία των πιθανών λόγων ύπαρξης ή µη χασµάτων 

ή ασυνεπειών µεταξύ των δύο δειγµάτων παρέχεται διεξοδικά στην σχετική ενότητα 

του επόµενου –τελευταίου- κεφαλαίου της διατριβής (Κεφ. 9, Ενότ. 9.3). 
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88..1177  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  ((ΚΚΕΕΦΦ..  66  &&  77  &&  88))  

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων στην έρευνα 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές περιγραφικής στατιστικής (Μέση Τιµή, Τυπική 

Απόκλιση, Συχνότητες κ.λ.π), αλλά κυρίως τεχνικές ελέγχου υποθέσεων (t tests και 

χ2 tests) και πολυµεταβλητής ανάλυσης δεδοµένων (ANOVA, Παραγοντική 

Ανάλυση, Απλή και Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση). Τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα του συνόλου των ελέγχων υποθέσεων συνοψίζονται στον κάτωθι 

πίνακα: 

 

Πίνακας 8.53  Συνοπτικός Πίνακας Παρουσίασης όλων των Αποτελεσµάτων των Ελέχγων 

Υποθέσεων της παρούσης ∆ιατριβής 

 

Υποθέσεις 
1ης Οµάδας 

∆ηµογραφικό Προφίλ Τουριστών Έλεγχος 

   
Η1.1ο Εθνικότητα των τουριστών του προορισµού Απορρίπτεται 
Η1.2ο Φύλο των τουριστών του προορισµού ∆εκτή 
Η1.3ο Ηλικία των τουριστών του προορισµού Απορρίπτεται 
Η1.4ο Επίπεδο Εκπαίδευσης τουριστών  Απορρίπτεται 
Η1.5ο Επίπεδο Εισοδήµατος τουριστών  Απορρίπτεται 
   
Υποθέσεις 
2ης Οµάδας 

Γενική Ταξιδιωτική Συµπεριφορά Τουριστών Έλεγχος 

   
Η2.1ο Σύνθεση Ταξιδιού των τουριστών  Απορρίπτεται 

 
Η2.2ο Προγενέστερη επίσκεψη στη χώρα  Απορρίπτεται 
Η2.3ο Προγενέστερη επίσκεψη στον προορισµό  Απορρίπτεται 
Η2.4ο Μεταφορικό µέσο για είσοδο στην χώρα  Απορρίπτεται 
Η2.5ο ∆ιάρκεια παραµονής στον προορισµό  Απορρίπτεται 
Η2.6ο Τρόπο κράτησης ταξιδιού  Απορρίπτεται 
Η2.7ο ∆ιάρκεια του προγραµµατισµού ταξιδιού  Απορρίπτεται 
Η2.8ο Παράγοντες επιρροής απόφασης επίσκεψης  Απορρίπτεται 
   
Υποθέσεις 
3ης Οµάδας 

Τουριστική Συµπεριφορά στον Προορισµό Έλεγχος 

   
Η3.1ο Τύπος προορισµού (Βασικός ή δευτεροβάθµιος)  Απορρίπτεται 
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Η3.2ο Προορισµός/οι που επισκέφθηκαν πριν  Απορρίπτεται 
Η3.3ο Μεταφορικό µέσο για τον προορισµό  Απορρίπτεται 
Η3.4ο Λόγοι επίσκεψης των τουριστών  Απορρίπτεται  
Η3.5ο Επισκεπτόµενα Αξιοθέατα από τους τουρίστες  ∆εκτή  
Η3.6ο ∆ραστηριότητες διακοπών των τουριστών  Μερικώς ∆εκτή  
Η3.7ο Γνώση κοντινών προορισµών  ∆εκτή 
Η3.8ο Προορισµός/οι µετά τον προορισµό  Μερικώς 

Απορρίπτεται  
   
   
Υποθέσεις 
4ης Οµάδας 

Συµπεριφορικές Προθέσεις Τουριστών Έλεγχος 

   
Η4.1ο Πρόθεση επανεπίσκεψης στην χώρα  ∆εκτή 
Η4.2ο Πρόθεση επανεπίσκεψης στον προορισµό ∆εκτή 
Η4.3ο Πρόθεση επανεπίσκεψης στο ίδιο κατάλυµα Απορρίπτεται  
Η4.4ο Πρόθεση θετικών συστάσεων για τον προορισµό ∆εκτή 
   
   
Υποθέσεις 
5ης Οµάδας 

Αξιολόγηση Αξιοθέατων  Έλεγχος 

   
Η5.1ο  Πρόσβαση στον Προορισµό Απορρίπτεται 
Η5.2ο  Πρόσβαση στα Αξιοθέατα Απορρίπτεται 
Η5.3ο  Καθαριότητα Χώρων Απορρίπτεται 
Η5.4ο Ενδιαφέρον Αξιοθέατων ∆εκτή 
Η5.5ο  Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων ∆εκτή 
Η5.6ο  Φιλικότητα Υπαλλήλων ∆εκτή 
   
   
Υποθέσεις 
6ης Οµάδας 

Αξιολόγησης ∆ιαµονής Έλεγχος 

   
Η6.1ο Τοποθεσία καταλύµατος Απορρίπτεται 
Η6.2ο Καθαριότητα καταλύµατος Απορρίπτεται 
Η6.3ο Ανέσεις για διανυκτέρευση Απορρίπτεται 
Η6.4ο Γεύµατα Απορρίπτεται 
Η6.5ο Παροχές καταλύµατος Απορρίπτεται 
Η6.6ο Πρόσθετες παροχές Απορρίπτεται 
Η6.7ο Παροχή µεταφοράς Απορρίπτεται 
Η6.8ο Προγράµµατα εκδροµών Απορρίπτεται 
Η6.9ο Ταχύτητα εξυπηρέτησης Απορρίπτεται 
Η6.10ο Ποιότητα εξυπηρέτησης Απορρίπτεται 
Η6.11ο Φιλικότητα υπαλλήλων Απορρίπτεται 
Η6.12ο Ανταγωνιστική τιµή Απορρίπτεται 
   
Υποθέσεις 7ης  
Οµάδας  

Αξιολόγηση ∆ιατροφής 
 

Έλεγχος 

   
Η7.1ο Καθαριότητα Χώρων ∆εκτή 
Η7.2ο Ποιότητα ∆ιατροφής ∆εκτή 
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Η7.3ο Ποικιλία τροφίµων και ποτών ∆εκτή 
Η7.4ο Ανταγωνιστικότητα τιµής διατροφής ∆εκτή 
Η7.5ο Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων ∆εκτή 
Η7.6ο Φιλικότητα Υπαλλήλων ∆εκτή 
   
Υποθέσεις 
8ης Οµάδας  

Αξιολόγηση Αγορών 
 

Έλεγχος 

   
Η8.1ο Καθαριότητα Χώρων Απορρίπτεται 
Η8.2ο Ποιότητα Τουριστικών εµπορικών ειδών ∆εκτή 
Η8.3ο Ποικιλία τροφίµων και ποτών ∆εκτή 
Η8.4ο Ανταγωνιστικότητα τιµών τουριστικών ειδών ∆εκτή 
Η8.5ο Άµεση Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων ∆εκτή 
Η8.6ο Φιλικότητα Υπαλλήλων ∆εκτή 
   
Υποθέσεις 
9ης Οµάδας 

Συνολική Ικανοποίηση Τουριστών 
 

Έλεγχος 

   
Η9.1ο  Αξιοθέατα στον Προορισµό. Απορρίπτεται 
Η9.2ο  ∆ιαµονή στον Προορισµό. ∆εκτή 
Η9.3ο  ∆ιατροφή στον Προορισµό. ∆εκτή 
Η9.4ο  Μετακίνηση στον Προορισµό. Απορρίπτεται 
Η9.5ο  Αγορές στον Προορισµό. ∆εκτή 
Η9.6ο  Συνολική Ικανοποίηση από Τουριστική Εµπειρία ∆εκτή 
   
Υποθέσεις 
10ης Οµάδας 

Στάση Τουριστών 
 

Έλεγχος 

   
Η10.1ο Ωραίο µέρος αλλά υπάρχουν και ωραιότερα  Απορρίπτεται 
Η10.2ο Καλύτερος από ότι την περίµεναν Απορρίπτεται 
Η10.3ο Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες Απορρίπτεται 
Η10.4ο Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν Απορρίπτεται 
Η10.5ο Ακριβό µέρος διακοπές Απορρίπτεται 
Η10.6ο Υπερτιµηµένος ο προορισµός ∆εκτή 
Η10.7ο Οι διακοπές τους στον προορισµό είναι από τις 

καλύτερες που έχουν κάνει  
∆εκτή 

   

 

Η συζήτηση επί των ευρηµάτων της έρευνας παρέχεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

(Κεφ. 9), που είναι και το τελευταίο της µελέτης. 

 



  

Κεφάλαιο 9 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
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ΠΠρροοεεππιισσκκόόππηησσηη  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

 

Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει την διδακτορική διατριβή. Αρχικά γίνεται µια 

συνοπτική περιγραφή σε βασικά σηµεία της µε στόχο την ανακεφαλαίωση της 

µελέτης και των σχετικών µε αυτή µεθοδολογικών θεµάτων. Στη συνέχεια, γίνεται 

παρουσίαση και κριτική συζήτηση των εµπειρικών ευρηµάτων σε σχέση µε την 

υπάρχουσα σχετική διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Ακολουθεί η συνεισφορά 

της διατριβής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ενώ τέλος, διατυπώνονται οι 

περιορισµοί αυτής καθώς και ορισµένες προτάσεις για µελλοντική κατεύθυνση και 

έρευνα. 
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99..11  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

Η διδακτορική διατριβή αυτή προσπάθησε να εξετάσει τη χρήση ενός ιδιαίτερου 

τύπου διαδικασίας απόκτησης γνώσης (Έρευνα Μάρκετινγκ) µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον (Τουριστικοί Προορισµοί). Συγκεκριµένα, 

επιχείρησε να διερευνήσει τον βαθµό κατανόησης από τον φορέα της υπηρεσίας της 

τουριστικής εµπειρίας από την προοπτική του πελάτη. Για το λόγο αυτό εξέτασε την 

απόσταση µεταξύ της αξιολογηθείσας τουριστικής εµπειρίας των τουριστών και της 

εκτίµησης των επαγγελµατιών τουρισµού ως προς την αξιολόγηση αυτή.  

Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ, και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία ερευνών που εξετάζουν την 

ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη διεξαγωγή ερευνών µάρκετινγκ σε τουριστικούς 

προορισµούς. Εστιάσε δε την ανάλυσή της στα δύο πιο σηµαντικά συστατικά του 

τουριστικού συστήµατος σε έναν προορισµό, στην τουριστική ζήτηση (tourism 

demand)- δηλαδή τους τουρίστες- και στην τουριστική προσφορά (tourism supply)- 

δηλαδή τους επαγγελµατίες που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες σε έναν προορισµό, 

υιοθετώντας παράλληλα µια συστηµική (systemic approach – βλ. Κεφ. 2.Β., Ενότ. 

Β.2.1.2) και ολιστική προσέγγιση (holistic approach – βλ. Κεφ. 2.Γ., Ενότ. Γ.2.1)  της 

τουριστικής εµπειρίας που βιώνεται από τους πρώτους στον προορισµό.  

Αντλώντας στοιχεία κυρίως από τρεις ερευνητικούς χώρους, δηλαδή της Έρευνας 

Τουριστικού Μάρκετινγκ, του Μάρκετινγκ Προορισµών και της Μέτρησης 

Εµπειρίας, η διατριβή επικεντρώθηκε στην αναγνώριση της σχέσης µεταξύ των δύο 

σηµαντικότερων παιχτών σε έναν τουριστικό προορισµό (τουρίστες-φορείς 

τουριστικών υπηρεσιών, Kotler et al. 1993), και την εξέταση τυχών διαφοροποιήσεων 

µεταξύ αυτών όσον αφορά στην τουριστική εµπειρία που βιώνεται από τους 

τουρίστες σε έναν προορισµό. 

Η κατευθυντήρια αρχή αυτής της διατριβής είναι πως η ανταγωνιστικότητα ενός 

προορισµού µπορεί να βελτιωθεί από την ακριβή αντιστοίχηση των αξιολογήσεων 

µεταξύ των άµεσα εµπλεκόµενων µερών ενός προορισµού, των τουριστών (που 
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εκπροσωπούν την τουριστική ζήτηση) και των επαγγελµατιών τουρισµού (που 

εκπροσωπούν την τουριστική προσφορά). Η βασική προϋπόθεση της µελέτης ήταν 

πως η κατοχή σφαιρικής γνώσης εκ µέρους των φορέων των απόψεων των 

επισκεπτών είναι απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη, την επιτυχή λειτουργία και 

τη µακροπρόθεσµη ικανότητα βιωσιµότητας ενός τουριστικού προορισµού.  

Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που παρουσιάστηκε στα 

κεφάλαια 2.Β και 2.Γ, κατέδειξε πως υπάρχει σηµαντική έλλειψη µελετών της υπό 

διερεύνηση απόστασης -δεδοµένης της σηµασίας αυτής (για πλήρη 

επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 3, Ενοτ. 3.1. & Ενότ. 3.5)- τόσο στην διεθνή 

δηµοσιευµένη Τουριστική Έρευνα όσο και στην βιβλιογραφία και αρθρογραφία του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών γενικότερα . 

Επιχειρώντας να εφαρµόσει έναν εννοιολογικό πλαίσιο µεθοδολογικής κατεύθυνσης, 

η έρευνα εξέτασε µεταβλητές της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό σε µια 

προσπάθεια να διαπιστώσει τυχόν διαφοροποιήσεις µεταξύ τουριστών και 

επαγγελµατιών τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και µε βάση τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση που διενεργήθηκε, αναπτύχθηκαν ένα θεωρητικό και ένα 

ερευνητικό υπόδειγµα.  

Το εννοιολογικό πλαίσιο (conceptual framework) που αναπτύχθηκε, καθοδήγησε το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας. Το πλαίσιο αυτό 

χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση των 

πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα κενά που απεικονίζονται στο πρότυπο 

των χασµάτων των Parasuraman et al. (1985). Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού 

που διερευνά τις πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών 

(management perceptions of customer expectations) έτσι προτείνεται πως θα πρέπει 

να διερευνώνται και οι πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης για τις αντιλήψεις  των πελατών 

(management perceptions of customer perceptions , βλέπε Κεφ.3).  

Το εννοιολογικό πλαίσιο (research framework) αποτελούνταν από δέκα (10) γενικές 

ερευνητικές υποθέσεις που αφορούσαν στην διερεύνηση της υπό µελέτης απόστασης. 

Επειδή κάθε µια από τις υποθέσεις αυτές περιλάµβανε µεταβλητές που αποτελούν 

εννοιολογικά «µορφώµατα» που συνιστούν πολυδιάστατα φαινόµενα, διατυπώθηκαν 
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στη συνέχεια επιµέρους ερευνητικές υποθέσεις, προκειµένου να γίνει εµφανής η 

επίδραση των επιµέρους διαστάσεών τους. 

Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η έννοια της τουριστικής εµπειρίας 

µέσα από τις διαστάσεις της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς, της τουριστικής 

συµπεριφοράς στον προορισµό, της αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών στον 

προορισµό, της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισµό, της στάσης απέναντι 

στον προορισµό και τους κατοίκους αυτού καθώς και της µελλοντικής συµπεριφοράς 

(πρόθεση επανεπίσκεψης και θετικών συστάσεων). Τέλος διατυπώθηκε µια υπόθεση 

όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών, µε στόχο τόσο την 

εξέταση της απόστασης µεταξύ των δύο οµάδων όσο και την χρήση αυτών ως 

µεταβλητών ελέγχου. Όλες οι υπό µελέτη µεταβλητές υποβλήθηκαν σε εννοιολογικό 

προσδιορισµό (Κεφ. 4, Ενοτ. 4.6) και λειτουργική παραµετροποίηση (Κεφ.5, Ενοτ. 

5.8). 

Ο έλεγχος του προτεινόµενου υποδείγµατος έγινε µε την µελέτη ενός πολιτιστικού 

προορισµού κληρονοµιάς (heritage destination), την Αρχαία Ολυµπία, ενός διεθνώς 

αναγνωρίσιµου  προορισµού που βρίσκεται στο στάδιο της ωρίµανσης (βλ. Ενότ 9.3 

του παρόντος κεφαλαίου). Για τον σκοπό της έρευνας αναπτύχθηκε µια πρότυπη 

µεθοδολογία και συντάχθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο διευκόλυνε τη 

συλλογή στοιχείων και την περαιτέρω ποσοτική και στατιστική τους ανάλυση.  

Η ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων ολοκληρώθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 11.0 και 15.0. Σε πρώτο στάδιο διενεργήθηκαν έλεγχοι εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας των διατεταγµένων κλιµάκων µέτρησης του δοµηµένο 

ερωτηµατολογίου, ενώ σε δεύτερο στάδιο έλαβε χώρα η στατιστική ανάλυση. 

Ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές ανάλυσης διαφορών δύο δειγµάτων, 

ανάλυσης παραγόντων αλλά και τεχνικές πρόβλεψης που έδωσαν τη δυνατότητα να 

διερευνηθούν οι σχέσεις που συνδέονται µε τις υπό εξέταση ερευνητικές υποθέσεις. 

Τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων κατέδειξαν πως οι διερευνώµενες 

οµάδες (τουρίστες και επαγγελµατίες) διαφοροποιούνται ελάχιστα έως σηµαντικά ως 

προς τις διαφορετικές διαστάσεις της τουριστικής εµπειρίας. Προκειµένου να δοθεί 

πληρέστερη τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων, διεξήχθησαν πρόσθετες αναλύσεις στα 

δύο επιµέρους δείγµατα. Ειδικότερα εξετάσθηκαν ενδεχόµενες διαφορές στην δοµή 
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αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας µεταξύ των δύο δειγµάτων και 

διαφοροποιήσεις αναφορικά µε πιθανές επιδράσεις ορισµένων παραγόντων στην 

συνολική ικανοποίηση από τον προορισµό αλλά και στην πρόθεση επανεπίσκεψης. 

Τα σχετικά αποτελέσµατα οδήγησαν στον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων του 

εννοιολογικού πλαισίου της διατριβής. 

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική συζήτηση επί των αποτελεσµάτων 

αλλά και γίνεται και µια προσπάθεια συνολικής θεώρησης αυτών αναφορικά µε την 

υπάρχουσα σχετική διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 
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99..22  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  &&  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

 

 

Ένας από τους κύριους σκοπούς αυτής της µελέτης ήταν να αναπτυχθεί ένα πρότυπο 

µέτρησης για την διερεύνηση της απόστασης µεταξύ της τουριστικής εµπειρίας των 

τουριστών και την εκτίµηση των επαγγελµατιών για την αξιολόγηση αυτή.   

Η συζήτηση επί των αποτελεσµάτων της έρευνας ακολουθεί τη δοµή των 

ερευνητικών στόχων και υποθέσεων της παρούσας διατριβής που υπηρετούν τον 

γενικό στόχο της διερεύνησης της απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας τουριστικής 

εµπειρίας των τουριστών σε έναν προορισµό και της εκτίµησης των προµηθευτών για 

την αξιολόγηση αυτή.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων για τον έλεγχο των υποθέσεων, τα οποία θα αναλυθούν λεπτοµερώς στις 

σελίδες που ακολουθούν. 

 

Έλεγχοι Υποθέσεων  
  
H1: ∆ιαφορές ως προς το προφίλ των τουριστών  
        (tourist profile) 

∆εκτή 

  
H2: ∆ιαφορές στα ταξιδιωτικά πρότυπα  
       (travel patterns) 

Μερικώς Απορρίπτεται 

  
H3: ∆ιαφορές ως προς την συµπεριφορά στον προορισµό    
       (travel behavior) 

Μερικώς Απορρίπτεται 

  
H4: ∆ιαφορές ως προς τις συµπεριφορικές προθέσεις  
       (travel behavior) 

Απορρίπτεται 

  
H5: ∆ιαφορές ως προς την αξιολόγηση των τουριστών των 
αξιοθέατων στον προορισµό (attractions) 

Μερικώς ∆εκτή 

  
H6: ∆ιαφορές ως προς την αξιολόγηση των τουριστών της 
διαµονής στον προορισµό (accommodation) 

∆εκτή 
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H7: ∆ιαφορές ως προς την αξιολόγηση των τουριστών της 
διατροφής στον προορισµό (catering) 

Απορρίπτεται 

  
H8: ∆ιαφορές ως προς την αξιολόγηση των τουριστών των 
αγορών στον προορισµό (shopping) 

Απορρίπτεται 

  

H9: ∆ιαφορές ως προς την συνολική ικανοποίηση των 
τουριστών από τον προορισµό (satisfaction) 

Μερικώς Απορρίπτεται 

  
H10: ∆ιαφορές ως προς τη στάση των τουριστών ως προς 
στον προορισµό και τους κατοίκους (attitude) 

Μερικώς ∆εκτή 

  

 

 

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς 

έρευνας στα δύο δείγµατα και γίνεται σύνδεση αυτών µε την διεθνώς δηµοσιευµένη 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία. 
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9.2.1 Προφίλ επισκεπτών  

 

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε στην ύπαρξη διαφορών µεταξύ των εκτιµήσεων των 

επαγγελµατιών τουρισµού αναφορικά µε το δηµογραφικό προφίλ των επισκεπτών και 

το πραγµατικό1 προφίλ των τελευταίων Η συγκεκριµένη υπόθεση επαληθεύτηκε –

σχεδόν- στο σύνολό της. Πιο συγκεκριµένα, από τις πέντε επιµέρους υποθέσεις, µόνο 

αυτή που αφορούσε στο φύλο των επισκεπτών του προορισµού απορρίφθηκε, µε 

βάση τα αποτελέσµατα από την στατιστική ανάλυση. 

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των τουριστών που επισκέπτονται τον προορισµό 

µελέτης είναι Βρετανοί και Γάλλοι (1 από τους 3 επισκέπτες), και των δύο φύλων, 

νέοι ηλικίας από 19 έως 29 (32,5%), πτυχιούχοι πανεπιστηµίων ή µεταπτυχιακοί 

(50,4%) και  λαµβάνουν άνω του µέσου στο µηνιαίο εισόδηµα (1500-3000  ευρώ).  

Η γενική εκτίµηση που προκύπτει από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 αλλά και από την 

ανάλυση συχνοτήτων είναι πως υπάρχει µια λανθασµένη εκτίµηση των επαγγελµατιών 

ως προς την πλειοψηφία των δηµογραφικών χαρακτηριστικών (εκτός του φύλου). Πιο 

συγκεκριµένα, θα λέγαµε πως υπάρχει µια σχετική «υποτίµηση» των επισκεπτών ως 

προς το εκπαιδευτικό και εισοδηµατικό επίπεδο των επισκεπτών του προορισµού. 

∆ηλαδή, οι επαγγελµατίες του προορισµού ουσιαστικά έχουν την πεποίθηση πως οι 

τουρίστες του προορισµού είναι πιο αµόρφωτοι, φτωχοί και πιο γέροι από ότι 

πραγµατικά αυτοί είναι. 

Το εύρηµα αυτό της µελέτης θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντικό για το Μάρκετινγκ, 

λαµβανοµένης υπόψιν της σηµασίας των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην 

αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών γενικά και των  τουριστών ειδικότερα, 

καθώς και της ευρείας χρήσης των κριτηρίων αυτών  στο µάρκετινγκ και την 

τµηµατοποίηση των αγορών (market segmentation), την ανάδειξη συγκεκριµένων 

τµηµάτων / οµάδων πελατών, µε διαφοροποιηµένες ανάγκες και µε διαφορετική 

αγοραστική συµπεριφορά για κάθε τµήµα. 

                                                 
1 Όπου πραγµατικό προφίλ νοήται το δηλωθέν από τους συµµετέχοντες στην έρευνα (βλ. Κεφ. 2.Γ., 
Ενότ. Γ2.2.3 & Κεφ.3, Ενοτ.3.1). 
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Συγκεκριµένα, µε βάση το βασικό µοντέλο συµπεριφοράς του καταναλωτή (µοντέλο 

ερεθίσµατος ανταπόκρισης stimulus – response, βλ. Kotler 1997) ένας από τους 

τέσσερις παράγοντες επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς του καταναλωτή 

είναι οι δηµογραφικοί. Επιπρόσθετα, το σύνολο της διεθνούς δηµοσιευµένης 

βιβλιογραφίας στο µάρκετινγκ αναγνωρίζει τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά ως ένα 

από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα κριτήρια τµηµατοποίησης των αγορών (Μάλλιαρης 

2001, Baltas & Papastathopoulou 2003) παρά τα αναµφισβήτητα µειονεκτήµατα µιας 

τέτοιας τµηµατοποίησης.  

Ουσιαστικά η διερεύνηση της υπό µελέτη απόστασης ως προς τα δηµογραφικά 

στοιχεία των πελατών συνάδει µε την υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ 

(Marketing Concept) στην διοίκηση των τουριστικών προορισµών συνολικά αλλά και 

σε επίπεδο µεµονωµένων επιχειρήσεων.  

Παροµοίως, στην τουριστική βιβλιογραφία τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν κριτήριο τµηµατοποίησης στις περισσότερες τυπολογίες που έχουν 

προταθεί (Cohen 1972, Plog 1973, Perreault et al. 1977, Dalen 1989, Gallup 

Organization 1989, Plog 1987, Baloglu 1997, Frochot 2005). Μάλιστα, σε ορισµένες 

περιπτώσεις αποδεικνύονται αποτελεσµατικό µέσο πρόβλεψης της συµπεριφοράς των 

τουριστών (Cha et al. 1995, Morrison et al. 1996, Mudambi & Baum 1997, Johns & 

Gyimothy 2002). 

Παρά το γεγονός πως στοιχεία που αφορούν στις βασικές περιγραφές της ηλικίας, 

φύλου, επαγγέλµατος, εισοδηµάτων και του τόπου διαµονής αποκτούνται εύκολα ως 

δευτερεύον αποτέλεσµα των καταγραφών κρατήσεων, διαδικασιών καταχωρήσεων 

και ερευνών στους πελάτες (Middleton 1999), τα ευρήµατα της έρευνας κατέδειξαν 

πως στην πραγµατικότητα τα στοιχεία αυτά –σχεδόν- αγνοούνται. Συγκεκριµένα, η 

έρευνα έδειξε πως συστηµατικά οι επαγγελµατίες δείχνουν να κατέχουν λανθασµένη 

εκτίµηση για το προφίλ των επισκεπτών του προορισµού.  

Στη βάση των ανωτέρω θα µπορούσαµε να επιχειρηµατολογήσουµε πως η ύπαρξη 

διαφορών στις εκτιµήσεις των επαγγελµατιών ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των επισκεπτών του προορισµού έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στον σχεδιασµό και την 

παροχή της τουριστικής υπηρεσίας και εµπειρίας.  
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Ως πιο απλό παράδειγµα θα µπορούσε να δοθεί αυτό µε την λάθος εκτίµηση της 

ηλικίας των επισκεπτών. Οι επαγγελµατίες έχοντας την άποψη πως η πλειοψηφία των 

τουριστών είναι µέσης ή τρίτης ηλικίας προσαρµόζουν τις παροχές µε βάση αυτή την 

εκτίµηση. Αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό στην πράξη στην περίπτωση των 

τουριστικών αγορών της Αρχαίας Ολυµπίας, όπου υπάρχει πλεόνασµα τουριστικών 

καταστηµάτων µε είδη κοσµηµάτων που παραδοσιακά απευθύνεται σε τουρίστες 

µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων (Gee 1987, παρατίθεται στους Turner & Reisinger 

2001, σελ. 17). Με βάση όµως τα αποτελέσµατα της έρευνας η πλειοψηφία των 

επισκεπτών του προορισµού είναι νεαρά άτοµα (19-39 ετών), τα οποία µε βάση τις 

καταναλωτικές συνήθειες τους σε τουριστικές αγορές  προτιµούν ηλεκτρονικά 

τουριστικά είδη, βιβλία και δώρα (Jones 1999, Dardis et. al. 1994, Thrane 2002, 

Taylor et. al. 1993, Lawson 1991, Mok & Iverson 2000, Kim & Littrell 2001).  

Με το απλό αυτό παράδειγµα γίνεται κατανοητό το µέγεθος της επίδρασης µιας 

λάθος εκτίµησης εκ µέρους των επαγγελµατιών των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

των πελατών τους. Η λάθος εκτίµηση οδηγεί σε λάθος αποφάσεις µάρκετινγκ 

(τµηµατοποίηση, τοποθέτηση, άριστο µίγµα µάρκετινγκ, κ.ο.κ.) µε επακόλουθα 

αποτελέσµατα σε όρους αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της κάθε 

µεµονωµένης επιχείρησης εν γένει. Πλήρης περιγραφή των επιπτώσεων των 

ευρηµάτων της έρευνας και των διοικητικών προτάσεων που απορρέουν από αυτές 

δίδονται σε ξεχωριστή ενότητα στο παρόν κεφάλαιο (Ενοτ. 9.4 & 9.5 αντίστοιχα). 

Όσον αφορά τώρα την άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας διατριβής 

µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών, σε καµία από τις δύο προηγούµενες 

έρευνας (Brown & Swartz 1989, Vogt & Fesenmaier 1995) δεν έχουν διερευνηθεί 

διαφορές/ χάσµατα αναφορικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών της 

παρεχόµενης υπηρεσίας. Έτσι, διερευνήθηκε µόνο έλεγχος της εγκυρότητας 

περιεχοµένου (content validity) ως προς την δικαιολόγηση της διερεύνησης των 

δηµογραφικών µεταβλητών (βλ. Κεφ.4, Ενότ. 4.6.6 & Κεφ. 5, Ενότ. 5.8.7).  

Ουσιαστικά στην µελέτη αυτή για πρώτη φορά διερευνώνται οι εκτιµήσεις των 

φορέων µιας υπηρεσίας για τα δηµογραφικά των χρηστών της υπηρεσίας, πρωτοτυπία 

που αποτελεί µια συµβολή της διατριβής σε µεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο. 
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9.2.2 Τουριστική Συµπεριφορά 

 

Κάθε συζήτηση για την µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας πρέπει να αρχίζει µε µια 

έρευνα για τη συµπεριφορά των τουριστών (Buhalis 2000). Όσο περισσότερα 

γνωρίζει η τουριστική επιχείρηση για την τουριστική συµπεριφορά των ανθρώπων 

στους οποίους απευθύνεται, τόσο πιο εύκολα θα επιτύχει τους στόχους µάρκετινγκ 

που έχει καθορίσει (Ηγουµενάκης 1999). Η παρούσα έρευνα αποδεχόµενη την 

συστηµική προσέγγιση των µοντέλων τουριστικής συµπεριφοράς (Pearce 1995), 

διέκρινε την τουριστική συµπεριφορά σε τρεις διαστάσεις, οι οποίες καθοδήγησαν και 

τον σχηµατισµό τριών υποθέσεων κατά την ανάλυση της τουριστικής συµπεριφοράς 

στα πλαίσια της πρωτογενούς έρευνας. Αυτές οι διαστάσεις είναι:  

1. Γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα  

2. Συµπεριφορά στον προορισµό 

3. Συµπεριφορικές προθέσεις – Μελλοντική επανεπίσκεψη στον 

προορισµό, θετικές προφορικές συστάσεις 

Με βάση τις διαστάσεις αυτές διατυπώθηκαν οι εξής τρεις οµάδες υποθέσεων: 

Η2: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση των γενικών 

ταξιδιωτικών προτύπων των τουριστών του προορισµού 

Η3: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση της συµπεριφοράς των 

τουριστών στον προορισµό 

Η4: Οι επαγγελµατίες έχουν λανθασµένη εκτίµηση για τις συµπεριφορικές 

προθέσεις των τουριστών  

Τα ευρήµατα ανά οµάδα υποθέσεων έχουν ως εξής: 

Τα αποτελέσµατα από την εµπειρική διερεύνηση αναφορικά µε την εκτίµηση των 

επαγγελµατιών ως προς τη γενική ταξιδιωτική συµπεριφορά (travel patterns) των 

επισκεπτών του προορισµού, κατέδειξαν λανθασµένη εκτίµηση της γενικής 

ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των τουριστών. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των 

επαγγελµατιών φαίνεται να µην γνωρίζει κάποια τουριστικά στατιστικά του 

προορισµού, τα οποία σηµειωτέων ελάχιστα έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 περίπου 

χρόνια. ∆ηλαδή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60ο% δείχνουν να µην είναι γνώστες πως 
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οι πλειοψηφία των τουριστών δεν έχει ξαναεπισκεφθεί τον προορισµό, διαµένουν ένα 

µε δύο βράδια και κλείνουν το ταξίδι τους µέσω πρακτορείου, προγραµµατίζοντας το 

γύρω στους 6 µήνες πριν ταξιδεύσουν.  

Το εύρηµα αυτό δικαιολογείται ενδεχοµένως από το γεγονός πως τα γενικά 

ταξιδιωτικά πρότυπα (travel patterns) αποτελούν συµπεριφορά των τουριστών που 

εκδηλώνεται προ της αφίξεως σε έναν προορισµό (Gartner 1993, Dann 1996, Baloglu 

1997) µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει από τους επαγγελµατίες του προορισµού η 

δυνατότητα παρατήρησης της δηλωθείσας συµπεριφοράς. Επακόλουθα, µιας και η 

συµπεριφορά αυτή δεν είναι ορατή, οι φορείς τουριστικών υπηρεσιών έχουν 

σχηµατίσει άποψη για τα γενικά ταξιδιωτικά πρότυπα των τουριστών του προορισµού 

σχεδόν µε τη µορφή στερεότυπων (για πλήρη ανάλυση βλέπε Ενότ. 9.3).  

Επίσης, φαίνονται να κατέχουν λανθασµένη εκτίµηση και στην µοναδική πιο σύνθετη 

ψυχογραφική µεταβλητή µέτρησης της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς. 

Συγκεκριµένα, δεν κατέχουν ορθή εκτίµηση όσον αφορά τους σηµαντικότερες πηγές 

πληροφόρησης που  επηρεάζουν την επίσκεψη των τουριστών στον προορισµό οι 

επαγγελµατίες. Αυτό το εύρηµα µπορεί να αποδοθεί στην αποδεικνυόµενη στη 

σχετική διεθνή βιβλιογραφία πολυπλοκότητα της  τουριστικής συµπεριφοράς 

αναζήτησης πληροφοριών. Ειδικότερα, η µορφή αναζήτησης φαίνεται από την διεθνή 

δηµοσιευµένη έρευνα να οφείλεται σε δύο γενικούς παράγοντες: (1) κοινωνικο-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά του ατόµου (βλ. Bonn et al. 2001, Schonland & 

Williams 1996, Crompton 1992, Snepenger et al. 1990, Leiper 1990, Hugstad & 

Taylor 1987) σε συνδυασµό µε τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε ταξίδι (Fodness & 

Murray 1999, Schul & Crompton 1983, Bieger & Laesser 2002b) και (2) µια 

λειτουργική προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση στις βάσεις πληροφοριών (π.χ. 

Bloch et al. 1986, Zaichkowsky 1985) αλλά και ζητήµατα όπως ο βαθµός γνώσης των 

δυνητικών προορισµών (π.χ., Hirschman & Wallendorf 1982), η χρησιµότητα 

(Bettman & Sujan 1987), η αποδοτικότητα (Bettman 1973) µα και η 

αντιλαµβανόµενη αβεβαιότητα και κίνδυνος (Murray 1991, Urbany et al. 1989). Στο 

σύνθετο αυτό πλαίσιο, οι επαγγελµατίες δείχνουν να συγχέονται µιας και η 

συµπεριφορά αυτή δεν είναι «ορατή» σε αυτούς- υπό την έννοια πως δεν 
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πραγµατοποιείται στον προορισµό, αλλά ουσιαστικά ενυπάρχει στο στάδιο πριν την 

επίσκεψη στον προορισµό. 

 

Αναφορικά τώρα µε την τουριστική συµπεριφορά στον προορισµό τα βασικότερα 

ευρήµατα της έρευνας στους τουρίστες είναι τα εξής: Οι περισσότεροι επισκέπτες 

(75,4%) θεωρούν τον προορισµό ως µόνο έναν από  τους  κύριους προορισµούς που 

επισκέπτονται κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στη χώρα, σε συµφωνία µε την 

πλειοψηφία σχετικών ευρηµάτων (Mariot 1969 παρατίθεται στον Pearce 1995, Lue et 

al. 1993, Stewart & Vogt 1996, McKercher & Lew 2008). Έφθασαν στον προορισµό 

µε τουριστικό λεωφορείο ή µε ιδιωτικό αυτοκίνητο (ίδιο ποσοστό 28%), ενώ 

σκοπεύουν να µείνουν για 1 ή 2 ηµέρες (60%). Η συντριπτική πλειοψηφία των 

επισκεπτών (88,1%) επισκέπτεται τα ιστορικά αξιοθέατα, παγιώνοντας την εικόνα της 

Ολυµπίας ως πολιτιστικού προορισµού. Τέλος, ένα 53,7% των επισκεπτών δήλωσε  

ότι  οι συνολικές δαπάνες της επίσκεψης (εκτός από τις δαπάνες στέγασης)  ήταν  

περισσότερο από 150 το ευρώ  και  οι  µέσες καθηµερινές δαπάνες  τους ήταν  µεταξύ 

τριάντα έως εξήντα (30  έως 60) ευρώ  (ποσοστό 37,5%).   

Οι φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών φαίνονται να κατέχουν µια µερικώς ορθή 

εκτίµηση της τουριστικής συµπεριφοράς των τουριστών στον προορισµό αφού 

αναγνώρισαν σωστά τις µισές από διαστάσεις της τουριστικής συµπεριφοράς στον 

προορισµό. Αντίθετα µε την περίπτωση της γενικής ταξιδιωτικής συµπεριφοράς που 

δεν εκδηλώνεται στον προορισµό, η τουριστική συµπεριφορά των επισκεπτών επι 

τόπου είναι ορατή και υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης εκ µέρους των 

επαγγελµατιών.  

Εντούτοις, κενά/ χάσµατα   ανιχνεύθηκαν στην περίπτωση των προορισµών που 

επισκέφτηκαν πριν, των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια  της  παραµονής, το 

βαθµός εξοικείωσης µε τους γειτονικούς προορισµούς, πιθανή µελλοντική παραµονή 

τους στο ίδιο κατάλυµα και τελικά, τις συνολικές δαπάνες στον προορισµό. Η 

σηµασία γνώσης αυτών των διαστάσεων της τουριστικής συµπεριφοράς έχει 

αναλυθεί διεξοδικά κατά τον εννοιολογικό προσδιορισµό (Κεφ.4, Ενότ…) και την 

λειτουργική παραµετροποίηση αυτών (Κεφ. 5, Ενότ…). Οι λόγοι ύπαρξης των 
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ασυνεπειών αυτών αλλά και οι διοικητικές επιπτώσεις και προτάσεις συζητούνται σε 

επόµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου 

Τέλος, όσον αφορά τις συµπεριφορικές προθέσεις, πιθανό να ξαναρθούν στην 

Αρχαία Ολυµπία θεωρεί το 23,2%. από τους τουρίστες ενώ πολύ  πιθανόν να α 

ξαναέρθει δήλωσε ένα σεβαστό  13,9%. Ταυτόχρονα εµφανίζουν πρόθεση 

µελλοντικής επίσκεψης στην χώρα και  θετικών συστάσεων για τον προορισµό 

(word-of-mouth communication). 

 Γνώση των προθέσεων αυτών φαίνεται να έχουν και οι επαγγελµατίες του 

προορισµού, διαπιστώσεις που επαληθεύονται και από τον µη παραµετρικό έλεγχο 

Mann-Whitney test. Η µόνη διάσταση που δεν αναγνωρίζουν οι επαγγελµατίες αφορά 

σε µελλοντική διαµονή στο ίδιο κατάλυµα, όπου οι τουρίστες δήλωσαν πως θα 

έµεναν στο ίδιο κατάλυµα, πρόθεση που οι επαγγελµατίες αγνοούν.  

Η ορθή εκτίµηση των συµπεριφορικών προθέσεων θεωρείται πολύ σηµαντικό εύρηµα 

µιας και πλείστες εµπειρικές και εννοιολογικές µελέτες στον τουρισµό εκτιµούν πως 

υπάρχει αµοιβαία σχέση µεταξύ της ποιότητας, της ικανοποίησης και των προθέσεων 

για επαναληπτική επίσκεψη (Ross 1993; Pizam 1994; Baker and Crompton 2000; 

Kozak and Rimmington 2000). Επίσης, η τουριστική έρευνα δείχνει ότι η προφορική 

επικοινωνία µπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στη συµπεριφορά αγοράς, µιας και 

έχει αναγνωρισθεί ως η σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών που οι δυνητικοί 

τουρίστες χρησιµοποιούν για τη λήψη µιας απόφασης επίσκεψης σε έναν προορισµό 

(Murray 1991, Cronin et al. 2000). 
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9.2.3 Αξιολόγηση Τουριστικής Εµπειρίας 

 

Η τουριστική υπηρεσία του προορισµού που εµφανίζει πλήρη διαφοροποίηση των 

αντιλήψεων των επαγγελµατιών του προορισµού ως προς την αξιολόγηση από τους 

τουρίστες είναι η ∆ιαµονή στον προορισµό. Συγκεκριµένα –σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των δύο ελέγχων- τα δύο δείγµατα παρουσιάζουν σηµαντικές 

στατιστικές διαφορές αναφορικά µε όλες τις διαστάσεις της υπηρεσίας της διαµονής.  

Το εύρηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό µιας και η διαµονή αποτελεί τη σηµαντικότερη 

πρωτογενή τουριστική υπηρεσία και κέντρο κέρδους για τον προορισµό, όπως και για 

τους περισσότερους προορισµούς εξάλλου. Όπως είδαµε και στην περιγραφική 

ανάλυση η αξιολόγηση των επαγγελµατιών βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από 

αυτήν των τουριστών και στις δώδεκα διαστάσεις της υπηρεσίας της διαµονής. 

Ουσιαστικά δηλαδή, οι επαγγελµατίες του προορισµού θεωρούν πως η ποιότητα της 

διαµονής –όπως πιστεύουν ότι την κρίνουν οι τουρίστες- είναι χαµηλότερη από ότι 

πραγµατικά είναι (µε βάση πάντα τις αντιλήψεις των τουριστών). 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο δείγµατα ως προς τις 

µισές διαστάσεις της ιδιότητας/ υπηρεσίας των Αξιοθέατων. Πιο συγκεκριµένα, οι 

δύο οµάδες διαφοροποιούνται ως προς τα θέµατα πρόσβασης (στον προορισµό/ στα 

αξιοθέατα) αλλά και ως προς την καθαριότητα των χώρων. ∆ιαφοροποιούνται δηλαδή 

ως προς τα πιο απτά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υπηρεσίας, ενώ αντίθετα οι 

επαγγελµατίες δείχνουν να συµπίπτουν µε τις αντιλήψεις των τουριστών ως πρως τα 

άυλα χαρακτηριστικά (ενδιαφέρον των εκθεµάτων, φιλικότητα και ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των υπαλλήλων).  

Τέλος, από τις τουριστικές αγορές, η µόνη διάσταση που διαφοροποιείται µεταξύ των 

δύο δειγµάτων είναι η καθαριότητα των καταστηµάτων. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαπιστώνεται πως από τις τριάντα 

διαστάσεις οι µισές (δεκάξι διαστάσεις) διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο 

δειγµάτων. Συγκεκριµένα, διακρίνεται µια ορθή αντίληψη των επαγγελµατιών του 

προορισµού για τη διατροφή, τη µετακίνηση αλλά και για τις τουριστικές αγορές των 

τουριστών. Αντίθετα, διαφορές παρουσιάζονται στις δύο σηµαντικότερες υπηρεσίες της 
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τουριστικής υπηρεσίας που προσφέρει η Ολυµπία, δηλαδή τα Αξιοθέατα και την 

∆ιαµονή. Συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες συστηµατικά υποβαθµίζουν την ποιότητα 

αυτών των υπηρεσιών, πιστεύοντας πως οι τουρίστες είναι πιο δυσαρεστηµένοι από 

αυτές από ότι πραγµατικά οι τουρίστες δηλώνουν.  

Οι λόγοι για την απόσταση αυτή µεταξύ εκτίµησης των επαγγελµατιών και αντίληψης 

των τουριστών µπορούν να αναζητηθούν σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε το 

στάδιο ζωής του συγκεκριµένου προορισµού και τα καθιερωµένα στερεότυπα για 

τους τουρίστες υπό την έννοια πως οι δύο αυτές υπηρεσίες αποτέλεσαν το πρώτο 

τουριστικό προϊόν/ εµπειρία που προσέφερε ο προορισµός από τις αρχές ήδη του 

προηγούµενου αιώνα (για πλήρη παράθεση βλ. Ενότ. 9.3 του παρόντος Κεφαλαίου). 

Εποµένως, οι επαγγελµατίες του προορισµού ουσιαστικά θεωρούν τις υπηρεσίες 

αυτές «γερασµένες» και µη ανανεωµένες, µε αποτέλεσµα να κάνουν προβολή την 

άποψή τους στην εκτίµησή τους για την αξιολόγηση των τουριστών.  

Τα ευρήµατα της αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν την 

τουριστική εµπειρία µπορούν να συγκριθούν τόσο άµεσα (µε τις προηγούµενες 

µελέτες διερεύνησης της εν λόγω απόστασης) όσο και έµµεσα, µε τα αποτελέσµατα 

ερευνών για τις ταυτόχρονες αντιλήψεις φορέων και δεκτών υπηρεσιών. 

Στην έρευνα των Brown  and Swartz (1989) εκτός από θέµατα που µετρούν τις 

διαγνωστικές πρακτικές, οι βαθµολογίες των επισκεπτών ήταν υψηλότερες από το 

επίπεδο που οι ιατροί πίστευαν πως θα απαντούσαν οι πελάτες. Παροµοίως, στη 

µελέτη των Vogt and Fesenmaier (1995) διαπιστώνεται ότι οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών (λιανέµποροι) δεν καταλαβαίνουν το επίπεδο στο οποίο οι πελάτες 

αξιολογούν την εµπειρία τους και τείνουν να υποτιµήσουν την εµπειρία των 

πελατών. Και στην παρούσα έρευνα, οι πελάτες εκτίµησαν µε συνέπεια την απόδοση 

υπηρεσιών υψηλότερα -στις περισσότερες περιπτώσεις- από την εκτίµηση των 

προµηθευτών των αξιολογήσεων των πελατών (Brown & Swartz 1989, Vogt & 

Fesenmaier 1995).  

Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η παρούσα µελέτη αυτή παρέχει 

υποστήριξη στις δύο µοναδικές προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες διερεύνησης 

της υπό µελέτη απόστασης ως προς την εκτίµηση της αξιολόγησης της βιωθείσας 

εµπειρίας. 
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Μια έµµεση συγκριτική ανάλυση, φανερώνει πως η υπάρχουσα τουριστική έρευνα 

που έχει εξετάσει τις αντιλήψεις πολλαπλών οµάδων ως προς την λαµβανόµενη 

υπηρεσία τείνει να θεωρεί δεδοµένο πως τα συµβαλλόµενα µέρη (π.χ.  οι τουρίστες 

και οι επαγγελµατίες τουρισµού)  δεν βλέπουν την εµπειρία οµοίως (παραδείγµατος 

χάριν, Folkes & Kontos 1986, Witter 1985, Saleh & Ryan 1991, Yoon & Ekinci 

2003, Yüksel & Yüksel 2003, Bigne´ et al. 2005, Cunningham et al. 2004, Akbaba 

2006, Perez et al. 2007). Στην µελέτες αυτές, αναφορικά µε τους λόγους που οι 

τουρίστες τείνουν να υπερτιµούν την εµπειρία τους οι ερευνητές τουρισµού θεωρούν 

ως βασικότερο τη φύση του ταξιδιού. Βασικό κίνητρο για το ταξίδι είναι η 

αναζήτηση της ευχαρίστηση, διασκέδαση, και ικανοποίηση µε αποτέλεσµα το 

«χάσµα»  µεταξύ της εµπειρίας του τουρίστα και της εµπειρίας των προµηθευτών  

να αναµένεται να είναι θετικό (Vogt & Fesenmaier 1995). Επιπλέον λόγοι που 

σχετίζονται µε την ύπαρξη διαφορών που αφορούν συγκεκριµένα στην διερεύνηση 

της υπό µελέτη απόστασης αναλύονται σε επόµενη σχετική ενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου (Ενότ. 9.3). 

Εκτός όµως από τα ζητήµατα µέτρησης και αιτίας- αιτιατού, η πραγµατική αξία της 

ποιότητας υπηρεσιών προέρχεται από τις επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεών 

(Athanassopoulos et al. 2001, Gounaris et al. 2003). Στην ενότητα των 

προτεινόµενων δράσεων (Ενότ. 9.5) δίδονται ορισµένες πρακτικές κατευθύνσεις για 

τη σύγκλιση των κενών/ χασµάτων της αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών, 

δεδοµένου του γεγονότος πως οι σύµφωνες αξιολογήσεις από τους πελάτες και τους 

προµηθευτές έχουν προσδιοριστεί ως απαραίτητος παράγοντας για την ύπαρξη 

µακροχρόνιων σχέσεων και  εν τέλει αποτελεσµατικής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και οργανισµών (Peters & Waterman 1982, Albrecht & Zemke 1985, 

Parasuraman et al. 1985, 1988).  
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9.2.4 Συνολική Ικανοποίηση 

 

Όπως τονίστηκε και στο κεφάλαιο της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, ως ολική 

αξιολόγηση ενός πελάτη της καταναλωτικής εµπειρίας, η συνολική ή σωρευτική 

ικανοποίηση (overall satisfaction) είναι έννοια πιο σχετική για την αξιολόγηση 

τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό (Danaher & Arweiler 1996, Neal et al. 

1996, Kozak & Rimmington 2000). Παράλληλα όµως, η παρούσα µελέτη αν και 

αναγνωρίζει πως η σωρευτική ικανοποίηση είναι καλύτερος δείκτης της πρόθεσης 

επαναγοράς, αποτιµά τόσο τη συνολική ικανοποίηση όσο και την ικανοποίηση από 

επιµέρους συναλλαγές (service encounter satisfaction ή transaction-specific 

satisfaction) συµβαδίζοντας µε τα ευρήµατα πρόσφατων ερευνών (Jones & Suh 2000, 

Baker & Crompton 2000, Olsen & Johnson 2003, Tian-Cole et al. 2002, Neal & 

Gursoy 2008). Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η φύση της τουριστικής εµπειρίας σε 

έναν προορισµό, που αποτελεί ένα σύστηµα κατανάλωσης που αποτελείται από ένα 

‘πακέτο’ αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου σε πολλές φάσεις κατανάλωσης (Mittal et al. 1999).  

Κατόπιν της ανάλυσης διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά των µέσων 

µεταξύ των δύο δειγµάτων όσον αφορά τη συνολική ικανοποίηση από τα Αξιοθέατα 

και την Μεταφορά στον προορισµό. Συγκεκριµένα, οι περισσότεροι τουρίστες είναι 

σχεδόν απόλυτα ικανοποιηµένοι από τα αξιοθέατα της Ολυµπίας σε αντίθεση µε τους 

επαγγελµατίες που κρίνουν αυστηρότερα τα επίπεδα ικανοποίησης των τουριστών ως 

προς τη διάσταση αυτή. Επιπλέον, το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία της µεταφοράς 

που και πάλι οι επαγγελµατίες υποτιµούν την ικανοποίηση των τουριστών. 

Στη βάση των ανωτέρω θα µπορούσαµε να επιχειρηµατολογήσουµε πως η µη ύπαρξη 

σηµαντικών διαφορών στις εκτιµήσεις των επαγγελµατιών ως προς τη συνολική 

ικανοποίηση των επισκεπτών του προορισµού από την τουριστική εµπειρία των 

τελευταίων δείχνει πως οι επαγγελµατίες αναγνωρίζουν θέµατα που έχουν να κάνουν 

µε τη φύση του ταξιδίου που συνδέεται µε χαρά και διασκέδαση (για ανάλυση βλέπε 

Pizam et al. 1978) αλλά και τη φύση του συγκεκριµένου προορισµού (µεγάλης 

πολιτιστικής σηµασίας και διεθνώς αναγνωρισµένος).  
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Το γεγονός ότι οι τουρίστες στη συγκεκριµένη έρευνα κάνουν θετικές κρίσεις 

(υποστηρίζουν ότι ικανοποιούνται) συνάδει µε τα αποτελέσµατα της πλειοψηφία των 

τουριστικών ερευνών αξιολόγησης της ικανοποίησης, όπου η ικανοποίηση 

παρουσιάζει θετική ασυµµετρία (positive skewed - ενδεικτικά βλέπε Danaher & 

Arweiler 1996, Kozak & Rimmington 2000, Joppe et al. 2001, Weaver 2007). 

Τα ευρήµατα αυτά έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στον σχεδιασµό και την παροχή 

της τουριστικής υπηρεσίας και εµπειρίας που παρέχεται µιας και «η ικανοποίηση 

είναι µια κεντρική έννοια στη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας  σε έναν 

προορισµό» (Kozak 2001, σελ. 784). Εποµένως, κρίνεται ενθαρρυντικό το γεγονός 

πως οι επαγγελµατίες του προορισµού φαίνεται να κατέχουν σχετικά ορθή γνώση των 

αντιλήψεων των τουριστών ως προς τη συνολική ικανοποίηση των τελευταίων από 

τον προορισµό. Η γνώση αυτή είναι πολύτιµη στη διαχείριση της υπηρεσία τους 

(Danaher & Haddrell 1996) µιας και η ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια µπορεί να 

θεωρηθεί ως µέτρο της απόδοσης (Buhalis 2000, Krishnan & Gronhaug 1979) και η 

δυνατότητα µιας τουριστικής επιχείρησης ή οργανισµού να χειριστεί το µέτρο αυτό 

αποτελεί σηµαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Peters 1994). 

 

 

9.2.5 Στάση Τουριστών 

 

Η µέτρηση των στάσεων των τουριστών στον προορισµό βασίστηκε στην ερευνητική 

γραµµή των Milman and Pizam (1995), οι οποίοι πρότειναν ένα ενιαίο µοντέλο 

µέτρησης της εικόνας ενός προορισµού. Στο µοντέλο αυτό η εικόνα αποτελείται από 

τρία διαφορετικά συστατικά: το σύνθετο τουριστικό προϊόν (π.χ., ποιότητα 

αξιοθέατων, κόστος), τη τουριστική συµπεριφορά και τη στάση για τους 

οικοδεσπότες και τον προορισµό. 

Βάσει των ευρηµάτων οι επαγγελµατίες δείχνουν να κατέχουν µερικώς ορθή αντίληψη 

για τη στάση των τουριστών αναφορικά µε τον προορισµό τους, µε µόνη εξαίρεση την 

περίπτωση της πρότασης πως οι διακοπές στην Αρχαία Ολυµπία είναι από τις 
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καλύτερες που έχουν κάνει. Στην περίπτωση αυτή γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή η 

επαγγελµατίες υπερτιµούν τον προορισµό τους, µιας και συµφωνούν µε αυτή την 

πρόταση σε αντίθεση µε τους τουρίστες που είναι ουδέτεροι µε τάση να διαφωνούν. 

Επιπρόσθετα, οι επαγγελµατίες δείχνουν να έχουν γενικά ορθή αντίληψη για τις 

περισσότερες προτάσεις αναφορικά µε τη στάση των τουριστών απέναντι στους 

κατοίκους του προορισµού (ως προς την φιλικότητα και την προθυµία αυτών),  

Αντίθετα, οι επαγγελµατίες εµφανίζονται να µην κατέχουν ορθή γνώση αναφορικά µε 

τη στάση των τουριστών ως προς την ανταγωνιστικότητα του προορισµού. 

Συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες δείχνουν να «υποτιµούν» την οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα του προορισµού τους µιας και τον θεωρούν ακριβότερο από ότι 

τον κρίνουν οι τουρίστες. Επιπλέον, θεωρούν πως είναι σχετικά υπερτιµηµένος σε 

αντίθεση µε τους τουρίστες που κατά βάση διαφωνούν. 

Με βάση τα ευρήµατα µπορούν να γίνουν οι εξής επισηµάνσεις: 

Η έρευνα κατέδειξε πως τόσο οι τουρίστες όσο και οι επαγγελµατίες αντιλαµβάνονται 

την εικόνα απέναντι στον προορισµό ως µια µονοδιάστατη έννοια, εύρηµα που 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την πλειοψηφία των σχετικών ερευνητικών 

αποτελεσµάτων (Russell 1980, Russell & Pratt 1980, Assael 1984, Russell & 

Snodgrass, 1987, Gartner & Hunt, 1987, Baloglu & Brinberg 1997, MacKay & 

Fesenmaier 1997), που ορίζουν την εικόνα τουριστικού προορισµού ως µια ενιαία 

σύνθεση τουριστικών υπηρεσιών, αξιοθέατων και ιδιοτήτων ενός προορισµού που 

υφαίνονται σε µια συνολική εντύπωση. 

Επίσης, το γεγονός πως οι επαγγελµατίες ουσιαστικά κατέχουν ορθή γνώση 

αναφορικά µε τη στάση και την εικόνα των τουριστών για τον προορισµό δείχνει από 

τη µία πως έχουν επίγνωση –όπως και στην περίπτωση της συνολικής ικανοποίησης- 

της φύσης του ταξιδίου (χαρά, διασκέδαση βλέπε Pizam et al. 1978) αλλά και της 

φύσης και ιδιαιτερότητας του συγκεκριµένου προορισµού (µεγάλης πολιτιστικής 

σηµασίας και διεθνώς αναγνωρισµένος).  

Η ορθή γνώση αυτή έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο µάρκετινγκ του προορισµού µιας 

και, παραδοσιακά, η έννοια εικόνας έχει θεωρηθεί ότι διαδραµατίζει έναν σηµαντικό 

ρόλο στην λήψη απόφασης επιλογής ενός τουριστικού προορισµού (αν και έχει 
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υπάρξει λίγη εµπειρική έρευνα για πώς η επίγνωση της εικόνας θα µπορούσε να 

περιληφθεί στην διαδικασία λήψης απόφασης). Οι Fakeye and Crompton (1991) 

έχουν προσδιορίσει ότι η θετική εικόνα για έναν προορισµό είναι ικανή να 

µετασχηµατίζει τους πραγµατικούς τουρίστες (actual tourists) σε επαναληπτικούς 

επισκέπτες, άποψη που είναι συνεπής και µε τη µελέτη των Milman και Pizam 

(1995). Η άποψη  αυτή πιστοποιείται και στην παρούσα έρευνα µιας και η θετική 

στάση και εικόνα για τον  προορισµό συνδέεται µε το εύρηµα της έρευνας πως ένα 

στατιστικά σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 22,8% δήλωσε πως έχει 

ξαναεπισκεφθεί την Αρχαία Ολυµπία (περίπου 1 στους 5 τουρίστες), είναι δηλαδή 

επαναληπτικοί επισκέπτες του προορισµού.  

Τέλος, οι µοναδικές διαφορές/ χάσµατα στη στάση µεταξύ επαγγελµατιών και 

τουριστών παρατηρούνται αναφορικά µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την 

ανταγωνιστικότητα του συγκεκριµένου προορισµού (κόστος, υπερτιµηµένος 

προορισµός), µε τους επαγγελµατίες άλλη µια φορά να «υποτιµούν» τον προορισµό 

τους. Το εύρηµα αυτό έχει τη σηµασία του στον σχεδιασµό των στρατηγικών 

µάρκετινγκ του προορισµού µιας και η ανάλυση των ανταγωνιστών είναι ευρέως 

αναγνωρισµένος παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το 

προετοιµασία των σχεδίων και των προγραµµάτων τουριστικού µάρκετινγκ 

τουρισµού (Cullen 1989).  

Η γνώση της συγκριτικής ανταγωνιστικής θέσης που έχουν στο µυαλό τους (µε τη 

µορφή ενός είδους αντιληπτικού χάρτη) για έναν προορισµό οι τουρίστες, βοηθά τον 

οργανισµό να προσδιορίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά του και να καθορίσει τη 

θέση του στην αγορά (Pearce 1997). Εποµένως, ως προς τη διάσταση αυτή και µε 

βάση τα ευρήµατα της έρευνας ο συγκεκριµένος προορισµός φαίνεται να µην έχει 

πλήρη επίγνωση της ανταγωνιστικής του θέσης και διορθωτικές ενέργειες 

επανατοποθέτησης χρειάζεται να γίνουν και να συµπεριληφθούν στα προγράµµατα 

και τις στρατηγικές µάρκετινγκ του προορισµού αλλά και των µεµονωµένων 

τουριστικών επιχειρήσεων του προορισµού, ως προς την κατεύθυνση αυτή. 

Συγκεκριµένες προτεινόµενες δράσεις και ενέργειες ως προς την κατεύθυνση αυτή 

της σύγκλισης των διαφορών δίδονται σε επόµενη παράγραφο του παρόντος 

κεφαλαίου (βλ. Ενότ. 9.5). 
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Προκειµένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι ασυµφωνίες µεταξύ των εκτιµήσεων των 

φορέων τουριστικών υπηρεσιών για τις αντιλήψεις των προµηθευτών και να 

αναζητηθούν ορισµένοι λόγοι για την ύπαρξη των ιδιαίτερων χασµάτων, είναι 

απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα επιστηµολογικό πλαίσιο που βασίζεται σε κοινωνικές 

θεωρίες και να αγκαλιάζει ιδιαίτερα ζητήµατα της ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών. 

Μερικοί από τους λόγους ύπαρξης κενών/ χασµάτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη 

σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, είναι: 

 

 

1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώριµων τουριστικών προορισµών 

 

Πολλοί ερευνητές εφαρµόζουν τη θεωρία του Κύκλου Ζωής Προϊόντος (Product Life 

Cycle, PLC) -θεωρία µε µεγάλη εφαρµογή στη ∆ιοίκηση Προϊόντος (Πανηγυράκης 

1996)- στον τουρισµό και ειδικότερα σε τουριστικούς προορισµούς (Agarwal 1992, 

di Benedetto & Bojanic 1993, Choy 1992; Cooper & Jackson 1989, Debagge 1990, 

Getz 1992, Haywood 1991, Ioannides 1992). Η βασική υπόθεση όλων των 

αναλύσεων είναι ότι ο τουριστικός προορισµός, ως σύνθετο προϊόν, αναπτύσσεται 

παρόµοια µε την ανάπτυξη των σταδίων που περιγράφεται στη θεωρία του Κύκλου 

Ζωής Προϊόντος. Γενικά, πάντως, το µοντέλο PLC στον τουρισµό µπορεί να 

εφαρµοστεί σε διαφορετικά επίπεδα όπως ο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο 

τουριστικού προορισµού και τέλος, σε επίπεδο  τουριστικού προϊόντος (Jansen-

Verbeke 1994). 

Το προεξέχον µοντέλο εφαρµογής της θεωρία του Κύκλου Ζωής Προϊόντος σε 

τουριστικούς προορισµούς είναι το Μοντέλο του Κύκλου Ζωής Τουριστικού 
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Προορισµού (Tourism Area Life Cycle - TALC) του Butler (1980). Το µοντέλο αυτό 

προτείνει πως κάθε τουριστικός προορισµός περνά από έξι φάσεις ή στάδια σε σχέση 

µε την ένταση του τουριστικού φαινοµένου που συντελείται σε αυτόν: εξερεύνηση 

(“exploration”),  συµµετοχή (“involvement”),  ανάπτυξη (“development”),  

σταθεροποίηση (“consolidation”),  στασιµότητα (“stagnation”),  και τέλος, το στάδιο 

µετά τη στασιµότητας (post stagnation), που περιλαµβάνει δύο επιµέρους στάδια της 

πτώσης (“decline” ) ή της  αναγέννησης (“rejuvenation”).  

Η Αρχαία Ολυµπία ως τουριστικός προορισµός ανήκει στο στάδιο της 

σταθεροποίησης ή στα πρώιµα στάδια της στασιµότητας µε βάση τους δείκτες για τον 

προσδιορισµό των σταδίων στον Κύκλο Ζωής Προορισµού που προτείνει ο Getz 

(1992). Οι δείκτες αυτοί έχουν να κάνουν µε την τουριστική προσφορά, τη ζήτηση, 

τους ανταγωνιστές και ιστορικά στοιχεία (χρονοσειρές). Αυτά τα στάδια - της 

σταθεροποίησης ή στα πρώιµα στάδια της στασιµότητας - αντιπροσωπεύουν µια 

κρίσιµη περίοδο, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον προορισµό να 

προσαρµοστεί σε µια πτώση στα ποσοστά τουριστικής ανάπτυξης. Σε αυτά τα στάδια 

η ζήτηση επιβραδύνει, το οποίο ακολουθείται από µια µείωση της διεθνούς εισροής 

τουριστών ή/ και µια µείωση στο µερίδιο αγοράς του προορισµού. Από την άποψη 

της προσφοράς, αγγίζονται από τον προορισµό τα όρια της φέρουσας τουριστικής 

ικανότητας του, δηλαδή το µέγιστο αριθµός τουριστών που ένας προορισµός µπορεί 

να φιλοξενήσει χωρίς να υπάρχει καταστροφή των υποδοµών και των φυσικών πόρων 

αυτού.  

Η Αρχαία Ολυµπία αν και παραµένει ένας σηµαντικός προορισµός παγκοσµίως,  και 

οι αφίξεις τουριστών κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά µε τους 

ανταγωνιστικούς πολιτιστικούς προορισµούς, έχει αντιµετωπίσει σηµαντική µείωση 

των ποσοστών πληρότητας στα τουριστικά καταλύµατα, κυριαρχούν τιµολογιακές 

πολιτικές εκπτώσεων σε ανταγωνιστική βάση, ενώ παρατηρείται µείωση του 

απασχολούµενου προσωπικού, δείκτες δηλαδή που πιστοποιούν πως πρόκειται για 

έναν ώριµο τουριστικό προορισµό.  

Ταυτόχρονα µε τους ποσοτικούς αυτούς δέκτες, υπάρχουν και ορισµένα κοινωνικά 

φαινόµενα που συνοδεύουν τους προορισµούς στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 

των. Έτσι, στο στάδιο της σταθεροποίησης που βρίσκεται ο συγκεκριµένος 
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προορισµός ένα µεγάλο µέρος της τοπικής οικονοµίας εξαρτάται από τον τουρισµό. 

Κατά συνέπεια, σε αυτό το στάδιο της ωρίµανσης, οι προορισµοί χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα διαποτισµένες αγορές µε υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις υπερβολικά 

προσανατολισµένες στους τουρίστες (Formica & Uysal 1996).  

Σε τέτοιες κοινότητες, η πολυετής επαφή µε τους τουρίστες έχει πλήθος 

πλεονεκτηµάτων όπως η ανάπτυξη θετικών στάσεων και από τα δύο µέρη (Amir & 

Ben-Ari 1985), αυξηµένη πολιτιστική κατανόηση, µείωση των εθνοτικών 

προκαταλήψεων και την ανάπτυξη εντιµότητας, κατανόησης και ανοχής (Reisinger 

1994). Από την άλλη όµως αυτή η πολυετής επαφή µπορεί να προκαλέσει συχνά 

εντάσεις και συγκρούσεις (Robinson & Boniface 1999). Οι Gessner and Schade 

(1990) θεωρούν πως οι εντάσεις αυτές προκύπτουν επειδή «...µια ήδη πολύπλοκη 

κατάσταση επιδεινώνεται από ασάφειες, την έλλειψη συνειδητοποίησης ή/και την 

παρανόηση των πολιτιστικών προτύπων συµπεριφοράς» (σελ. 258). Η τουριστική 

βιβλιογραφία χρησιµοποιεί τον όρο «κοινότητα εκ γενετής προσανατολισµένη στην 

υποδοχή τουριστών («native born for hosting tourists») για να περιγράψει την 

πολυετή έκθεση ορισµένων κοινοτήτων στο τουριστικό φαινόµενο.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, µια βασική παράµετρος των συγκρούσεων µεταξύ 

οικοδεσποτών και φιλοξενούµενων αποτελεί η έννοια της αυθεντικότητας 

(authenticity - Clapp 1999, Cohen 1988). Πολλοί µελετητές (Boorstin 1991, Bruner 

1991, MacCannell 1976, Van den Berghe 1984) συµφωνούν πως η αυθεντικότητα 

των γεγονότων και των αξιοθέατων πολλές φορές διαστρεβλώνεται για να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των φιλοξενούµενων όσο και των οικοδεσποτών. 

Ο MacCannell (1979) εισήγαγε την έννοια της «σκηνοθετηµένης αυθεντικότητας» 

(staged authenticity) στα πλαίσια του τουρισµού, όπου οι οικοδεσπότες θέτουν τον 

πολιτισµό τους σε πώληση προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ελκυστική συσκευασία. 

Ο MacCannell λέει σχετικά: «Στο βαθµό ότι αυτή η συσκευασία αλλάζει τη φύση του 

προϊόντος, η αυθεντικότητα που επιδιώκεται από τον επισκέπτη γίνεται «σκηνοθετηµένη 

αυθεντικότητα» που παρέχεται από τον οικοδεσπότη» (σελ. 596).  

Ο Kottler (1993) περιγράφει ως σκηνοθετηµένη αυθεντικότητα την περίπτωση όπου 

«η µπροστινή περιοχή δηµιουργείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µοιάζει µε την πίσω 

περιοχή» (a front region which is set up to appear like a back region). Αναφέρεται 
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ουσιαστικά στην έννοια όταν οι τουρίστες αναζητούν πρωτοτυπία και αυθεντικότητα 

στην τουριστική εµπειρία τους και ουσιαστικά γίνονται θύµατα µιας σκηνοθετηµένης 

αυθεντικότητας. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι κυρίως η προβολή που κάνουν οι 

οικοδεσπότες στις προσδοκίες των φιλοξενούµενων από τον προορισµό. Με τον 

τρόπο αυτό, νοµίζοντας πως οι τουρίστες θέλουν να βιώσουν µια συγκεκριµένη 

εµπειρία στον προορισµό δηµιουργούν και παρέχουν µια εµπειρία που οι ίδιοι 

πιστεύουν πως θέλουν οι τουρίστες.  

Σηµαντικό µέρος των ερευνών διεθνώς της αξιολόγησης των κοινωνικών και 

πολιτιστικών επιδράσεων του τουρισµού σε µια περιοχή έχει ως πεδίο έρευνας την 

Ελλάδα (Briassoulis 1993, Tartas 1989). Μάλιστα, οι µελέτες αυτές τείνουν να 

επικεντρώνονται στα ελληνικά νησιά, όπου ο συχνά αντίκτυπος του τουριστικού 

φαινοµένου είναι εντονότερος. Η τουριστική ανάπτυξη έχει καταγραφεί να οδηγεί 

συχνά στην εµπορευµατοποίησης (commodification) του τοπικού πολιτισµού προς 

κατανάλωση από τους τουρίστες. Αυτό περιλαµβάνει την προσαρµογή των 

παραδοσιακών γιορτών ως τουριστικά γεγονότα, ο πολλαπλασιασµός των 

πολιτιστικών στερεοτύπων, όπως η µουσική (bouzouki), και η πανταχού παρούσα 

πώληση των αναµνηστικών «ελληνικής τέχνης», όπου τα παραδοσιακά χειροποίητα 

αντικείµενα χάνουν τον αρχικό σκοπό τους  και χρησιµεύουν µόνο ως διακοσµητικά 

αντικείµενα. Σύµφωνα µε τον Briassoulis (1993) αυτό οδηγεί στη δηµιουργία µιας 

«ψεύτικης αυθεντικότητας» (’fake authenticity’) στους τουριστικούς προορισµούς,  

όρος αντίστοιχος της σκηνοθετηµένης αυθεντικότητας, που αναλύθηκε ανωτέρω. 

Η έννοια της σκηνοθετηµένης αυθεντικότητας συνάδει µε το εξεταζόµενο από την 

παρούσα διατριβή ζήτηµα των εκτιµήσεων των φορέων των τουριστικών υπηρεσιών 

για την τουριστική εµπειρία των επισκεπτών υπό την έννοια πως κατέχοντας 

λανθασµένες εκτιµήσεις για τις αντιλήψεις, τη στάση και τη συµπεριφορά των 

τουριστών οι τουριστικές επιχειρήσεις δηµιουργούν και παρέχουν ένα τουριστικό 

προϊόν και µια εµπειρία πολύ διαφορετική από αυτήν που επιθυµούν τελικά οι 

επισκέπτες του προορισµού. Ουσιαστικά, δηλαδή, «σκηνοθετούν» λάθος παράσταση, 

µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του 

προορισµού και τη βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. 
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2. Στερεότυπα για τα χαρακτηριστικά των τουριστών του προορισµού  

 

Στα µη ποσοτικά κριτήρια αναγνώρισης των σταδίων στον Κύκλο Ζωής Προορισµών 

ανήκουν και τα στερεότυπα που έχει µε τα χρόνια σχηµατοποιήσει η τοπική 

κοινότητα απέναντι στους επισκέπτες της (Cohen 1993). Η Ολυµπία, όπως 

αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα, είναι ένας ώριµος προορισµός κληρονοµιάς 

και οι προµηθευτές έχουν αναπτύξει ορισµένα καθιερωµένα στερεότυπα (well 

established stereotypes) για τα χαρακτηριστικά και την τουριστική συµπεριφορά των 

τουριστών του προορισµού. 

Τα στερεότυπα (stereotypes) ορίζονται ως αρνητικές κυρίως κοινωνικές γνωστικές 

δοµές που προκαθορίζουν τη συµπεριφορά µας και αφορούν προσωπικά 

χαρακτηριστικά µιας οµάδας ανθρώπων. Στη γραµµή αυτή, οι προκαταλήψεις 

(prejudices) είναι οι γνωσιακές και συναισθηµατικές αντιδράσεις που αναπτύσσονται 

όταν ένα άτοµο ή µια οµάδα ενστερνίζεται τα αρνητικά στερεότυπα απέναντι σε µια 

οµάδα ανθρώπων που βασίζεται στο στερεότυπο που έχουµε για αυτήν.  

Οι επικρατούσες θεωρητικές ερµηνείες για τη δηµιουργία των στερεοτύπων είναι οι 

εξής (Παπαστάµου και συν. 2001):  α) ψυχοδυναµική, β) κοινωνικο-πολιτισµική, γ) 

γνωστική και δ) θεωρία ρεαλιστικής σύγκρουσης. 

Επίσης, τα προεξέχοντα µοντέλα για την αλλαγή των στερεοτύπων, είναι τα εξής: 

1. Λογιστικό µοντέλο (Rothbart 1981): η αθροιστική επιρροή των µη 

επιβεβαιωτικών πληροφοριών επιφέρει τη σταδιακή αλλαγή του στερεοτύπου,  

2. Μοντέλο της µεταστροφής (Rothbart 1981):  τα στερεότυπα αλλάζουν ριζικά όταν 

παρουσιάζονται περιπτώσεις δραµατικής µη διάψευσης του στερεοτύπου,  

3. Μοντέλο των υποτύπων (Brewer et al. 1981):  η αλλαγή του στερεοτύπου είναι 

εφικτή όταν οι µη επιβεβαιωτικές πληροφορίες είναι διάσπαρτες σε πολλά µέλη 

της στερεοτυποιηµένης οµάδας ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα σαφούς και 

ισχυρής υποτυποποίησης.   Πρόσφατα εµπειρικά ευρήµατα στηρίζουν αυτό το  

µοντέλο.  
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∆εν είναι σκοπός της µελέτης η πλήρης παράθεση των θεωριών και των προτύπων 

δηµιουργίας και αλλαγής των στερεοτύπων. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να 

ανατρέξει στις πρότυπες εργασίες των Hogg, M.A. & Vaughan, G. (1995).  Social 

Psychology: An introduction.  London: Prentice Hall, Moscovici, S. (1976). Social 

Influence and social Change.  London: Academic Press, και για την Ελλάδα βλέπε 

Παπαστάµου, Σ. (Επιµ.) (2000).  Η Κοινωνική Ψυχολογία στο Κατώφλι του 21ου 

αιώνα:  Η ελληνική πραγµατικότητα.   Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Όσον αφορά στα τουριστικά περιβάλλοντα, τα στερεότυπα  διαµορφώνονται από την 

έλλειψη γνώσης για άλλη και από την ανθρώπινη ανάγκη να µετασχηµατιστεί αυτή 

την «έλλειψη γνώσης» σε «γνώση», πριν από ή κατά την διάρκεια της επαφής δύο 

κοινοτήτων µε τους διαφορετικούς πολιτισµούς (Grenier 2005). Συνεπώς, ο 

τουρισµός είναι µια τέλεια δραστηριότητα για την επαφή και, συγχρόνως, για τη 

διαµόρφωση  των στερεοτύπων. Ο Κοινωνικός  Εποικοδοµητισµός (Social 

constructivism - Glasersfeld  1995, Cobb et al. 1992) υπογραµµίζει τη σηµασία του 

πολιτισµού και της θεωρίας της µάθησης του πλαισίου στη συλλογική κατασκευή 

γνώσης. Ουσιαστικά η θεωρία αυτή υπογραµµίζει πως η πραγµατικότητα 

κατασκευάζεται κοινωνικά ενώ ο Fairclough (1992) βεβαιώνει πως το κοινωνικό 

πλαίσιο καθορίζει τον τρόπο που οι άνθρωποι µιλούν και εποµένως τον τρόπο µε τον 

οποίο σκέφτονται. 

Στην Ολυµπία, η από δεκαετιών µετατροπή του πολιτισµού σε τουριστικό πόρο 

µεγάλης σηµασίας για τον συγκεκριµένο προορισµό, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος 

αυτού του πόρου στη σύνθεση ενός ανταγωνιστικού πακέτου έχει οδηγήσει στην 

τυποποίηση της σχέσης µεταξύ ντόπιου και τουρίστα. Έτσι ολοένα και περισσότερο ο 

τελευταίος προσεγγίζεται περισσότερο ως ένα υποκείµενο οικονοµικής συναλλαγής 

και λιγότερο ως πολιτιστικός εταίρος για την αµοιβαία ανταλλαγή τουριστικών αξιών 

(Sessa). 

Προκειµένου για την αναγνώριση των στερεότυπων που οι ντόπιοι έχουν για τους 

επισκέπτες του προορισµού οι κοινωνικοί ψυχολόγοι και ανθρωπολόγοι ενθαρρύνουν 

τη χρήση ερευνητικών µεθόδων όπως η Κρίσιµη Ανάλυση ∆ιαλόγου (Critical 

Discourse Analysis) στις έρευνες του µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ προκειµένου να 

προσεγγιστούν ποιοτικά ζητήµατα, όπως τα στερεότυπα. Η χρήση εποµένως, µιας πιο 
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περιεκτικής και σε βάθος έρευνας (βλέπε in-depth research) αποτελεί κρίσιµο 

παράγοντα για  την παροχή πληροφοριών χρήσιµων για την ανάπτυξη και τον 

σχεδιασµό στρατηγικών µάρκετινγκ για τους τουριστικούς προορισµούς. Μελλοντική 

έρευνα που θα εξετάζει όλα τα προαναφερθέντα ποιοτικά ζητήµατα µπορεί να 

συµπληρώσει αυτήν την µελέτη και να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα των 

στρατηγικών δράσεων που προτείνονται (βλ. Ενότ. 9.5), µέσω του συνδυασµού 

ποσοτικής (quantitative research) και ποιοτικής ερευνητικής προσπάθειας (qualitative 

research). 

 

 

3. Έλλειψη Προσανατολισµού Μάρκετινγκ 

 

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθος ή/ και οικονοµική 

κατάσταση, καθώς επίσης οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισµοί 

τουρισµού κάνουν ασυνείδητα ή συνειδητά µάρκετινγκ για να επιτύχουν την 

απρόσκοπτη και επικερδή διάθεση των προϊόντων τους στην τουριστική αγορά 

(Ηγουµενάκης 1999).  

Εντούτοις, το τουριστικό µάρκετινγκ ως διοικητική λειτουργία έχει συχνά 

χρησιµοποιηθεί κατ' άσχηµο τρόπο ή/ και υποχρησιµοποιηθεί (Calantone & 

Mazanec 1991, Faulkner 1993), εξυπηρετώντας τις ανάγκες των φορέων χάραξης 

τουριστικής πολιτικής και τους επαγγελµατίες (March 1994). Αυτή η αντίληψη 

µπορεί να ευθύνεται που η πλειοψηφία των επαγγελµατιών αδυνατεί να εφαρµόσει 

τα θεωρητικά πρότυπα  και είναι δύσπιστοι απέναντι στη χρήση των 

συµπερασµάτων της ακαδηµαϊκής έρευνας (Cooper et al. 1993). 

Παρά την καθολική αναγνώριση της σηµασίας της συλλογής πληροφοριών ως προς 

τη φύση της τουριστικής αγοράς και την µετατροπή αυτών σε δηµιουργική γνώση 

για τους διοικούντες, τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν σχετικές έρευνες 

για την σηµαντικά περιορισµένη ανάπτυξη του Προσανατολισµού στο Μάρκετινγκ 
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(Marketing Orientation)2 µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων του προορισµού, η 

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αποτελούν µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Οι περισσότερες αγνοούν ακόµα και την έννοια του µάρκετινγκ 

παραµένοντας και ακολουθώντας διαφορετικούς προσανατολισµούς 

(προσανατολισµό στην παραγωγή, στις πωλήσεις ή στο προϊόν). 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που αποτελούν εµπόδια ή δυσχεραίνουν την 

υιοθέτηση και την ανάπτυξη της κουλτούρας του µάρκετινγκ (εσφαλµένη νοοτροπία  

Ανώτατης ∆ιοίκησης, απουσία εξειδικευµένων στελεχών, κλπ.) εµφανίζονται 

συχνότερα και εντονότερα µεταξύ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και λιγότερο 

συχνά µεταξύ των µεγάλων. Το γεγονός αυτό εξηγεί την σηµαντικά µικρότερη 

ανάπτυξη του προσανατολισµού στο µάρκετινγκ που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις 

που µελετήθηκαν. Παράλληλα, χαράζει την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει 

ειδικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να κινηθούν προκειµένου να αναπτυχθούν 

περαιτέρω και να επιλύσουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.  

Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος πληροφόρησης µάρκετινγκ κρίνεται απαραίτητος 

µιας και εξασφαλίζει στη διοίκηση της τουριστικής επιχείρησης µια συνεχή ροή 

στοιχείων και πληροφοριών που της είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των 

αντιλήψεων της αγοράς στόχου και συνεπακόλουθα τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών και τακτικών κινήσεων µάρκετινγκ που 

ακολουθούν. Πλήρης παράθεση των προτεινόµενων δράσεων µάρκετινγκ µε βάση 

τα ευρήµατα της έρευνας προς την κατεύθυνση του προσανατολισµού στο 

µάρκετινγκ δίδονται σε ξεχωριστή ενότητα του παρόντος κεφαλαίου (Ενότ. 9.5). 

  

 

                                                 
2 Για πλήρη εννοιολογικό προσδιορισµό της έννοιας βλέπε πρότυπη εργασία των Avlonitis and 
Gounaris (1999) Marketing orientation and its determinants: an empirical analysis. European Journal of 
Marketing, Vol. 33 No. 11/12, pp. 1003-1037, ενώ για συσχετισµό της έννοιας µε το βασικό 
ερευνητικό στόχο της διατριβής βλ. Κεφ. 4, Ενότ. 4.4). 
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4. Επαφή της Ανώτατης ∆ιοίκησης µε τους τουρίστες  

 

Προκειµένου να αποκτηθεί η από πρώτο χέρι γνώση αντιλήψεων των τουριστών 

απαιτείται συνεχής και σταθερή αλληλεπίδραση µεταξύ των διευθυντών και των 

τουριστών. Ορισµένες προηγούµενες µελέτες (Coyle & Dale 1993, Zeithaml et al. 

1990) έχει προτείνει ότι οι διευθυντές έχουν παραδοσιακά τη λιγότερη επαφή µε τους 

φιλοξενούµενους και δεν παίρνουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν από πρώτο χέρι τι οι 

φιλοξενούµενοι τους θέλουν. Στην παρούσα έρευνα αυτή η παράµετρος δεν αποτελεί 

λόγο ύπαρξης των ασυµφωνιών, µιας και η απόλυτη πλειοψηφία των επαγγελµατιών 

τουρισµού στην Ολυµπία είναι επίσης προσωπικό επαφής εξαιτίας του γεγονότος ότι 

οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις τουρισµού στον προορισµό είναι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις (MME).  
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99..44  ΑΑΚΚΑΑ∆∆ΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

 

Η µέτρηση των στάσεων των τουριστών στον προορισµό βασίστηκε στην ερευνητική 

γραµµή των Milman and Pizam (1995), οι οποίοι πρότειναν ένα ενιαίο µοντέλο 

µέτρησης της εικόνας ενός προορισµού. Στο µοντέλο αυτό η εικόνα αποτελείται από 

τρία διαφορετικά συστατικά: το σύνθετο τουριστικό προϊόν (π.χ., ποιότητα 

αξιοθέατων, κόστος), τη τουριστική συµπεριφορά και τη στάση για τους 

οικοδεσπότες και τον προορισµό. 

 

 

9.4.1 Ακαδηµαϊκές Επιπτώσεις 

 

Τα ερευνητικά συµπεράσµατα που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα 

συνοψίζονται κατωτέρω σε τρεις περιοχές:  

(Α)  Ακριβείς εκτιµήσεις 

(Β)  Αρνητικά προκατειληµµένες εκτιµήσεις (υποτίµηση) για την εµπειρία 

των τουριστών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών και  

(Γ)  Θετικά προκατειληµµένες εκτιµήσεις (υπερεκτίµηση) για την εµπειρία 

των τουριστών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα, έχουµε: 

 

(Α) Οι καλές αντιστοιχίες µεταξύ της εµπειρίας των τουριστών και των αντιλήψεων 

των διευθυντών εντοπίζονται στα εξής σηµεία:  

(1) Οι φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών του προορισµού φαίνονται να 

κατέχουν µια σχετικά ακριβή γνώση ως προς τη συµπεριφορά των επισκεπτών 
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(γενική ταξιδιωτική συµπεριφορά,  συµπεριφορά στον προορισµό και 

µελλοντικές προθέσεις). 

(2) Από την άποψη της αξιολόγησης του προορισµού, οι προµηθευτές 

φαίνονται να ξέρουν τις αξιολογήσεις των πελατών τους για τις υπηρεσίες 

διατροφής, τις τουριστικές αγορές (µε εξαίρεση την καθαρότητα του 

καταστήµατος) και τις άυλες ιδιότητες των αξιοθέατων. 

(3) Καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά των µέσων µεταξύ των δύο 

δειγµάτων όσον αφορά  τη  συνολική ικανοποίηση από  την τουριστική 

εµπειρία στον προορισµό, τη  συνολική ικανοποίηση της διαµονής, των 

υπηρεσιών διατροφής και της ικανοποίησης από τις τουριστικές αγορές . 

 

(Β) Σε σύγκριση µε τη δηλωµένη εµπειρία των τουριστών, οι προµηθευτές υποτίµησαν 

τα ακόλουθα: 

(1) Οι προµηθευτές προορισµού διατηρούν λανθασµένη εκτίµηση των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών των τουριστών (εκτός από  το φύλο των 

τουριστών), υποτιµώντας το εκπαιδευτικό και εισοδηµατικό επίπεδο των 

επισκεπτών, αλλά και την ηλικία αυτών. 

(2) Από την άποψη της αξιολόγησης του προορισµού, οι προµηθευτές 

φαίνονται να υποτιµούν τις περισσότερες από τις αξιολογήσεις των πελατών 

τους για τις τουριστικές υπηρεσίες του προορισµού. Συγκεκριµένα, όλες οι 

πτυχές των υπηρεσιών διαµονής καθώς και το µεγαλύτερο µέρος των 

αξιοθέατων (εκτός από  τη γρήγορη παροχή υπηρεσιών προσωπικού), της 

υπηρεσίας διατροφής (εκτός από  την ποικιλία τροφίµων και την 

ανταγωνιστική τιµή) και των τουριστικών ( εκτός από  την ποικιλία προϊόντων 

και τη φιλική διάθεση προσωπικού) υποτιµήθηκαν από τους φορείς παροχής 

υπηρεσιών προορισµού σε σχέση µε τις αξιολογήσεις των τουριστών. 

(3) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών τουρισµού υποτίµησαν την ικανοποίηση 

των τουριστών από τον προορισµό και από τις περισσότερες από  τις  

προσφορές υπηρεσιών προορισµού.  
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(4) τέλος, αναφορικά µε τη στάση των τουριστών οι προµηθευτές υποτιµούν 

το γεγονός ότι οι τουρίστες απάντησαν ότι βρήκαν στον προορισµό καλύτερο 

από το αναµενόµενο.  

 

(Γ) Τέλος, υπήρξαν και τέσσερις περιοχές  υπερτίµησης των αντιλήψεων των 

τουριστών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών:  

(1) οι τουρίστες αξιολόγησαν την προθυµία εξυπηρέτησης των υπαλλήλων 

στα αξιοθέατα, την ποικιλία των ειδών διατροφής, την ανταγωνιστικότητα των 

τιµών στη διατροφή και την ποικιλία των τουριστικών αγορών αλλά και την 

φιλικότητα των υπαλλήλων στα εµπορικά τουριστικά καταστήµατα 

χαµηλότερα από το επίπεδο που οι προµηθευτές εκτίµησαν.  

(2) Οι Φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών υπερεκτίµησαν τη συνολική 

ικανοποίηση των τουριστών από τις τουριστικές αγορές. 

(3) Οι προµηθευτές υπερεκτίµησαν σχεδόν όλες τις πτυχές της στάσης του 

τουρίστα απέναντι στον προορισµό και τους κατοίκους δεδοµένου ότι τις 

εκτιµούν υψηλότερες από δηλωµένες από τους τουρίστες οι ίδιοι. 

(4)  Υπερεκτίµησαν επίσης τις µελλοντικές συστάσεις από τους τουρίστες.  

Σε γενικές γραµµές, τα ευρήµατα της έρευνας που προέκυψαν από τον έλεγχο των 

υποθέσεων µπορούν να συνοψιστούν σε µια µήτρα δύο διαστάσεων, ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 633 

 

  

Μήτρα Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας σε έναν Προορισµό 

 Σηµαντικά 
χάσµατα 

∆ευτερεύοντα 
χάσµατα 

Κανένα κενό/ 
χάσµα 

    

Ξµ,κΓενικά 
Ταξιδιωτικά 
Πρότυπα 

 �  

Τουριστική 
Συµπεριφορά στον 
Προορισµό 

 �  

Αξιολόγηση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών 

�   

Ικανοποίηση   
 �  

Στάση   � 
Πίστη   � 
∆ηµογραφικό 
Προφίλ �   

    

 

Η µήτρα αυτή αποτελεί µια σχετικά απλή µέθοδο για την συγκριτική ανάλυση των 

διαστάσεων της τουριστικής εµπειρίας µε βάση τις αντιλήψεις των τουριστών του 

προορισµού και την εκτίµηση των επαγγελµατιών τουρισµού για τις αντιλήψεις 

αυτές. Η εν λόγω µήτρα έχει δύο διαστάσεις: 

1. ∆ιάσταση τουριστικής εµπειρίας: όπως προέκυψε από την ενδελεχή επισκόπηση 

της τουριστικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, η τουριστική εµπειρία σε έναν 

προορισµό αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια (σύνθετη µεταβλητή), η µέτρηση 

της οποίας περιλαµβάνει την συµπεριφορά των τουριστών, τη στάση τους και την 

αξιολόγηση του συνόλου των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει ο προορισµός 

και την πίστη σε αυτόν. Επιπρόσθετα, για τη µέτρηση της απόστασης µεταξύ της 

εκτίµησης των επαγγελµατιών τουρισµού για τις αντιλήψεις των τουριστών για 

την τουριστική εµπειρία προτείνεται η µέτρηση και του δηµογραφικού προφίλ 

των επισκεπτών του προορισµού (πλήρης επιχειρηµατολογία, Κεφ.5, Ενοτ. 5.8). 
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2. Χάσµατα/ Κενά: η ύπαρξη διαφοράς µεταξύ της εκτίµησης των επαγγελµατιών 

τουρισµού και των αντιλήψεων των τουριστών για την τουριστική εµπειρία 

δείχνει την σχετική ικανότητα ενός προορισµού για προσανατολισµό προς το 

µάρκετινγκ και τον πελάτη. Τα χάσµατα/ διαφορές χωρίζονται σε τρεις επιµέρους 

κατηγορίες µε βάση το εύρος τους: σηµαντικές ή  πολλές διαφορές/ χάσµατα, 

δευτερεύουσες ή λίγες διαφορές και καθόλου διαφορές. 

Ο όρος Σηµαντικά Χάσµατα αποτελεί µετάφραση του αγγλικού Major Gaps και 

αφορά την περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός παρατηρούµενων χασµάτων 

µεταξύ των εκτιµήσεων των επαγγελµατιών περί των αντιλήψεων των πελατών 

τους. ∆ηλαδή, υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο δειγµάτων στις περισσότερες 

διαστάσεις µέτρησης µιας σύνθετης µεταβλητής. Για παράδειγµα,  σύνθετη 

µεταβλητή της Αξιολόγησης των τουριστικών υπηρεσιών στον προορισµό 

µετρήθηκε στην παρούσα έρευνα από 5 διαστάσεις (διαµονή-διατροφή-

αξιοθέατα-µετακίνηση-τουριστικές αγορές). Μιας και παρατηρήθηκαν διαφορές 

µεταξύ των δύο δειγµάτων σε άνω των 3 διαστάσεων τότε µιλάµε για µεγάλο 

εύρος χασµάτων, δηλαδή για Σηµαντικά Χάσµατα. Όσο περισσότερες είναι οι 

διαφορές ή τα χάσµατα τόσο µικρότερη είναι η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών και άρα, τόσο λιγότερο προσανατολισµένος είναι ο προορισµός προς το 

µάρκετινγκ και τον πελάτη, µε όλες τις συνέπειες που αυτό έχει για τον 

στρατηγικό σχεδιασµό, την ελκυστικότητα και άρα τη βιώσιµη ανάπτυξή του.  

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το εύρος των παρατηρούµενων διαφορών/ 

χασµάτων είναι µικρό (δηλαδή διαφορές σε λίγες διαστάσεις µέτρησης µιας 

σύνθετης µεταβλητής), τότε µιλάµε για ∆ευτερεύουσα Χάσµατα (µετάφραση του 

αγγλικού όρου Minor Gaps). Τέλος, στην περίπτωση που δεν παρατηρήθηκε 

καµία διαφορά µεταξύ των αντιλήψεων των δύο δειγµάτων (όπως στην 

περίπτωση της Στάσης απέναντι στον προορισµό), τότε µιλάµε για Κανένα 

Χάσµα (No Gap). 

Η πρακτική χρησιµότητα της εν λόγω µήτρας έγκειται στην δυνατότητα που δίνει σε 

κάθε προορισµό να ορίσει µε ευκολία και ευκρίνεια την ύπαρξη χασµάτων/ διαφορών 

προκειµένου να αναπτύσσει το υπόδειγµα στρατηγικού σχεδιασµού του (βλ. επόµενη 

ενότητα 9.4.2). 
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9.4.2 ∆ιοικητικές Επιπτώσεις 

 

Με την παραπάνω λογική, ο υπό µελέτη προορισµός της παρούσας διατριβής θα 

πρέπει να κινηθεί προς την σύγκλιση των διαφορών που υπάρχουν αναφορικά µε την 

τουριστική συµπεριφορά των τουριστών (δευτερεύον χάσµα), αλλά κυρίως σε σχέση 

µε την αξιολόγηση της απόδοσης των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει και τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών αυτού.  

Μιας και τα δηµογραφικά στοιχεία των πελατών είναι ένας από τους τέσσερις 

παράγοντες επηρεασµού της αγοραστικής συµπεριφοράς του καταναλωτή αλλά και 

ένα από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα κριτήρια τµηµατοποίησης των αγορών γενικά 

(Μάλλιαρης 2001, Baltas and Papastathopoulou 2003) και στον τουρισµό ειδικότερα 

(Cohen 1972, Plog 1973, Perreault, Darden, and Darden 1977, Dalen 1989, Gallup 

Organization 1989, Plog 1987), η ύπαρξη διαφορών στις εκτιµήσεις των 

επαγγελµατιών ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών του 

προορισµού έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στον σχεδιασµό και την παροχή της 

τουριστικής υπηρεσίας και εµπειρίας που παρέχεται.  

Για παράδειγµα, οι επαγγελµατίες του συγκεκριµένου προορισµού θεωρούν πως οι 

επισκέπτες είναι µέσης εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα η εκτίµησή τους αυτή να 

αντικατοπτρίζεται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων για µια αγορά 

τέτοιου µορφωτικού επιπέδου. Τα εµπορικά καταστήµατα µε πώληση σουβενίρ και 

δερµάτινα είδη και κοσµηµατοπωλεία συνθέτουν το 99% των τουριστικών εµπορικών 

καταστηµάτων στον προορισµό. Με βάση όµως τα αποτελέσµατα της έρευνας η 

πλειοψηφία των επισκεπτών του προορισµού είναι ανώτερης και κυρίως ανώτατης 

µόρφωσης µε συγκεκριµένες  καταναλωτικές συνήθειες τους σε τουριστικές αγορές 

(βιβλία, έργα τέχνης, ειδικές Multimedia εφαρµογές, κ.ο.κ).  

Με το απλό αυτό παράδειγµα γίνεται κατανοητό το µέγεθος της επίδρασης µιας 

λάθος εκτίµησης εκ µέρους των επαγγελµατιών των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

των πελατών τους. Η λάθος εκτίµηση οδηγεί σε λάθος αποφάσεις µάρκετινγκ 

(τµηµατοποίηση, τοποθέτηση, άριστο µίγµα µάρκετινγκ, κ.ο.κ.) µε επακόλουθα 
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αρνητικά αποτελέσµατα σε όρους αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της 

επιχείρησης εν γένει.  

Παρόµοιες αρνητικές συνέπειες για την βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων 

έχει η λανθασµένη εκτίµηση των επαγγελµατιών των αξιολογήσεων των τουριστικών 

υπηρεσιών από τους τουρίστες. Ανάλογα µε την περίπτωση των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών, η µη ορθή εκτίµηση- και µάλιστα η συστηµατική υποτίµηση των 

αξιολογήσεων των τουριστικών υπηρεσιών του προορισµού- οδηγεί σε λάθος 

κατεύθυνση όλες τις ενέργειες του µίγµατος µάρκετινγκ των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Το εύρηµα πως ενώ οι τουρίστες αξιολόγησαν υψηλότερα διαστάσεις 

της τουριστικής εµπειρίας που έχουν να κάνουν µε µη απτά χαρακτηριστικά, οι 

επαγγελµατίες βαθµολογούν υψηλότερα απτά χαρακτηριστικά της παρεχόµενης 

υπηρεσίας, δίνοντας κατά βάση βάρος στην µηχανιστική ποιότητα της παρεχόµενης 

τουριστικής υπηρεσίας, αποτελεί µια ασυνέπεια (inconsistency) που καθοδηγεί όλες 

τις αποφάσεις µάρκετινγκ από την πλευρά των επαγγελµατιών. Ως πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα εδώ, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στο γεγονός πως 

ενώ οι τουρίστες βαθµολογούν τη φιλικότητα των υπαλλήλων της διαµονής (µ.ο 3,88 

σε 5βαθµη κλίµακα Likert) ως αρκετά ικανοποιητική (λαµβάνοντας µάλιστα 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες διαστάσεις ποιότητας της υπηρεσίας της διαµονής τη 

µεγαλύτερη βαθµολογία), οι επαγγελµατίες εκτιµούν πως οι τουρίστες δεν είναι 

ευχαριστηµένοι µε τους υπαλλήλους στη διαµονή (µ.ο 2,60). Συνεπακόλουθα, η 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις της διαµονής να 

σχεδιάζεται βασιζόµενη σε λάθος υποθέσεις και δεδοµένα. 

Προχωρώντας περαιτέρω τα ευρήµατα της έρευνας, διερευνήθηκε η δυνατότητα 

υποβολής προτάσεων για τους υπεύθυνους µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών 

µε τη µορφή εναλλακτικών στρατηγικών ανάλογα το εύρος και το είδος των 

χασµάτων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές µε 

βάση τη Μήτρα Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας σε έναν Προορισµό, που µπορεί 

να υιοθετήσει ένας προορισµός ανάλογα το εύρος των διαφορών/ χασµάτων που έχει: 
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Εναλλακτικές Στρατηγικές µε βάση τη Μήτρα Χασµάτων Τουριστικής 

Εµπειρίας σε έναν Προορισµό 

Σηµαντικά χάσµατα ∆ευτερεύοντα χάσµατα 

 

Κανένα κενό/ χάσµα 

 

• Μεγάλη επένδυση για την 

ανάπτυξη γνώσης  

• Αλλαγή κουλτούρας και 

προσανατολισµός στον 

πελάτη και το µάρκετινγκ 

(εξάλειψη της Marketing 

myopia) 

• Συνέργειες µεταξύ 

επαγγελµατιών και 

ενδιαµεσων για διάχυση 

της ήδη υπάρχουσας 

γνώσης (πχ., 

δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών, 

συµπεριφορά ταξιδίου) 

• ∆ιαµόρφωση νέων 

κατευθύνσεων 

• Στόχευση σε µικρό ή 

συµβατό τµήµα αγοράς 

και ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος σε αυτό 

 

• Προστασία της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης και 

αναζήτηση νέων 

µεθόδων απόκτησης 

αυτής 

• Συνεχής επένδυση στη 

γνώση  

• Προσπάθειας συνεχούς 

βελτίωσης και 

προσανατολισµού στον 

πελάτη και το 

µάρκετινγκ 

• Βελτίωση εµπειρίας για 

τον πελάτη   

• ∆ιατήρηση γνώσης  

• Επένδυση σε τεχνολογικές 

εξελίξεις σε πληροφοριακά 

συστήµατα (στρατηγική 

ορθολογισµού) 

• Χρήση γνώσης για 

εµπλουτισµό της τουριστικής 

εµπειρίας 

• Καινοτοµικά συστήµατα 

διανοµής για βελτίωση 

διαθεσιµότητας τουριστικού 

προϊόντος 

• Ενθάρρυνση τόνωσης της 

ζήτησης (εκπτώσεις, 

προωθητικές ενέργειες) 
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Οι στρατηγικές που προτείνονται είναι ενδεικτικές και µπορούν να πάρουν πολλές 

διαφορετικές µορφές και να έχουν διαφορετική ένταση, ανάλογα µε το τι συµβαίνει 

από πλευράς διαφορών/ χασµάτων (στάθµιση αυτών, υποκειµενική κρίση και 

ερµηνεία) αλλά και άλλων παραµέτρων µάρκετινγκ (στάδιο στον Κύκλο Ζωής 

Προορισµού, στόχοι προορισµού, δυναµικότητα, κ.ο.κ).  

Πάντως, αναφορικά µε το συγκεκριµένο προορισµό που βρίσκεται στο στάδιο της 

ωριµότητας λόγω κυρίως της αδυναµίας του να προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες/ 

προϊόντα τα οποία να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών, θα µπορούσαν 

να προταθούν ορισµένες γενικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ (προσαρµογή από 

Αυλωνίτης, 2007): 

1. Στρατηγική αύξησης της διείσδυσης (Increased penetration strategy): Στόχος 

είναι πρώτιστα η µετατροπή των µη-επισκεπτών3 στον προορισµό σε  

επισκέπτες. Ορισµένες τακτικές µάρκετινγκ για αύξηση της διείσδυσης στην 

αγορά είναι η βελτίωση της αξίας του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος 

ή της εµπειρίας προσθέτοντας χαρακτηριστικά, οφέλη ή υπηρεσίες, η 

παρακίνηση πρόσθετης πρωτογενούς ζήτησης µέσω προσπαθειών προώθησης 

οι οποίες να τονίζουν νέα χαρακτηριστικά ή οφέλη του προορισµού, κ.ο.κ. 

2. Στρατηγική αυξηµένης χρήσης του προϊόντος (Extended use strategy): Η 

στρατηγική αυτή έχει σαν πρωταρχικό στόχο την αύξηση της παραµονής στον 

προορισµό ή των επαναληπτικών επισκέψεων σε αυτών. Ορισµένες τακτικές 

µάρκετινγκ είναι µέσω  

α) της αύξησης της συχνότητας χρήσης µεταξύ των υπαρχόντων χρηστών (πχ. 

ενθάρρυνση µεγαλύτερων παραγγελιών όπως προσφορά εκπτώσεων ανάλογα 

µε τις ηµέρες παραµονής στον προορισµό, υπενθυµιστική διαφήµιση που να 

δίνει έµφαση στα βασικά πλεονεκτήµατα του προϊόντος για ποικιλία 

δραστηριοτήτων) και  

β) της ενθάρρυνση της ποικιλίας εναλλακτικών µορφών τουρισµού µεταξύ 

των υπαρχόντων επισκεπτών (πχ. εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος µε 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού και προώθηση αυτών, ανάπτυξη στοχευµένης 

                                                 
3 µε βάση την  αγορά-στόχο (ή τις αγορές στόχους), όπως αυτές έχουν οριστεί. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 639 

 

  

διαφηµιστικής καµπάνιας πάνω στην εκτεταµένη χρήση του προϊόντος, ιδίως 

σε εξειδικευµένα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα για κάθε αγορά στόχο) 

3. Στρατηγική επέκτασης της αγοράς (Market expansion strategy): Στόχος είναι η 

ανάπτυξη µιας διαφοροποιηµένης τοποθέτησης (positioning) µε επικέντρωση 

σε τµήµατα της τουριστικής αγοράς που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ή και 

καθόλου. Ορισµένες τακτικές µάρκετινγκ για επέκταση της τουριστικής 

αγοράς είναι η α) Ανάπτυξη διαφοροποιηµένης πλευρικής µάρκας ή γραµµής 

προϊόντος µε µοναδικά χαρακτηριστικά ή τιµή (ουσιαστικά εµπλουτισµός των 

πακέτων διακοπών και προσφορών) η οποία είναι πιο ελκυστική σε ένα τµήµα 

δυνητικών πελατών των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται µε τις 

υπάρχουσες προσφορές, ή β) Ανάπτυξη πολλών επεκτάσεων γραµµών ή 

προσφορών µαρκών µε χαρακτηριστικά ή τιµές που είναι πιο ελκυστικές 

πιθανόν σε ένα τµήµα πελατών που οι ανάγκες του δεν καλύπτονται από 

υπάρχουσες προσφορές. 

 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα καταδεικνύει πως η ανάλυση των κενών/ χασµάτων 

είναι ένας απαραίτητος και έγκυρος τρόπος για τον εντοπισµό ασυνεπειών µεταξύ 

προµηθευτών/ φορέων και των αντιλήψεων των πελατών για την απόδοση των 

υπηρεσιών. Ο εντοπισµός αυτών των κενών µοιάζει να είναι µια λογική βάση για τον 

σχεδιασµό στρατηγικών και τακτικών µάρκετινγκ που να εξασφαλίζουν σταθερές 

εµπειρίες, γεγονός που αποδεδειγµένα αυξάνει την πιθανότητα ικανοποίησης και 

θετικής αξιολόγησης µιας υπηρεσίας.  

Αυτό γίνεται µε την υιοθέτηση ενός προσανατολισµού στο µάρκετινγκ. Η αλλαγή της 

συµπεριφοράς των φορέων είναι δυνατή εφόσον υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφορία και γνώση των αντιλήψεων και των αξιολογήσεων των τουριστών ως 

προς την τουριστική τους εµπειρία µε τον προορισµό.  

Εν τέλει, τα ερευνητικά συµπεράσµατα επιτρέπουν τουριστικούς προορισµούς να 

σχεδιάσουν και να αναπτύξουν αποτελεσµατικότερα προγράµµατα µάρκετινγκ µε τη 

χρησιµοποίηση µιας περιεκτικής ή συστηµικής προσέγγισης. Με την εφαρµογή αυτής 

της προσέγγισης, οι τουριστικές περιοχές θα είναι σε θέση να µεγιστοποιήσουν την 
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ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και ταυτόχρονα να βελτιστοποιήσουν 

την αποτελεσµατικότητα της κατανοµής των πόρων τους.  

Επιγραµµατικά, η χρησιµότητα της Μήτρας αυτής στο Τουριστικό Μάρκετινγκ 

έγκειται στο γεγονός πως η χρήση της παραπάνω προσέγγισης: 

1. Αναπτύσσει ένα τυποποιηµένο διάγραµµα που είναι εύκολα κατανοητό από τους 

υπεύθυνους τουριστικού µάρκετινγκ του προορισµού και τα στελέχη των 

µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων,  

2. Συµβάλλει στην αξιολόγηση της τουριστικής εµπειρίας που παρέχει ένας 

προορισµός στους επισκέπτες του, λαµβάνοντας υπόψη τα δύο σηµαντικότερα 

συµβαλλόµενα µέρη σε αυτόν (τουρίστες- επαγγελµατίες) και µε βάση  τον 

προσανατολισµό στο µάρκετινγκ και τον πελάτη, 

3. Συµβάλλει στη διαµόρφωση στόχων µάρκετινγκ µε εµφανή προσανατολισµό στο 

µάρκετινγκ και τον πελάτη, και 

4. Τελικά οδηγεί σε αποτελεσµατικότερη διοίκηση του προορισµού συνολικά και 

αλλά ξεχωριστά των µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

∆ιαγραµµατικά, τα ερευνητικά ερωτήµατα και αποτελέσµατα της παρούσης 

διατριβής, θα µπορούσαν να απεικονισθούν ως εξής σε δύο διαγράµµατα, ου 

ακολουθούν: 

∆ιάγραµµα 9.1. Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Στρατηγικών Προτάσεων για Προορισµούς 

ανά Εύρος Χάσµατος 

Πίνακας 9.2  Στρατηγικές Προτάσεις για τον Υπο-Μελέτη Προορισµό µε βάση το 

Εύρος Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας που ανέδειξε η Ανάλυση Ευρηµάτων  
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Ναι  Υπάρχει Χάσµα µεταξύ αντιλήψεων τουριστών και                            Όχι 

εκτιµήσεων επαγγελµατιών για τις αντιλήψεις των τουριστών; 

 

 

 

                                       Εύρος χάσµατος 

 
 
  
       Σηµαντικά χάσµατα     ∆ευτερεύοντα χάσµατα    Κανένα κενό/ χάσµα 
   
 
 
� Μεγάλη επένδυση για την ανάπτυξη 
γνώσης 

� Αλλαγή κουλτούρας και 
προσανατολισµός στον πελάτη και το 
µάρκετινγκ (εξάλειψη Marketing 
myopia) 

� Συνέργειες µεταξύ επαγγελµατιών και 
ενδιάµεσων για διάχυση της ήδη 
υπάρχουσας γνώσης  

� ∆ιαµόρφωση νέων κατευθύνσεων 
� Στόχευση σε µικρό ή συµβατό τµήµα 
αγοράς και ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος σε αυτό 

 

 
 
� Προστασία της ήδη υπάρχουσας 
γνώσης και αναζήτηση νέων 
µεθόδων απόκτησης αυτής 

� Συνεχής επένδυση στη γνώση  

� Προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης 
και προσανατολισµού στον πελάτη 
και το µάρκετινγκ 

� Βελτίωση εµπειρίας για τον πελάτη   
 
 
 
 
 
 

 
 
� ∆ιατήρηση γνώσης 
� Επένδυση σε τεχνολογικές εξελίξεις σε 
πληροφοριακά συστήµατα (στρατηγική 
ορθολογισµού) 

� Χρήση γνώσης για εµπλουτισµό της 
τουριστικής εµπειρίας 

� Καινοτοµικά συστήµατα διανοµής για 
βελτίωση διαθεσιµότητας τουριστικού 
προϊόντος 

� Ενθάρρυνση τόνωσης της ζήτησης 
(εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες) 

 
 
 

∆ιάγραµµα 9.1  
Συνοπτικό 
∆ιάγραµµα 
Στρατηγικών 
Προτάσεων για 
Προορισµούς 
ανά Εύρος 
Χάσµατος 
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Πίνακας 9.2  Στρατηγικές Προτάσεις για τον Υπο-Μελέτη Προορισµό µε βάση το Εύρος 

Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας που ανέδειξε η Ανάλυση Ευρηµάτων  

 Σηµαντικά χάσµατα ∆ευτερεύοντα χάσµατα Κανένα κενό/ χάσµα 

Γενικά 
Ταξιδιωτικά 
Πρότυπα 

 

• Έρευνες για καταγραφή σχετικών 
πληροφοριών  

• Ηµερίδες ενηµέρωσης των 
επαγγελµατιών 

• Προγράµµατα εκπαίδευσης σε 
εξυπηρέτηση πελατών και νέες 
τεχνικές/ εργαλεία µάρκετινγκ 

• Βελτίωση εµπειρίας για τον 
πελάτη:  
• Προϊόν: ∆ηµιουργία πακέτων 
και δραστηριοτήτων για 
οικογένειες (παιδική χαρά, 
παιδικό φεστιβάλ, κλπ) 

• Προώθηση: ∆ιαφηµίσεις µε 
στόχο οικογένειες («Εµπειρία 
κατάλληλη για όλους») 

 

 

    
Τουριστική 
Συµπεριφορά στον 
Προορισµό 

 

• Συνεχείς Έρευνες για καταγραφή 
σχετικών πληροφοριών  

• Ηµερίδες ενηµέρωσης των 
επαγγελµατιών 

• Προγράµµατα εκπαίδευσης σε 
εξυπηρέτηση πελατών και νέες 
τεχνικές/ εργαλεία µάρκετινγκ 

• Βελτίωση εµπειρίας για τον 
πελάτη:  
• Παρουσία σε (Γαλλικά-
Γερµανικά) Social media, 
forums, e-wom 

• Άρθρα σε στοχευµένα 
τουριστικά περιοδικά 

 

    
Αξιολόγηση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών 

• Μεγάλη επένδυση για την 
ανάπτυξη γνώσης µέσω ερευνών 
µάρκετινγκ και µεθόδων 
αξιολόγησης 

• Αλλαγή κουλτούρας και 
προσανατολισµός στον πελάτη και 
το µάρκετινγκ µέσω της 
εκπαίδευσης και προσέλκυσης 
ικανού ανθρώπινου δυναµικού 

• Συνέργειες µεταξύ επαγγελµατιών 
και ενδιάµεσων για βελτίωση 
ποιότητας µέσω συστηµάτων 
πιστοποίησης και προτύπων 

• Στόχευση σε µικρό ή συµβατό 
τµήµα αγοράς και ανάπτυξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
σε αυτό:  πχ. Ιταλοί τουρίστες 
νεαρής ηλικίας που ταξιδεύουν µε 
την ζευγάρι ή µε φίλους , 
ανωτάτης µόρφωσης και µέσου 
µηνιαίου εισοδήµατος. 
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 Σηµαντικά χάσµατα ∆ευτερεύοντα χάσµατα Κανένα κενό/ χάσµα 

 
   

Ικανοποίηση   

 

• Έρευνες για καταγραφή σχετικών 
πληροφοριών  

• Προγράµµατα εκπαίδευσης σε 
εξυπηρέτηση πελατών και νέες 
τεχνικές/ εργαλεία µάρκετινγκ 

• Βελτίωση εµπειρίας για τον 
πελάτη: πχ. ∆ηµιουργία 
δραστηριοτήτων (πχ. Ραφτινγκ, 
πισινα, µασαζ) / Συνεργασία µε 
ξενοδοχεία στη Ζαχάρω 

 

 

    
Στάση 

  

• ∆ιατήρηση γνώσης  
• Επένδυση σε τεχνολογικές 
εξελίξεις σε πληροφοριακά 
συστήµατα (στρατηγική 
ορθολογισµού) 

• Χρήση γνώσης για εµπλουτισµό 
της τουριστικής εµπειρίας 

• Καινοτοµικά συστήµατα διανοµής 
για βελτίωση διαθεσιµότητας 
τουριστικού προϊόντος 

• Ενθάρρυνση τόνωσης της ζήτησης 
(εκπτώσεις, προωθητικές 
ενέργειες) 

    
∆ηµογραφικό 
Προφίλ 

• Μεγάλη επένδυση για την 
ανάπτυξη γνώσης µέσω ερευνών 
µάρκετινγκ και συνεργασία µε 
Στατιστική Υπηρεσία σε τακτή 
βάση 

• Αλλαγή κουλτούρας και 
προσανατολισµός στον πελάτη  
µέσω της παρατήρησης και της 
γνωριµίας µε αυτόν  

• Συνέργειες µεταξύ επαγγελµατιών 
και ενδιάµεσων για σωστή 
ενηµέρωση για το προφίλ των 
επισκεπτών 

• Στόχευση ανά επιχείρησης σε 
µικρά ή συµβατά τµήµατα αγοράς 
και ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος σε αυτό:  πχ. 
Ιταλοί τουρίστες νεαρής ηλικίας 
που ταξιδεύουν µε την ζευγάρι ή 
µε φίλους , ανωτάτης µόρφωσης 
και µέσου µηνιαίου εισοδήµατος. 
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Στην επόµενη ενότητα αναπτύσσονται συγκεκριµένες προτεινόµενες διοικητικές 

δράσεις µε στόχο τη σύγκλιση µεταξύ τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. Οι 

δράσεις αυτές αφορούν:  α) υπεύθυνους  χάραξης τουριστικής πολιτικής, β) 

υπεύθυνους µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών σε τοπικό και όχι µόνο 

επίπεδο, και γ) διοικητές τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων και στελέχη 

τουριστικών επιχειρήσεων 
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99..55  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

 

 

Με βάση τα ευρήµατα της παρούσης µελέτης προτάθηκαν ορισµένες στρατηγικές 

κατευθύνσεις που σκοπεύουν προς τον εκσυγχρονισµό, την διαφοροποίηση και τον 

εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, την ποιότητα σε ολόκληρο το φάσµα της 

τουριστικής εµπειρίας που προσφέρει ένας τουριστικός προορισµός µέσα από µια 

πελατοκεντρική προσέγγιση και στοχευµένες δράσεις µάρκετινγκ σύζευξης της 

τουριστικής προσφοράς και ζήτησης (βλ. Ενότ. 9.4).  

Για να υλοποιηθούν όµως οι παραπάνω στόχοι, ένας προορισµός χρειάζεται να 

βελτιώσει σε σηµαντικό βαθµό τις δοµές και τους µηχανισµούς σχεδιασµού, 

διαχείρισης, υλοποίησης, συντονισµού, αξιολόγησης και ελέγχου των στρατηγικών 

και πολιτικών µάρκετινγκ που ακολουθεί παραδοσιακά. Επίσης θα πρέπει να λάβει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα αναβάθµισης του συστήµατος στατιστικής παρακολούθησης των 

δράσεων και των αντιλήψεων των επισκεπτών του από την µία αλλά και των τοπικών 

φορέων τουριστικών υπηρεσιών από την άλλη. 

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις προς: 

1. τους υπεύθυνους  χάραξης τουριστικής πολιτικής σε επίπεδο προορισµών 

2. υπεύθυνους µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών σε τοπικό και όχι µόνο 

επίπεδο, και 

3. διοικητές τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων και τα στελέχη τουριστικών 

επιχειρήσεων 

Πιο συγκεκριµένα, οι άξονες σύγκλισης τουριστικής προσφοράς και ζήτησης σε 

επίπεδο τουριστικών προορισµών καθορίζονται στους κάτωθι τοµείς: 
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 (α) Ενθάρρυνση λειτουργίας Οργανισµού Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών 

(Destination Management/ Marketing Organization - DMO) 

 

Το µάρκετινγκ προορισµού γίνεται όλο και περισσότερο εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

παγκόσµιο. Οι καταναλωτές αξιολογούν την εµπειρία ταξιδιού τους συνολικά και 

συνδέουν κάθε προορισµό µε το σύνολο των τοπικών παραγωγών και προµηθευτών. 

Ως εκ τούτου η ανταγωνιστικότητα του κάθε τοπικού προµηθευτή καθορίζει την 

ανταγωνιστικότητα των προορισµών και εποµένως, οι τοπικοί προµηθευτές πρέπει να 

συνεργάζονται παρά να ανταγωνίζονται (Buhalis & Cooper 1998). Αντ' αυτού πρέπει 

να ενώσουν τις δυνάµεις και οι πόροι αναπτύσσουν και εφαρµόζουν τις ευρείες 

εµπορικές στρατηγικές που επιτρέπουν σε τους για να ανταγωνιστούν µε άλλους 

προορισµούς. Υπό αυτό το πρίσµα, προτείνεται η δηµιουργία ή η ενθάρρυνση της 

λειτουργίας ενός κεντρικού φορέα ή οργανισµού που να ασχολείται συνολικά και 

συστηµατικά µε το µάρκετινγκ κάθε προορισµού. 

Με βάση τη διεθνή αλλά και εθνική εµπειρία (Τσάρτας, Εξελίξεις και Πολιτικές που 

ενισχύουν την Τοπική Τουριστική Ανάπτυξη, …) η δηµιουργία και η λειτουργία ενός 

τέτοιου φορέα είναι επιβεβληµένη για τους κάτωθι λόγους: 

1. Ο τουριστικός προορισµός είναι η περιοχή µε συγκεκριµένα αναπτυξιακά, χωρικά 

και τουριστικά χαρακτηριστικά.  

2. Η τουριστική «διάσταση» είναι συνήθως ισχυρότερη από τη χωρική ή την 

αναπτυξιακή στη διαδικασία λήψης της απόφασης για την προώθηση ενός 

Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προορισµού.  

3. Η ύπαρξη Σχεδίων Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών δεν αναιρεί ούτε 

ανατρέπει τα Εθνικά Σχέδια Μάρκετινγκ Τουρισµού τα οποία εµπεριέχουν τους 

κυρίαρχους άξονες της προβολής και προώθησης των τουριστικών προϊόντων της 

χώρας.  

4. Το Μάρκετινγκ Τουριστικού Προορισµού είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

Μάρκετινγκ και Προβολής µίας περιοχής και δεν περιορίζεται απλώς σε ένα 

πρόγραµµα ∆ιαφήµισής της.  
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Οι άξονες στους οποίους οφείλει να βασίζεται ένας τέτοιος οργανισµός είναι οι 

κάτωθι: 

⇒ Συνεργασία µεταξύ Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα (τοπικοί φορείς) 

⇒ Συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων του Τουρισµού σε όλα τα πεδία λήψης 

αποφάσεων  

⇒ Θεσµικές και οργανωτικές παρεµβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση  

⇒ Αλλαγή νοοτροπίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Κρατικό Τοµέα µε 

προσανατολισµό προς το µάρκετινγκ και τον πελάτη (τουρίστα) 

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από έναν τέτοιο φορέα είναι: 

1. ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας στο κεφάλαιο του προορισµού (π.χ παροχή 

εξειδικευµένης γνώσης του προορισµού, καλύτερες τιµές κλπ) 

2. Αποτελεσµατική διοίκηση και προώθηση του προορισµού 

3. ∆ηµιουργεί µια ενιαία και ξεκάθαρη εικόνα του προορισµού στον υποψήφιο 

επισκέπτη 

4. Οι τοπικές επιχειρήσεις µπαίνουν κάτω από την οµπρέλα του φορέα µάρκετινγκ 

και προώθησης επιτυγχάνοντας καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη 

προώθηση των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

5. Μπορεί να επιλύσει διαµάχες µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων του τουριστικού 

φαινοµένου, που συχνά µπορεί να έχουν συγκρουόµενα συµφέροντα. 

Ο σχεδιασµός µάρκετινγκ θα πρέπει να ξεκινά από το γενικό (από την περιοχή 

δηλαδή), προκειµένου να κατευθύνονται όλες οι παρεµβάσεις (δηµόσιες και 

ιδιωτικές) προς µία, κοινή κατεύθυνση και να συνεχίζεται προς το ειδικό, µε 

στρατηγικό σχεδιασµό σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται 

µια ολοκληρωµένη και όχι αποσπασµατική θεώρηση της τουριστικής εµπειρίας αλλά 

ως ένα ενιαίο σύστηµα. Επιπρόσθετα, µε αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η προώθηση 

ενός πελατοκεντρικού προσανατολισµού και ενός προσανατολισµού στο µάρκετινγκ, 

στόχοι που συνάδουν και διευκολύνονται µε αυτούς της παρούσας διατριβής, µέσω 
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της ανάπτυξης µιας µεθοδολογίας και ενός ερευνητικού πλαισίου µέτρησης της 

προοπτικής του πελάτη ως προς την τουριστική εµπειρία. 

 

 

 

 (β) Συστήµατα ∆ιοίκησης Προορισµών (Destination Management System DMS) 

 

Ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης Προορισµών (Destination Management System - DMS) 

ουσιαστικά αποτελεί µία τεχνολογική υποδοµή (ΙΤ) που υποστηρίζει όλες τις 

δραστηριότητες ενός οργανισµού προώθησης/διαχείρισης (DMΟ) τουριστικού 

προορισµού και δίνει την δυνατότητα στους βασικούς παράγοντες της τοπικής 

τουριστικής αγοράς να πετύχουν τους σκοπούς τους.  

Επιπλέον αυτά τα συστήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν για την  διοικητική – 

λειτουργική διευκόλυνση τέτοιων Οργανισµών καθώς και τον συντονισµό των 

τοπικών «προµηθευτών» σε επίπεδο προορισµού. Ιδιαίτερα σηµαντική και 

καθοριστική είναι ή συνεισφορά των συστηµάτων αυτών για τις µικροµεσαίες 

τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στερούνται κεφαλαίων και εξειδικευµένης 

τεχνογνωσίας για να αναλάβουν µια ευρεία στρατηγική Μάρκετινγκ, εναποθέτοντας 

έτσι στις τουριστικές αρχές του προορισµού την προώθηση και συντονισµό των 

προϊόντων-υπηρεσιών  τους.  

Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός καλά σχεδιασµένου πληροφοριακού 

συστήµατος είναι αρκετά. Μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την 

επιχείρηση µειώνοντας το κόστος της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, 

συµβάλλοντας στη µεταφορά της γνώσης σε όλη την επιχείρηση και δηµιουργώντας 

εµπόδια εισόδου σε άλλες επιχειρήσεις, διότι η σωστή πληροφόρηση αποτελεί 

σηµαντικό όπλο για την είσοδο ενός καινούργιου παίκτη, που όµως είναι πραγµατικά 

δύσκολο να αποκτήσει. Ακόµα, µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση και ενδυνάµωση 

των σχέσεων µε τους πελάτες, σε καλύτερη στρατηγική και δηµιουργία πιστών 

πελατών.  
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Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει διαφοροποιηµένα 

προϊόντα και υπηρεσίες µέσω της βελτίωσης της γνώσης της για τις ανάγκες των 

πελατών µε θετική επίδραση στις πωλήσεις. Η χρήση σύγχρονων συστηµάτων 

διαχείρισης  του προορισµού εξυπηρετεί ακόµη σκοπούς όπως, η βελτίωση της 

ικανοποίησης των επισκεπτών, ο περιορισµός της εξάρτησης από τους Τουριστικούς 

οργανισµούς, η µείωση της εποχικότητας και η ισόρροπη διαχρονική τουριστική 

ανάπτυξη. 

Τέλος, µέσω της κοινής πλατφόρµας προώθησης του συνόλου των τουριστικών 

επιχειρήσεων, πόρων και υποδοµών µιας τουριστικής περιοχής, τα Ηλεκτρονικά  

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τουριστικών Προορισµών µπορούν να στηρίξουν 

αποτελεσµατικά την ανάπτυξη και προώθηση των µικροµεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά δεν έχουν τους πόρους, τεχνογνωσία και υποδοµές για 

την ηλεκτρονική τους δραστηριοποίηση. Για παράδειγµα, οι περισσότερες 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν µπορούν όχι µόνο να αναλάβουν το υψηλό κόστος 

συµµετοχής και προµήθειας σε ηλεκτρονικά κανάλια διανοµής, αλλά δεν έχουν και 

τις απαραίτητες τυποποιηµένες και ψηφιοποιηµένες δοµές οργάνωσης για να µπορούν 

να στηρίξουν τον τρόπο χειρισµού δυναµικότητας και τιµολογιακών πολιτικών των 

καναλιών αυτών. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και νέες τεχνολογίες (όπως 

τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, web communities, κινητές και ασύρµατες 

τεχνολογίες κλπ.) τα Ηλεκτρονικά  Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τουριστικών 

Προορισµών αναπτύσσουν ποικίλες εφαρµογές που αποσκοπούν στην περεταίρω 

οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του προορισµού, στην παροχή 

επιπρόσθετης αξίας στην τουριστική ζήτηση και προσφορά και στην µείωση των 

κοινωνικών, πολιτισµικών και περιβαλλοντολογικών αρνητικών επιδράσεων, µε 

εφαρµογές όπως: 

⇒ Ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης γνώσης για τους προορισµούς 

(Destination Knowledge Management System)  

⇒ Εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

⇒ Ενίσχυση της ενηµέρωσης και επικοινωνίας µεταξύ επισκεπτών και µόνιµων 

κατοίκων βοηθώντας τους έτσι να σχηµατίζουν ρεαλιστικές προσδοκίες και 
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προβλέψεις, να εκτιµούν και να προστατεύουν τον τοπικό πολιτισµικό πλούτο 

υιοθετώντας µια πιο υπεύθυνη συµπεριφορά 

⇒ Στρατηγικές για την παροχή τουριστικής πληροφόρησης στα διάφορα στάδια 

της τουριστικής ζήτησης: πριν, κατά την διάρκεια και µετά το ταξίδι 

⇒ Εφαρµογή συστηµάτων ∆ιοίκησης Σχέσεων (Customer Relationship 

Management) για την δηµιουργία και διαχείριση σχέσεων µε την τουριστική 

ζήτηση. 

Για την επιτυχή λειτουργία ενός τέτοιου φορέα είναι απαραίτητος ο συντονισµός 

όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Κύριο έργο του συντονιστή είναι η συντήρηση της 

βάσης των δεδοµένων, τόσο σε επίπεδο πόρων, όσο και σε επίπεδο στατιστικών 

στοιχείων. Η βάση µπορεί να ενηµερώνεται είτε από τους επιµέρους φορείς και 

επιχειρήσεις, είτε και συνολικά από τον διαχειριστικό οργανισµό – φορέα που έχει 

επιφορτιστεί αυτή την υποχρέωση. 

Στην Ελλάδα, έχει διαπιστωθεί µετά από πρόσφατες σχετικές έρευνες (Τσάρτας, Π., 

Χρήστου, Ε., 2006), ότι ο βαθµός διείσδυσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις την κατατάσσουν στις χαµηλότερες στην 

κλίµακα του e-tourism. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει ψηφιακό χάσµα στη υιοθέτηση 

σύγχρονων τεχνολογιών µεταξύ των µεγάλων τουριστικών µονάδων και των µικρών 

και µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν και τη πλειοψηφία των 

τουριστικών µονάδων της Ελλάδας. Ως βασικά αίτια για τη διαµόρφωση της 

υπάρχουσας κατάστασης καταδεικνύονται: 

α) η έλλειψη ενηµέρωσης για τις νέες εφαρµογές της τεχνολογίας,  

β) οι ελλείψεις σε βασικές τεχνολογικές υποδοµές υποστήριξης νέων εφαρµογών  

γ) η έλλειψη ενός κοινού τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη της συνεργασίας 

και της ανταλλαγής πληροφοριών και ενηµέρωσης  

δ) η χαµηλού επιπέδου κατάρτιση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.  

Σηµαντικός παράγοντας είναι επίσης η χαµηλού βαθµού εναρµόνιση των δηµοσίων 

υπηρεσιών και οργανισµών µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.  
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Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως τα εξελιγµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Τουριστικών Προορισµών µπορούν να αποτελέσουν οργανωτικά και διοικητικά 

εργαλεία σε έναν µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό για τουριστική ανάπτυξη. 

Παράλληλα γίνεται προφανές ότι δηµιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις για την 

αναγωγή ενός τέτοιου Οργανισµού από φορέα αξιόπιστης Προβολής του Προορισµού 

σε Οργανισµό ∆ιαχείρισης και Μάρκετινγκ ο οποίος θα κατέχει, οργανώνει και 

ελέγχει αποτελεσµατικά το σύνολο των επιλεγµένων πόρων και µέσων  του 

Προορισµού . 

 

 

(γ) Ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης γνώσης για τους προορισµούς 

(Destination Knowledge Management System) 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα Ηλεκτρονικά  Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τουριστικών 

Προορισµών αναπτύσσουν ποικίλες εφαρµογές που αποσκοπούν στην περεταίρω 

ανταγωνιστικότητα του προορισµού, στην παροχή επιπρόσθετης αξίας στην 

τουριστική ζήτηση και προσφορά και στην µείωση των κοινωνικών, πολιτισµικών και 

περιβαλλοντολογικών αρνητικών επιδράσεων. Πρωταρχική εφαρµογή σε αυτά τα 

πλαίσια είναι η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Γνώσης για τους 

προορισµούς (Destination Knowledge Management System).  

Η διοίκηση των πληροφοριών που αφορούν το µάρκετινγκ µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων αποτελεί ένα από τα πιο ζωτικά στοιχεία του αποτελεσµατικού 

µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε τον Proctor (2001) «υπάρχουν πληροφορίες παντού, όµως 

πολλές από αυτές είναι λάθος και λίγες είναι σωστές».  

Συλλέγοντας, διανέµοντας πληροφορίες και χρησιµοποιώντας τες για την λήψη 

αποφάσεων µάρκετινγκ τα πληροφοριακά συστήµατα προσφέρουν νέους τρόπους για 

την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. Συνδέονται άµεσα µε την 

στρατηγική µάρκετινγκ και µε τον στρατηγικό σχεδιασµό της κάθε επιχείρησης 

(Talvinen, Saarinnen 1995). 
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Σύµφωνα µε τους Ashill and Jobber (2001) τα χαρακτηριστικά που οφείλουν να έχουν 

οι πληροφορίες προκειµένου να είναι χρήσιµες στους υπεύθυνους µάρκετινγκ είναι οι 

εξής: 

1. Συγκεντρωτικές (ανά χρονικές περιόδους/ ανά προϊόντα ή αγορές/ αναλυτικές 

πληροφορίες) 

2. Ευρύ φάσµατος (εσωτερικές, εξωτερικές, ιστορικές, µελλοντικές/ πρόβλεψης, 

ποσοτικές, ποιοτικές) 

3. Επίκαιρες: σε τακτά χρονικά διαστήµατα/ αναφερόµενες στα πιο πρόσφατα 

γεγονότα 

4. Έγκαιρες: πληροφορίες που δίνονται γρήγορα και έγκαιρα 

5. Από «προσωπικές» πηγές 

6. Από «απρόσωπες» πηγές 

Ουσιαστικά, το πληροφοριακό σύστηµα µάρκετινγκ αποτελεί το πλαίσιο της 

καθηµερινής διοίκησης και οργάνωσης των πληροφοριών που συλλέγονται σε συνεχή 

βάση από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές της επιχείρησης (Dibb et al. 1997) ή «ένα 

σύστηµα πληροφοριών µάρκετινγκ αποτελείται από άτοµα, εξοπλισµό και 

διαδικασίες που συγκεντρώνουν, ταξινοµούν, αναλύουν, αξιολογούν και διανέµουν 

απαραίτητες, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες στους διαµορφωτές αποφάσεων 

µάρκετινγκ (Kotler 1991).  

Στα πλαίσια ενός τουριστικού προορισµού, µε την ύπαρξη µιας τέτοιας εφαρµογής 

εξασφαλίζεται τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο µεµονωµένης 

τουριστικής επιχείρησης µια συνεχή ροή στοιχείων και πληροφοριών που της είναι 

απαραίτητα για τον έλεγχο των αντιλήψεων της αγοράς στόχου και συνεπακόλουθα 

τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών και τακτικών κινήσεων 

µάρκετινγκ που ακολουθούν.  

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης γνώσης, η 

διατριβή καταδεικνύει τη σηµασία της πρωτογενούς και έγκαιρης έρευνας µάρκετινγκ 

ως πηγή πληροφοριών για τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε έναν προορισµό. Τα 

ευρήµατα µιας τέτοιας έρευνας που θα διευκολύνονταν από την ύπαρξη ενός 
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πληροφοριακού συστήµατος µάρκετινγκ, είναι χρήσιµα στις οργανώσεις και τις 

τουριστικές επιχειρήσεις ως προς την αξιολόγηση των υπαρχόντων επιπέδων 

απόδοσης του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και το σχεδιασµό της µελλοντικής 

διαχείρισης και των στρατηγικών µάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών.  

Ανάλογα µε τη θετική ή αρνητική κατεύθυνση των αποτελεσµάτων µιας ανάλυσης 

χάσµατος που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής,  η διαχείριση 

προορισµού µπορεί να ενεργήσει προς διορθωτικές ή ενισχυτικές κινήσεις που στόχο 

θα έχουν το «ταίριασµα» (matching) µεταξύ της τουριστικής ζήτησης και της 

τουριστικής προσφοράς.  
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(δ) Εκπαίδευση 

 

Ελλείµµατα γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφοράς, καθώς και περιορισµένη 

εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, που δραστηριοποιείται είτε ως 

επιχειρηµατίες, είτε ως µισθωτοί, προβάλλουν ως τροχοπέδη στην προσαρµογή των 

περισσότερων ελληνικών προορισµών –όπως και ο υπό ανάλυση προορισµός- στις 

σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισµού (Έρευνα ΟΤΕΚ, 2007). Σήµερα, οι τουρίστες 

είναι περισσότερο συνειδητοποιηµένοι, ενηµερωµένοι και απαιτητικοί σε σχέση µε το 

παρελθόν. Ταξιδεύουν περισσότερο, κάνουν έρευνα αγοράς µέσω Ίντερνετ και οι 

προσδοκίες εκείνων που επισκέπτονται µια χώρα πρέπει να συµβαδίζουν µε τη 

συνολική εµπειρία τους κατά την παραµονή τους σε αυτήν.  

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, προκειµένου για τη συλλογή πληροφοριών για 

την αγορά και τη διάχυση αυτών στις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και 

ενδοεπιχειρησιακά, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης 

που να περιλαµβάνουν και να εκµεταλλεύονται την αποκτείσα γνώση.  

Η εκπαίδευση αποτελεί κριτήριο που συνάδει µε τους παράγοντες που οφείλουν να 

έχουν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν προσανατολισµό στο µάρκετινγκ. Προκειµένου 

για την ανάπτυξη προσανατολισµού στο µάρκετινγκ απαιτείται και η κουλτούρα της 

επιχείρησης καθώς επίσης και η συµπεριφορά αυτής να ρυθµίζονται αναλόγως 

(Αυλωνίτης & Γούναρης 1999). 

Κατά τον Αυλωνίτη (2004), εκτός από τους Πόρους µάρκετινγκ µιας επιχείρησης που 

βασίζονται στην αγορά4 (Market-Based Resources) υπάρχουν και οι Υποστηρικτικοί 

Πόροι Μάρκετινγκ (Marketing Support Resources) στους οποίους εντάσσεται η 

κουλτούρα Μάρκετινγκ (Market Orientation) της Επιχείρησης και οι ικανότητες και 

δυνατότητες των στελεχών της να ηγούνται, να διοικούν, να υποκινούν και να 

συντονίζουν ∆ραστηριότητες (Managerial Capabilities). Εποµένως, το σχεδιαζόµενο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ως άξονες τους πόρους αυτούς και την 

ισόρροπη ανάπτυξή τους µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων του προορισµού µε 

                                                 
4 Αυτές είναι οι δυνατότητες σύνδεσης της Επιχείρησης µε τους πελάτες της, η φήµη και η αξιοπιστία 
της, η ικανότητα της να εισάγει επιτυχηµένες καινοτοµίες στην αγορά και η σωστή διαχείριση των 
ανθρωπίνων πόρων της 
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τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η πελατοκεντρική προσέγγιση και ο εκσυγχρονισµός 

της προσφερόµενης εµπειρίας για τους τουρίστες.  

Χρειάζεται όµως να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση, συνεχιζόµενη επιµόρφωση και 

κατάρτιση των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών 

διοικητικών και οργανωτικών υποδοµών από την µεριά της πολιτείας αλλά και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών από την µεριά των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων για να 

υπάρξουν τελικά θετικά αποτελέσµατα για τον ελληνικό τουρισµό. 

Στα πλαίσια αυτά, και µε στόχο την αναβάθµιση των προσόντων και των δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα του τουρισµού, στην λογική της δια βίου 

µάθησης και σε άµεση συνάρτηση µε τον προσανατολισµό προς τον πελάτη και το 

µάρκετινγκ, προτείνονται οι εξής δράσεις: 

⇒ Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωµένης στρατηγικής καθώς και 

ειδικότερων πολιτικών µε στόχο την βελτιστοποίηση της αντιστοίχησης 

µεταξύ τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. 

⇒ Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση προσωπικού, επιχειρηµατιών και στελεχών 

τουριστικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος έλλειψης κουλτούρας µάρκετινγκ και 

προσανατολισµού στον πελάτη. 

⇒ Μέτρα για τη βελτίωση και προσαρµογή των δεξιοτήτων των εργαζόµενων σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

και του δηµόσιου τοµέα, µέσω ενδοεπιχειρησιακής και άλλων µορφών 

κατάρτισης, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, της 

προσαρµοστικότητας και της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Ως συµπληρωµατικές δράσεις για την γενική αναβάθµιση της τουριστικής 

εκπαίδευσης, την διασύνδεση µε την τουριστική ζήτηση και την υποστήριξη της 

διαµόρφωσης τουριστικής πολιτικής, προτείνονται οι κάτωθι: 

⇒ Καλύτερη σύνδεση των συστηµάτων εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχούς 

κατάρτισης τόσο µεταξύ τους, όσο και µε στόχο τη σύζευξη της τουριστικής 

προσφοράς και ζήτησης. 



«ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 656 

 

  

⇒ Περαιτέρω ενίσχυση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης καθώς και συνολική βελτίωση της 

ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών και εµπειριών σε επίπεδο 

προορισµού. 

⇒ Την επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Aνάγκη ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης τόσο των (εθνικών, περιφερειακών και τοπικών) 

οργανισµών τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης όσο και των ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά µε τη το ρόλο, τις ηλεκτρονικές εφαρµογές 

και τη λειτουργικότητα των Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Τουριστικών Προορισµών, καθώς και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν 

από την ανάπτυξή τους.  

⇒ Τέλος, αναγκαίο είναι να εντοπιστούν τα εµπόδια (οργανωσιακά, 

εκπαιδευτικά, επιχειρησιακά, πολιτικά κλπ) που υπάρχουν για την πλήρη 

ανάπτυξη, χρηµατοδότηση και οργάνωση (τεχνολογική και οργανωτική) των 

Ηλεκτρονικών  Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Τουριστικών Προορισµών.  
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99..66  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  

 

 

Βασικός σκοπός κάθε ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, είναι η διεξαγωγή αυτοδύναµης, 

πρωτότυπης και συγκροτηµένης επιστηµονικής έρευνας διεθνούς επιπέδου η οποία 

προάγει τις οικονοµικές επιστήµες (Κανονισµός διδακτορικών διατριβών, Άρθρο 1).  

Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή συνιστά πρωτότυπη συµβολή στην περιοχή του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, και συγκεκριµένα στο Τουριστικό Μάρκετινγκ στην οποία 

εµπίπτει το αντικείµενο της έρευνας. Με τον όρο πρωτότυπη, εννοείται ότι 

δηµιουργεί πρόσθετη συµβολή στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. Συγκεκριµένα, η 

µελέτη αυτή φιλοδοξεί να συνεισφέρει θεωρητικά στα εξής γνωστικά πεδία: 

 

9.6.1 Συµβολή στη θεωρία 

 

1. Στην έρευνα της µέτρησης Ποιότητας Εµπειρίας ή Υπηρεσιών  

Ανάπτυξη Εννοιολογικού Πλαισίου Μέτρησης της Κατανόησης από τον Φορέα 

της Υπηρεσίας της Αντιλαµβανόµενης Εµπειρίας του Πελάτη (“Provider 

Estimate of Customer Experience”). 

 

Η σηµαντικότερη συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι πως προσθέτει στην 

τρέχουσα συζήτηση για την κατανόηση της προοπτικής του πελάτη για την ποιότητα 

της παρεχόµενης υπηρεσίας («Προσανατολισµός προς την Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα 

του Πελάτη» (“Customer Perceived Quality Orientation” - Grönroos 2001), 

προτείνοντας για πρώτη φορά και ελέγχοντας πρακτικά ένα θεωρητικώς θεµελιωµένο 

πλαίσιο για την µέτρηση της απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας εµπειρίας των 

τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση αυτή σε 
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συγκεκριµένο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισµού (“Provider Estimate of 

Customer Experience” – Zouni & Kouremenos 2007, βλέπε Κεφ.3).  

Η διατριβή αυτή αναγνωρίζοντας πως ο πελάτης καθορίζει την ποιότητα (Lengnick-

Hall 1996, Grönroos 1993, 1984, Reeves and Bednar 1994, Parasuraman et al. 1988, 

1985, Buzzell and Gale 1987) διερεύνησε  το «τι θα πρέπει να µετράται» (“what to 

measure” - Clark et al. 2007), λαµβάνοντας θέση στο πιο κρίσιµο ζήτηµα του 

αντιµετωπίζει στις µέρες µας το Επιστηµονικό Μάρκετινγκ υπηρεσιών από την εποχή 

που έγινε η διάσπαση µεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών (Shostack 1977). 

Συγκεκριµένα, σε διεθνές ερευνητικό επίπεδο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, η 

κυρίαρχη λογική του Μάρκετινγκ δέχεται επίθεση από ένα συνεχώς αυξανόµενο 

ρεύµα ακαδηµαϊκών µε το επιχείρηµα ότι η έµφασή της στην παροχή αγαθών ως 

βάση για την οικονοµική ανταλλαγή πρέπει να αντικατασταθεί από µια έµφαση στην 

παροχή της υπηρεσίας (Vargo & Lusch 2004). Η κριτική προέρχεται από 

καθιερωµένους και πρωτοπόρους ερευνητές και µελετητές των υπηρεσιών όπως οι 

Christian Grönroos, Chris Lovelock and Evert Gummesson (Lovelock & Gummesson 

2004).  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της γενικής αµφισβήτησης της θεωρίας του Μάρκετινγκ, 

υπόκειται και µια συζήτηση για την αναθεώρηση της ερευνητικής µεθοδολογίας της 

ποιότητας της υπηρεσίας. Αν και η παραδοσιακή προσέγγιση στην έρευνα της 

ποιότητας υπηρεσιών έχει συµβάλει πολύ στην κατανόησή της έννοιας, ακόµα δεν 

έχει λύσει επαρκώς το θέµα «Τι είναι Ποιότητα Υπηρεσιών;» και όπως προτείνει ο 

Grönroos (1993) πρέπει να κινηθούµε προς την ανάπτυξη δυναµικών υποδειγµάτων 

ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, ακόµη και οι προεξέχοντες θετικιστές µελετητές 

αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειες της παραδοσιακής ερευνητικής µεθοδολογίας στην  

Έρευνα Υπηρεσιών (βλέπε, παραδείγµατος χάριν, Bateson 1985, Bitner et al.  1985, 

Shostack 1977).  

Εποµένως, η διατριβή αυτή συντάχθηκε µε τους περισσότερους ερευνητές υπηρεσιών 

στις µέρες µας, οι οποίοι προβάλλουν εντόνως την άποψη πως αφού ο πελάτης είναι 

αυτός που αποφασίζει ποια είναι η ποιότητα, αυτή που θα πρέπει να µετράται είναι η 

αντιληπτή από τον πελάτη ποιότητα (Gronroos 2001, σελ. 150). Η έρευνα αυτή 

εντοπίζοντας –κατόπιν ενδελεχούς βιβλιογραφικής επισκόπησης- αυτή τη διάσταση 
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µεταξύ θεωρητικής και µεθοδολογικής προσέγγιση της µέτρησης της ποιότητας 

υπηρεσιών προτείνει πως η εξέταση της εκτίµησης του προµηθευτή για την αξιολόγηση 

του πελάτη όταν πρόκειται για συγκριτική µέτρηση θα µπορούσε να συνεισφέρει στην 

µέτρηση της ποιότητας και εµπειρίας των υπηρεσιών από την προοπτική του πελάτη.  

Σε αντίθεση µε το παραδοσιακό θετικιστικό σχήµα µέτρησης των ταυτόχρονων 

αντιλήψεων φορέων και δεκτών µιας υπηρεσίας, το οποίο υιοθετεί µια κανονιστική 

προσέγγιση µέτρησης της απόστασης των δύο µερών ως προς την παρεχόµενη 

υπηρεσία, το προτεινόµενο πλαίσιο τοποθετεί στο επίκεντρο της µέτρησης τον δέκτη 

της υπηρεσίας (πελάτη) και τις αντιλήψεις αυτού και µετρά την απόσταση/ απόκλιση 

των φορέων ως προς τον δέκτη (ερµηνευτική οντολογική υπόθεση). Με τον τρόπο 

αυτό µοντελοποιείται για πρώτη φορά στο τουριστικό µάρκετινγκ – και για τρίτη στο 

µάρκετινγκ υπηρεσιών- η διερεύνηση της απόστασης αυτής, προσφέροντας έτσι τη 

δυνατότητα συγκρίσεων, πράγµα που ουσιαστικά ήταν –βάσει ορισµού- αδύνατο µε 

την παραδοσιακή µέθοδο µέτρησης της τουριστικής εµπειρίας. Η θεώρηση αυτή, 

κρίνεται πως συνάδει µε τον προσανατολισµό στον πελάτη (customer orientation) και 

στο µάρκετινγκ (marketing orientation). 

Στη βάση των ανωτέρω η παρούσα µελέτη προτείνει για πρώτη φορά ένα θεωρητικώς 

θεµελιωµένο πλαίσιο για την µέτρηση της απόστασης µεταξύ της αξιολογηθείσας 

εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών για την αξιολόγηση 

αυτή σε συγκεκριµένο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισµού, µε στόχο την 

ερµηνεία της γενικής κρίσης του πελάτη µε έναν τρόπο που να είναι λειτουργικός για 

το φορέα παροχής υπηρεσιών. 

Το πλαίσιο αυτό χαρτογραφεί το κενό της εκτίµησης των προµηθευτών για την 

αξιολόγηση των πελατών, τοποθετώντας το στα πέντε τρέχοντα κενά που 

απεικονίζονται στο πρότυπο των χασµάτων των Parasuraman et al. (1985).  

Έτσι κατ’ αναλογίαν του 1ου κενού (Gap 1) που διερευνά τις πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών (management perceptions of customer 

expectations), προτείνεται πως ωφέλιµο είναι να διερευνώνται και οι πεποιθήσεις της 

διοίκησης για τις αντιλήψεις  των πελατών (management perceptions of customer 

perceptions). πλήρη ανάλυση και ανάπτυξη του υποδείγµατος στο σχετικό 

κεφάλαιο…). 
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Το χάσµα αυτό διερευνά στην ουσία αποτελεί ένα χάσµα µε προσανατολισµό στο 

Μάρκετινγκ (Marketing gap) και όχι ένα χάσµα µε προσανατολισµό στην Ποιότητα 

(Quality oriented gap). Το Κεφάλαιο του Εννοιολογικού Πλαισίου αφιερώθηκε στην 

θεωρητική και εννοιολογική δικαιολόγηση της εν λόγω διερεύνησης (Κεφ. 3), ενώ τα 

επόµενα κεφάλαια αφορούν στην µεθοδολογική και εµπειρική διερεύνηση αυτού 

(Κεφ. 4, Κεφ. 5 και Κεφ. 6). 

Το υπόδειγµα αυτό επεκτείνει τα προηγούµενα σχετικά υποδείγµατα τόσο ως προς 

την επιστηµονική και ερευνητική προσέγγιση που υιοθετεί, δηλαδή την συνδυαστική 

(mixed approach, για ανάλυση βλέπε Κεφ.3, Ενότ…), αλλά και ως προς την 

προσθήκη µιας ροής στο υπάρχον µοντέλο Χασµάτων (GAPS Model) που δεν έχει 

διερευνηθεί (για ανάλυση βλέπε Κεφ.3).  

Έτσι, αντίθετα από την προηγούµενη έρευνα που έχει εστιάσει στις σύµφωνες 

αξιολογήσεις από τους τουρίστες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, η παρούσα 

έρευνα επικεντρώνεται στις ερµηνείες των φορέων παροχής υπηρεσιών για τις 

αξιολογήσεις των τουριστών  για την τουριστική σας εµπειρίας. Επίσης, αν και 

ουσιαστικά η συγκεκριµένη µελέτη είναι η τρίτη ερευνητική προσπάθεια που µελετά 

την εκτίµηση των φορέων της υπηρεσίας για τις αντιλήψεις των πελατών, εντούτοις 

και οι δύο προηγούµενες προσπάθειες µελετούσαν αυτή την απόσταση 

συµπληρωµατικά µεταξύ πλείστων κενών/ χασµάτων για τη µέτρηση ποιότητας (για 

ανάλυση των δύο ερευνών βλέπε Κεφ. 3, Ενοτ. 3.5.1 & 3.5.2). Η παρούσα µελέτη 

είναι η πρώτη που  ουσιαστικά τοποθετεί το κενό αυτό στο µοντέλο των πέντε 

χασµάτων των Parasuraman et al. (1985).  

Ουσιαστικά, η συγκεκριµένη µελέτη είναι η πρώτη που ουσιαστικά τοποθετεί στην 

µέτρηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών τη διάσταση του προσανατολισµού στο 

Μάρκετινγκ, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο των ερευνητικών προσπαθειών. Με 

αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται πως ο πελάτης που είναι και ο στόχος των ενεργειών 

Μάρκετινγκ από κάθε επιχείρηση, επηρεάζει µε τις αντιλήψεις του και τις 

αξιολογήσεις του (όποιες και να είναι αυτές) την επιχείρηση και, συνεπακόλουθα, την 

παρεχόµενη υπηρεσία. Συνεπώς, το µέγεθος της επίδρασης µιας λανθασµένης 

εκτίµησης εκ µέρους των επαγγελµατιών των αντιλήψεων και των αξιολογήσεων των 

πελατών τους είναι τεράστιο και καθοριστικό. Μια λάνθασµένη εκτίµηση οδηγεί σε 
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λάθος αποφάσεις µάρκετινγκ (τµηµατοποίηση, τοποθέτηση, άριστο µίγµα 

µάρκετινγκ, κ.ο.κ.) µε επακόλουθα αρνητικά αποτελέσµατα σε όρους 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης εν γένει (βλέπε Ενότ. 9.2 

του παρόντος Κεφαλαίου). Ουσιαστικά δηλαδή, κάθε χάσµα/ κενό αποτελεί µια 

ασυνέπεια (inconsistency) που καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις µάρκετινγκ από την 

πλευρά των επαγγελµατιών.  

 

 

2. Τουριστική Έρευνα Μάρκετινγκ 

Καταγραφή διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό και τη 

µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας & 

ανάπτυξη ενός ενιαίου εργαλείου µέτρησης της υπό µελέτης απόστασης 

 

Ως προς την προοπτική της τουριστικής θεωρίας, η µελέτη ανέπτυξε και εξέτασε ένα 

εννοιολογικό πρότυπο για τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας των επισκεπτών σε 

έναν προορισµό, συνεισφέροντας σε τρία επιστηµονικά πεδία τα οποία εµπλέκονται 

στην διερεύνηση του βασικού ερευνητικού σκοπού της διατριβής: Έρευνα 

τουριστικού Μάρκετινγκ, Τουριστικοί Προορισµοί και τέλος η Μέτρηση τουριστικής 

εµπειρίας σε προορισµούς. 

Η σηµαντικότερη συνεισφορά της διατριβής στο Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι πως 

καταδεικνύει τη σηµασία της πρωτογενούς και έγκαιρης έρευνας µάρκετινγκ µεταξύ 

των τουριστών ως πηγή πληροφοριών για τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε έναν 

προορισµό.  

Η διατριβή επιπρόσθετα τονίζει τη σηµασία της συνειδητοποίησης πως οποιεσδήποτε 

«διορθωτικές» ενέργειες (σε επίπεδο µεµονωµένης επιχείρησης ή τουριστικού 

προορισµού) εάν δεν βασίζονται σε πραγµατικά στοιχεία (όπως αυτά έχουν δηλωθεί 

από τους πελάτες), θα µπορούσαν να αυξήσουν το πρόβληµα και να µεγαλώσουν τις 

διαφορές. Για παράδειγµα, εάν οι προµηθευτές θεωρούν ότι οι τουρίστες είναι 

χαµηλότερου εισοδήµατος από είναι πραγµατικά, οι ενέργειές τους να προσελκύσουν 
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ένα διαφορετικό τµήµα θα µπορούσαν να αλλοτριώσουν τους τρέχοντες επισκέπτες 

και ουσιαστικά να οδηγήσουν σε προσέλκυση επισκεπτών χαµηλότερου παρά 

υψηλότερου µέσου εισοδήµατος. 

Ουσιαστικά η παρούσα µελέτη πρόσθεσε στο τρέχον σώµα της γνώσης του 

τουριστικού µάρκετινγκ, ως εξής: 

 

 

(α) Μελέτη διεθνών προσεγγίσεων και βιβλιογραφίας ως προς τον ορισµό και 

τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας 

 

Η κριτική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας αναφορικά 

µε  τη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας σε προορισµούς οδήγησε στον εντοπισµό 

ορισµένων ερευνητικών ασυνεπειών, που θα µπορούσαν να συνοψιστούν στους εξής 

άξονες: 

⇒ Έλλειψη συστηµικής προσέγγισης τουριστικού φαινοµένου: παρατηρείται µια 

έλλειψη συστηµικών ερευνών, που να λαµβάνουν δηλαδή υπόψη τους 

ταυτόχρονα και τα δύο κρίσιµα στοιχεία του τουρισµού, δηλαδή την 

προσφορά (φορείς τουριστικών υπηρεσιών) και τη ζήτηση (τουρίστες). 

⇒ Έλλειψη ολιστικής προσέγγισης της τουριστικής εµπειρίας: η οποία να 

ενσωµατώνει όλο το τουριστικό κύκλωµα αξίας σε έναν προορισµό (ή µίγµα 

προορισµού όπως ονοµάζεται) και να εξετάζει την αλληλοσυσχέτιση µεταξύ 

όλων των συστατικών του σύνθετου τουριστικού προϊόντος ή τουριστικής 

εµπειρίας 

⇒ Περιορισµοί και µειονεκτήµατα των µεθόδων µέτρησης και αξιολόγησης 

τουριστικής εµπειρίας: Όσον αφορά τουλάχιστον τον τουρισµό, οι τουρίστες 

τείνουν να υπερτιµούν την εµπειρία τους λόγω της φύσης του ταξιδιού 

(ευχαρίστηση, διασκέδαση, και ικανοποίηση) µε αποτέλεσµα το «χάσµα»  

µεταξύ της εµπειρίας του τουρίστα και της εµπειρίας των προµηθευτών να 

αναµένεται να είναι θετικό (Vogt & Fesenmaier 1995). Η έρευνα αυτή 
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αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα στην θετικιστική προσέγγιση της 

µέτρησης προτείνει εναλλακτικά την εξέταση της εκτίµησης του προµηθευτή 

για την αξιολόγηση του πελάτη (βλ. Κεφ.3). 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις (για ανάλυση βλ. Κεφ. 4, Ενότ. 4.1), η 

διατριβή ανέπτυξε ένα ερευνητικό υπόδειγµα επιχειρώντας να συµβάλει και να 

συνεισφέρει στην περιορισµένη αυτή βιβλιογραφία και αρθρογραφία: 

1. Υιοθετώντας συστηµική προσέγγιση του τουριστικού φαινοµένου  

2. Υιοθετώντας ολιστική προσέγγιση στη µέτρηση της τουριστικής εµπειρίας, 

δηλαδή του µίγµατος υπηρεσιών ενός προορισµού, και τέλος 

3. Αναπτύσσοντας ένα ερευνητικό εργαλείο που να λαµβάνει υπόψη τους 

περιορισµούς και τα µειονεκτήµατα των µεθόδων µέτρησης και αξιολόγησης 

ποιότητας και ικανοποίησης στον τουρισµό. 

Η παρούσα µελέτη διαφοροποιείται από όλες τις προηγούµενες ερευνητικές 

προσπάθειες αξιολόγησης της τουριστικής εµπειρίας ως προς τα εξής: 

Είναι η πρώτη που ενσωµατώνει τους ανωτέρω ερευνητικούς προβληµατισµούς, 

διερευνώντας τις αντιλήψεις των τουριστών για το σύνολο της τουριστικής εµπειρίας 

που έχουν σε έναν τουριστικό προορισµό, ενώ προχωρά περεταίρω εξετάζοντας 

ταυτόχρονα και τις εκτιµήσεις της τουριστικής εµπειρίας που βιώνουν οι τουρίστες 

από τους επαγγελµατίες τουρισµού που ουσιαστικά είναι οι παραγωγοί της 

τουριστικής εµπειρίας. Από τα ευρήµατα της έρευνας φαίνεται πως η µελέτη της εν 

λόγω απόστασης χρίζει προσοχής από τους υπευθύνους Μάρκετινγκ για την 

αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισµών και 

την βελτίωση της λειτουργικότητας στη λήψη αποφάσεων. 
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(β) Καταγραφή διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 

ολοκληρωµένο όργανο µέτρησης και µια µεθοδολογία έρευνας µάρκετινγκ για την 

διερεύνηση της υπό µελέτη απόστασης, διενεργήθηκε επισκόπηση και καταγραφή της 

διεθνούς έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό ως προς τις εξής διαστάσεις:  

⇒ Επιστηµονικό υπόβαθρο της τουριστικής έρευνας 

⇒ Φύση της τουριστικής έρευνας  

⇒ Απουσία διακριτής θεωρίας τουριστικής έρευνας 

⇒ ενώ διενεργήθηκε και ανάλυση περιεχοµένου των προεξεχόντων περιοδικών 

τουριστικής έρευνας. 

Η καταγραφή της διεθνούς δηµοσιευµένης έρευνας µάρκετινγκ στον τουρισµό 

κατέδειξε πως παρά την ανάπτυξη αυτή όµως µεγάλο µέρος της τουριστικής 

βιβλιογραφίας έχει αφιερωθεί στην επιστηµονική προσέγγιση θεωρητικών και 

µεθοδολογικών ζητηµάτων που υιοθετούνται από την τουριστική έρευνα, συχνά 

ανεπιτυχώς (Dann 1988). Μάλιστα, η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας  των τουριστικών ερευνών οδήγησε σε µια κριτική τυπολογία των 

ελλείψεων και των µειονεκτηµάτων αυτής. Ουσιαστικά οι διαπιστώσεις αυτές 

συνοψίζονται στις κάτωθι:  

Ελάχιστες έρευνες: 

1. Αφορούν στην ανάπτυξη θεωρίας: η τουριστική βιβλιογραφία στερείται µελετών 

σχετικών µε την προσπάθεια ανάπτυξης θεωρίας. Η πλειοψηφία των µελετών είναι 

διερευνητικές και συνήθως αποτελούν εφαρµογή ερευνητικών ερωτήσεων ή 

εξετάζουν δανεισµένες θεωρίες από εξωγενή επιστηµονικά πεδία.  

2. Έχουν χωρική ευρύτητα και ποικιλία: Οι Burnett et al (1991) θεώρησε πως πολύ 

µεγάλος όγκος έρευνας ήταν εθνοκεντρική (και συγκεκριµένα Αγγλο-Αµερικανική), 

ένας προσανατολισµός που « παραµελεί σοβαρά τον υπόλοιπο κόσµο» (1991:49). 

3. Έχουν κάνει χρήση προηγµένων εργαλείων και µεθόδων στατιστικής (Pike 2002). 

4. Μόλις τη δεκαετία του 1990 προστίθεται στο µάρκετινγκ ως στόχος της ακαδηµαϊκής 

έρευνας στον τουρισµό (Sheldon, 1990) κατόπιν έντονης ακαδηµαϊκής συζήτησης και 
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απαίτησης για µεγαλύτερη ολοκλήρωση της τουριστικής έρευνας και µε άλλες 

επιστήµες (Matthews και Richter 1991, Pearce, 1993a). Εδώ να αναφέρουµε ένα 

επιπρόσθετο ζήτηµα που είναι το σχίσµα µεταξύ της επιστηµονικής τουριστικής 

έρευνας στο µάρκετινγκ και της τουριστικής πρακτικής (Morley 1990).  

5. Ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει  θέµατα που να αφορούν το στρατηγικό 

µάρκετινγκ προορισµών (εξαίρεση, Chon and Olsen, 1990; Haywood, 1990; 

Mazanec, 1994; March, 1994, Heath & Wall, 1992 Goodall &  Ashworth, 1988) και 

ακόµη λιγότερες που επεξηγούν τους προορισµούς ως παροχείς εµπειρίας για τους 

τουρίστες και για τους ντόπιους (Ryan, 1997,1991). 

 

 

9.6.2 Συµβολή στην Ερευνητική Μεθοδολογία 

Ανάπτυξη ενός ενιαίου οργάνου µέτρησης των αξιολογήσεων και των 

εκτιµήσεων για τον µεθοδολογικά έγκυρο υπολογισµό της υπό µελέτης 

απόστασης 

 

Για την επίτευξη των στόχων της µελέτης και µε βάση την εκτενή επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε µια πρότυπη µεθοδολογία και ένα 

ενιαίο εργαλείο µέτρησης για τον µεθοδολογικά έγκυρο υπολογισµό της υπό µελέτης 

απόστασης, που να λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς και τα µειονεκτήµατα των 

µεθόδων µέτρησης και αξιολόγησης τουριστικής εµπειρίας. 

Το όργανο που αναπτύχθηκε διαφοροποιείται ως προς τη συνδυαστική ερευνητική 

προσέγγιση που υιοθετεί. Συνοπτικά, υιοθετεί: α) τις οντολογικές και αξιολογικές 

υποθέσεις (ontological & axiological assumptions) της φαινοµενολογικής-

ερµηνευτικής (phenomenological- interpretative) προσέγγισης, και β) την 

µεθοδολογική προσέγγιση του λογικού θετικιστικού επιστηµονικού ρεύµατος 

(logical-positivist paradigm (για ανάλυση των δύο ερευνών βλέπε Κεφ. 3, Ενοτ. 3.2). 

Ουσιαστικά, η έρευνα αυτή είναι πρώτη προσπάθεια µεθοδολογικής ανάπτυξης ενός 

πλαισίου που προτείνει πως η ερµηνευτική οντολογική υπόθεση στην µέτρηση της 
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ποιότητας υπηρεσιών ίσως είναι η πιο κατάλληλη για να συλλάβει εννοιολογικά αυτό 

που υποτίθεται πως θα πρέπει να µετρηθεί (εγκυρότητα µέτρησης). Σε αντίθεση µε το 

παραδοσιακό θετικιστικό σχήµα µέτρησης των ταυτόχρονων αντιλήψεων φορέων και 

δεκτών µιας υπηρεσίας, το οποίο υιοθετεί µια κανονιστική προσέγγιση µέτρησης της 

απόστασης των δύο µερών ως προς την παρεχόµενη υπηρεσία, το προτεινόµενο 

πλαίσιο τοποθετεί στο επίκεντρο της µέτρησης τον δέκτη της υπηρεσίας (πελάτη) και 

τις αντιλήψεις αυτού και µετρά την απόσταση/ απόκλιση των φορέων ως προς τον 

δέκτη (για πλήρη ανάλυση και επιχειρηµατολογία βλέπε Κεφ. 3). 

Από µεθοδολογική άποψη, το προτεινόµενο πλαίσιο υποστηρίζει το δυναµικό ορισµό 

των διαστάσεων και των αντίστοιχων πεδίων και υποπεδίων της τουριστικής 

εµπειρίας, χωρίς αναδιοργάνωση της υποκειµενικής δοµής του. Με άλλα λόγια, ο 

εκάστοτε ερευνητής που πρόκειται να διεξάγει µελλοντική έρευνα µε παρόµοιο 

σκοπό έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να ορίσει τις τουριστικές υπηρεσίες/ 

δραστηριότητες που συνθέτουν την τουριστική εµπειρία και τις διαστάσεις αυτών- 

καθώς και ένα σύνολο ιδιοτήτων που ρυθµίζονται από τους ίδιους τους τουρίστες ad 

hoc- αλλά και να προσθέσει και να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τις µετρούµενες 

µεταβλητές, χωρίς να επιφέρει κάποια µεταβολή στη δοµή του πλαισίου, η οποία 

παραµένει αµετάβλητη. Η δυνατότητα αυτή γίνεται εφικτή λόγω της αντικειµενικής 

φύσης της µεθοδολογίας που προτάθηκε για την ανάπτυξη του οργάνου µέτρησης, η 

οποία επιτρέπει την προσαρµογή των ερευνώµενων µεταβλητών µε τη χρήση πάντα 

αντικειµενικών κριτηρίων5. 

Με τον τρόπο αυτό λύνεται και ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα στις τουριστικές 

έρευνες πως κάθε προορισµός απαιτεί εξατοµικευµένη µελέτη µε στόχο την ανάλυση 

της τουριστικής εµπειρίας (δηλ. των τουριστικών δραστηριοτήτων και των 

διαστάσεων αυτών), την κανονικοποίηση αυτών στη συνέχεια τον σχεδιασµό του 

οργάνου µέτρησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τόσα όργανα µέτρησης όσα και οι 

προορισµοί. Η καθολικότητα που διακρίνει το προτεινόµενο πλαίσιο προσφέρει το 

πλεονέκτηµα της τυποποιηµένης ανταλλαγής δεδοµένων, ιδιαίτερα δε σε έναν κόσµο 

                                                 
5 Πιλοτική έρευνα σε τουρίστες, οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και βιβλιογραφία 
έρευνας µάρκετινγκ (βλέπε Κεφ. 5, Ενότ. 5.6) 
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που η τυποποίηση της πληροφορίας θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ενός 

πληροφοριακού συστήµατος. 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν είναι φανερό πως η δυναµικότητα και η ευελιξία που 

παρέχει η δοµή του προτεινόµενου οργάνου µέτρησης σχετικά µε τον ορισµό και τη 

διαχείριση των δεδοµένων που εισάγονται σε αυτό, αντανακλάται και στην 

δυνατότητα γενίκευσής του. Το γεγονός αυτό καθιστά τη δοµή του πλαισίου εντελώς 

ανεξάρτητη από τις εκάστοτε εφαρµογές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα 

διαχείρισης δυναµικά εξελισσόµενων περιβάλλοντων βάσεων δεδοµένων, τα οποία 

έχουν την δυνατότητα να ενσωµατώνουν µε τρόπο συνεχή (µέσω της περιοδικής 

έρευνας µάρκετινγκ για την µέτρηση της υπό µελέτη απόστασης) τυχόν αλλαγές που 

προκύπτουν στα δεδοµένα της τουριστικής ζήτησης. Για παράδειγµα, εάν η πιλοτική 

έρευνα κατά το σχεδιασµό του ερευνητικού οργάνου δείξει πως πλέον οι τουρίστες 

δεν θεωρούν σηµαντική διάσταση την «καθαριότητα του καταλύµατος» αλλά αντ’ 

αυτού αντιπαραβάλουν την «παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας», τότε η πρώτη 

διάσταση θα πρέπει να αφαιρεθεί από το όργανο ενώ η δε δεύτερη να συµπεριληφθεί. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται εκτός από την εγκυρότητα και η επικαιρότητα των 

δεδοµένων µέσω ενός συνόλου διαδικασιών ελέγχου που έχουν ήδη προταθεί από τη 

προτεινόµενη µεθοδολογία ανάπτυξης του ερευνητικού οργάνου µέτρησης (βλέπε 

Κεφ.5). Απαιτείται βεβαίως περαιτέρω έρευνα τόσο στο επίπεδο σχεδιασµού όσο και 

στο φυσικό επίπεδο υλοποίησης του προτεινόµενου πλαισίου, έτσι ώστε να 

καθίσταται εφικτή η αντίστοιχη εφαρµογή αυτού σε άλλα περιβάλλοντα (κυρίως σε 

άλλες υπηρεσίες).  

 

 

9.6.3 Συµβολή στην ∆ιοικητική  

Ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό  

 

Αυτή η µελέτη προσφέρει ένα απλό και αναλυτικό εργαλείο σε κάθε προορισµό 

προκειµένου να εξετάσει, να µετρήσει, και να αξιολογήσει την τουριστική εµπειρία 

που παρέχει, υιοθετώντας τη φιλοσοφία του µάρκετινγκ (πελατοκεντρική θεώρηση) 
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και λαµβάνοντας υπόψη και την άποψη των δύο σηµαντικότερων συνδηµιουργών 

αυτής (τουριστών και φορέων). 

Η εκτίµηση της αξιολόγησης του πελάτη παρουσιάζει και εννοιολογική αξία για τους 

ερευνητές και πρακτική αξία για τους υπεύθυνους για τη διοίκηση τουριστικών 

προορισµών. Επιµονή στην κατανόηση και ανάλυση της αγοράς στόχου (ή των 

αγορών στόχων) προ της ανάληψης τυχών δράσης αλλά και συλλογή πληροφοριών 

για την αγορά και διάχυση αυτών ενδοεπιχειρησιακά και ο σχεδιασµός 

προγραµµάτων που να περιλαµβάνουν και να εκµεταλλεύονται την αποκτηθείσα 

γνώση είναι κριτήρια που συνάδουν µε τους παράγοντες που οφείλουν να έχουν οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν προσανατολισµό στο µάρκετινγκ (Αυλωνίτης & 

Γούναρης 1999). Ο Moutinho (1990) τονίζει πως οι υπεύθυνοι φορείς για τον 

τουρισµό σε επίπεδο τουριστικού προορισµού πρέπει να ωφελούνται από 

συντονισµένες προσπάθειες κατανόησης των αντιλήψεων των τουριστών αναφορικά 

µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις 

του προορισµού και να συµπεριλαµβάνουν τη γνώση αυτή στο συνολικό πρόγραµµα 

µάρκετινγκ για την περιοχή. 

Αυτή η  ανάλυση χάσµατος είναι κρίσιµη επειδή µπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά 

χρήσιµο εργαλείο για τη διοίκηση του προορισµού, ως προς το να προσδιορίσει τα 

προβλήµατα των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στον προορισµό. Με άλλα 

λόγια, η αξιολόγηση του χάσµατος µας βοηθά να γνωρίζουµε εάν η διοίκηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων ενός προορισµού έχει σαφείς και κυρίως ορθές αντιλήψεις 

για την εµπειρία που βιώνουν οι τουρίστες στον προορισµό. Η έρευνα και των 

επισκεπτών και των προµηθευτών, ως τµήµα µιας ανάλυσης χάσµατος, σε τακτή 

βάση είναι ένας άριστος τρόπος για έναν προορισµό προκειµένου να είναι σε θέση να 

φθάσει σε κάθε αγορά στόχων µε το ένα «περιεκτικό εύρος προσφορών» 

(‘comprehensive range of offerings’) και να προτείνουν µια «ολοκληρωµένη λύση» 

(‘integrated solution’) στους τουρίστες (Buhalis 2000). Μια τέτοια προσέγγιση 

συµφωνεί επίσης µε την έννοια του συν-δηµιουργικού µάρκετινγκ (“co-creation 

marketing”) που περιλαµβάνει τόσο την επιχείρηση όσο και τον πελάτη και οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν σε όλες τις πτυχές του σχεδιασµού, της παραγωγής και της παροχής 

της υπηρεσίας (Sheth et al. 2000). Επειδή στο συν-δηµιουργικό µάρκετινγκ η 
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συνεργασία και η επικοινωνία είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες,  είναι ουσιαστικό 

οι αντιλήψεις από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη να συγχρονίζονται επαρκώς. 

Αναλυτική παρουσίαση των διοικητικών προτάσεων που προκύπτουν έγινε σε 

προηγούµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου (Ενότ. 9.5). 

Ολοκληρώνοντας την πρακτική συµβολή της διατριβής, αξίζει να σχολιασθεί η 

Μήτρα Χασµάτων Τουριστικής Εµπειρίας σε έναν Προορισµό που προτάθηκε στα 

πλαίσια της διερεύνησης των εµπειρικών συµπερασµάτων της παρούσας έρευνας. Η 

µήτρα αυτή αποτελεί µια σχετικά απλή µέθοδο για την συγκριτική ανάλυση της 

τουριστικής εµπειρίας µε βάση τις αντιλήψεις των τουριστών του προορισµού και την 

εκτίµηση των επαγγελµατιών τουρισµού για τις αντιλήψεις αυτές (για πλήρη ανάλυση 

βλέπε Ενότ. 9.4). Η πρακτική χρησιµότητα της εν λόγω µήτρας έγκειται στην 

δυνατότητα που δίνει σε κάθε προορισµό να ορίσει µε ακρίβεια την ύπαρξη πιθανόν 

χασµάτων/ διαφορών µεταξύ της εκτίµησης των επαγγελµατιών τουρισµού και των 

αντιλήψεων των τουριστών για την τουριστική εµπειρία προκειµένου να αναπτύσσει 

το υπόδειγµα στρατηγικού σχεδιασµού του.  

∆ιαγραµµατικά, µε βάση τη µήτρα αυτή τα ερευνητικά ερωτήµατα και αποτελέσµατα 

της παρούσης διατριβής, θα µπορούσαν να απεικονισθούν στο συνοπτικό ∆ιάγραµµα 

Στρατηγικών Προτάσεων για Προορισµούς ανά Εύρος Χάσµατος, που 

παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου (∆ιάγραµµα 9.1, 

σελ. 641). 

Τέλος, έγιναν προτάσεις προς τους υπεύθυνους µάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισµών αλλά και των διοικητών των µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων 

(βλ. Ενότ. 9.4 & 9.5).  
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Στα πλαίσια της παρούσης πρωτογενούς έρευνας κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια 

να αποφευχθούν ή και να διορθωθούν τυχόν λάθη καθόλα τα στάδια µεθοδολογίας, 

δειγµατοληψίας, συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων. Ωστόσο, είναι εύκολα 

κατανοητό πως τα συµπεράσµατα αυτής υπόκεινται εκ των πραγµάτων σε µια σειρά 

περιορισµών.  

Καταρχάς, η πολύ περιορισµένη γνώση και εµπειρία ως προς τη µεθοδολογική 

επιστηµολογία µιας τέτοιας έρευνας (εκτιµήσεις φορέων µιας υπηρεσίας για τις 

αντιλήψεις των πελατών), η µη ύπαρξη ανάλογης έρευνας στο υπό µελέτη 

αντικείµενο (όλο το φάσµα της τουριστικής εµπειρίας που παρέχει ένας προορισµός) 

στο παρελθόν, καθώς και ο χρονικός περιορισµός αποτελούν βασικούς περιορισµούς 

αυτής της έρευνας. Εντούτοις, η ενδελεχής επισκόπηση της διεθνούς δηµοσιευµένης 

σχετικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, η υιοθέτηση επιστηµολογικής 

προσέγγισης ως προς την οντολογική υπόθεση, τη µεθοδολογία και την υλοποίηση 

της πρωτογενούς έρευνας και γενικότερα η θεωρητική υποστήριξη και 

παραµετροποίηση του ερευνητικού οργάνου, µειώνουν τις επιπτώσεις των εν λόγω 

περιορισµών. 

Επιπρόσθετα, το πεδίο έρευνας της παρούσας διατριβής αποτέλεσε ένας µόνο 

προορισµός µε ειδικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη 

σε έναν καθιερωµένο πολιτιστικό προορισµό ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της 

ωρίµανσης στον κύκλο ζωής προορισµού, µε ιδιαίτερα δοµικά χαρακτηριστικά, όπως 

το επίπεδο τουρισµού, τρέχουσας οικονοµικής βάσης και δοµών τουριστικής ζήτησης 

και προσφοράς που αυτό συνεπάγεται (για ανάλυση βλέπε Κεφ. 5, Ενότ. 5.3.1 & Κεφ. 

9, Ενότ. 9.3).  

Στο πλαίσιο αυτό, και παρόλο που η διεθνής δηµοσιευµένη σχετική αρθρογραφία 

συναινεί πως ένας καθιερωµένος προορισµός είναι το βέλτιστο πεδίο έρευνας (Getz 
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1992), υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Εντούτοις, 

ενώ τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας δεν µπορούν γενικευτούν σε προορισµούς µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε διαφορετικό στάδιο στον κύκλο ζωής των, η 

µεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και το ενιαίο εργαλείο µέτρησης µπορεί να 

εφαρµοστεί αποτελώντας «οδηγό» για παρόµοιες µελλοντικές προσπάθειες. Εξάλλου 

η δυνατότητα γενίκευσης της προτεινόµενης µεθοδολογίας αποτέλεσε και έναν από 

τους βασικούς στόχους της παρούσης διατριβής, δηλαδή την ανάπτυξη ενός ενιαίου 

εργαλείου µέτρησης των αξιολογήσεων και των εκτιµήσεων για τον µεθοδολογικά 

έγκυρο υπολογισµό της υπό µελέτης απόστασης. 

Ένα σηµείο που κρίνεται σηµαντικό είναι πως όλα τα δεδοµένα και οι έλεγχοι 

βασίστηκαν αποκλειστικά στην προσωπική εκτίµηση και αντίληψη των τουριστών ως 

προς την βιωθείσα τουριστική εµπειρία τους στον προορισµό. Το γεγονός το οποίο 

συνάδει µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία του Μάρκετινγκ και της µέτρησης της 

ποιότητας υπηρεσιών, και αποδίδεται στο γεγονός πως πελάτες είναι οι πλέον 

αρµόδιοι να αξιολογήσουν  τις αντιλήψεις, τη στάση και τη συµπεριφορά τους(για 

επιχειρηµατολογία βλ. Κεφ. 3, Ενοτ. 3.1). 

Επίσης το µέγεθος ανά κατηγορία τουριστικής δραστηριότητας δεν είναι υψηλό, 

καθώς κυµάνθηκε από 5 έως 21 άτοµα. Εντούτοις, όπως αναλύθηκε διεξοδικά και 

στην περιγραφή της διαδικασίας δειγµατοληψίας (Κεφ.5, Ενοτ. 5.4) το ποσοστό 

αντιπροσώπευσης κάθε υποπληθυσµού τουριστικής δραστηριότητας στο συνολικό 

δείγµα δεν έπεσε κάτω από το 41%, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πολύ 

ικανοποιητικό για cross-sectional έρευνες. Το µέγεθος αυτό θεωρείται άκρως 

ικανοποιητικό που πιστοποιεί την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και την 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας. 

Ταυτόχρονα, να σηµειωθεί πως η αντιπροσώπευση του κάθε υποπληθυσµού στο 

συνολικό δείγµα είναι ανάλογη των ποσοστών που κατέχει στον πληθυσµό, µε 

ύπαρξη αποκλίσεων µικρότερων του 6% στην σχετική συµµετοχή κάθε 

δραστηριότητας στον πληθυσµό και στο δείγµα αντίστοιχα. Για παράδειγµα, ο 

πληθυσµός των επαγγελµατιών διαµονής στον προορισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 

23% στον συνολικό πληθυσµό των επαγγελµατιών τουρισµού, και αντίστοιχα το 

δείγµα των επαγγελµατιών διαµονής στον προορισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% 
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στον συνολικό πληθυσµό των επαγγελµατιών τουρισµού. Επίσης, ο πληθυσµός των 

επαγγελµατιών διαµονής στον προορισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 41% στον 

συνολικό πληθυσµό των επαγγελµατιών τουρισµού, και αντίστοιχα το δείγµα των 

επαγγελµατιών διαµονής στον προορισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 36% στον 

συνολικό πληθυσµό των επαγγελµατιών τουρισµού, κ.ο.κ. Το γεγονός αυτό 

πιστοποιεί, εκτός από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, και την εξασφάλιση 

της σχετικής συνεισφοράς κάθε τουριστικής δραστηριότητας στην συνολική 

τουριστική εµπειρία στο τελικό δείγµα. 

Επιπλέον, το δείγµα της τουριστικής προσφοράς χαρακτηρίζεται από ένα βαθµό 

σχετικής ανοµοιογένειας. Ειδικότερα, οι επαγγελµατίες του δείγµατος µπορεί να 

εµπίπτουν όλοι στην γενική κατηγορία των φορέων τουριστικών υπηρεσιών και 

προϊόντων στον υπό µελέτη προορισµό, παρόλα αυτά ανήκουν σε διαφορετικές 

τουριστικές δραστηριότητες ως προς το αντικείµενο (αξιοθέατα, διαµονή, διατροφή, 

µετακίνηση, τουριστικά πρακτορεία, τουριστικές αγορές). Είναι εποµένως απολύτως 

λογικό, οι κατηγορίες αυτές των επαγγελµατιών να έχουν σε κάποια θέµατα 

διαφορετικές απόψεις και εκτιµήσεις για την παρεχόµενη τουριστική εµπειρία στο 

σύνολό της, είτε λόγω της διαφορετικής σκοπιάς από την οποία την βλέπουν είτε 

ενδεχοµένως και αντικρουόµενων συµφερόντων που πιθανώς να έχουν. Το γεγονός 

αυτό δεν ήταν τυχαίο αλλά σκόπιµο και συνάδει µε τον στόχο της µελέτης που είναι η 

διερεύνηση των αντιλήψεων για όλο το φάσµα της τουριστικής εµπειρίας από έναν 

προορισµό και εποµένως και όλων των συνδηµιουργών αυτής, καθώς οι όποιες 

διαφορές αυτοί έχουν αποτελεί ένα ζωντανό και ζωτικό κοµµάτι της παρεχόµενης 

συνολικής εµπειρίας. Παρότι στην έρευνα δεν προέκυψαν σηµαντικές αποκλίσεις στα 

αποτελέσµατα ανάµεσα στις πέντε κατηγορίες ειδικών που συµµετείχαν, εντούτοις 

υπήρξαν σε κάποια θέµατα επιµέρους διαφορές που αναφέρθηκαν και ελέγχθηκαν 

στα αντίστοιχα σηµεία της παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

Τέλος το ερευνητικό πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε δεν είναι «αποκλειστικής 

πρόβλεψης», καθώς δεν αποσκοπούσε στην εξάντληση των µεταβλητών που 

περιλαµβάνονται στην έννοια της τουριστικής διάστασης και εµπειρίας σε έναν 

προορισµό. Αντ΄ αυτού, προτείνεται σε µελλοντικές έρευνες να εµπλουτισθεί µε 

πρόσθετες έννοιες (βλ. επόµενη παράγραφο). 
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Η διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε σε ένα µέρος του ευρύτερου ερευνητικού 

πεδίου σε θέµατα Τουριστικής Έρευνας Μάρκετινγκ. Ειδικότερα, παρουσιάζει και 

αξιολογεί τεκµηριωµένα ευρήµατα σχετικά µε την απόστασης µεταξύ της 

αξιολογηθείσας εµπειρίας των τουριστών και της εκτίµησης των προµηθευτών 

τουριστικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση αυτή.  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί ουσιαστικά µια πρώτη απόπειρα να διερευνηθούν οι 

εκτιµήσεις των παρόχων της τουριστικής εµπειρίας σε έναν προορισµό για τις 

αντιλήψεις των λαµβανοντων αυτής (τουρίστες). Η άποψη πως ο εντοπισµός της 

ποιότητας της τουριστικής εµπειρίας από την προοπτική του πελάτη αποτελεί 

κεφαλαιώδες παράγοντα επιτυχίας µιας επιχείρησης βρήκε υποστήριξη από τα 

ευρήµατα της έρευνας και κυρίως τις επιπτώσεις αυτών σε όρους ανταγωνιστικότητας 

τόσο των µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και του προορισµού 

συνολικά (βλ. Ενότ. 9.2 & 9.4).  

Όπως κατέστη σαφές από την ανάλυση των περιορισµών της έρευνας, υπάρχουν 

αρκετά σηµεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η µελλοντική έρευνα προκειµένου να 

προκύψει µια συνολική και ορθή καταγραφή των αντιλήψεων αυτών. ∆εδοµένου ότι 

υπάρχει ελλιπής προγενέστερη γνώση στο θέµα, παρέχονται κατευθύνσεις για 

περαιτέρω έρευνα, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Συγκεκριµένα, η 

µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να αφορά τα εξής: 

Ενδελεχής µελέτη µε τη µορφή µελέτης περιπτώσεων (case studies) προορισµών που 

βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής προορισµού και αξιολόγηση της 

εσωτερικής απόδοσής τους µέσω συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking). 

Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα είχε ως πεδίο έρευνας ένα καθιερωµένο πολιτιστικό 

προορισµό. Στο πλαίσιο αυτό, και παρόλο που η διεθνής δηµοσιευµένη σχετική 

αρθρογραφία συναινεί πως ένας καθιερωµένος προορισµός είναι το βέλτιστο πεδίο 

έρευνας, υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Όπως 

αναφέρθηκε και στην παράγραφο των περιορισµών της έρευνας (Ενότ. 9.7) παρότι τα 
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συµπεράσµατα δεν µπορούν εφαρµοστούν σε κοινότητες µε διαφορετικά δοµικά 

χαρακτηριστικά, η µεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και το ενιαίο εργαλείο 

µέτρησης που αναπτύχθηκε µπορεί να εφαρµοστεί αποτελώντας «οδηγό» για 

παρόµοιες µελλοντικές προσπάθειες. Θα αποτελούσε εποµένως, σηµείο 

ενδιαφέροντος η επανάληψη της συγκεκριµένης έρευνας σε προορισµούς που 

βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο του κύκλου ζωής των προορισµών και 

παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αναφορικά και µε την τουριστική ζήτηση 

αλλά και την προσφορά. Τα αποτελέσµατα από την εν λόγω διερεύνηση θα παρείχαν 

τη δυνατότητα να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παρόµοιες σχέσεις ή διαφορές ως προς 

την υπό µελέτη απόσταση. Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσαµε να ισχυροποιήσουµε 

και να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα σε ένα ευρύτερο επίπεδο. 

Προκειµένου όµως για µια επανάληψη της έρευνα θα πρέπει να τονιστεί πως οι 

δείκτες (ιδιότητες προορισµού/πόροι/ υπηρεσίες και διαστάσεις αυτών) που 

χρησιµοποιούνται σε αυτήν την µελέτη είναι θέση-εξαρτώµενοι και η αντικειµενική 

και αντιληπτή σηµασία τους προφανώς και θα ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Αυτό  

εποµένως που συστήνεται σε κάθε προσπάθεια παρόµοιας έρευνας είναι τα κρίσιµα 

στοιχεία για την µέτρηση των αντιλήψεων να καθορίζονται ad hoc από την 

τουριστική ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εµφανές πως αν και το εργαλείο 

µέτρησης αυτό κάθε αυτό δεν είναι γενικεύσιµο χωρίς τροποποιήσεις, αντίθετα η 

µεθοδολογία έρευνας που αυτή η µελέτη προτείνει είναι γενικεύσιµη. 

Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας προέκυψαν από ένα διακλαδικό δείγµα 

(cross-sectional sample), µέσα όµως στο ίδιο κλάδο, τον τουρισµό. Τέτοια δείγµατα, 

αν και προσφέρονται για τον έλεγχο του βαθµού καθολικότητας που χαρακτηρίζει τα 

ευρήµατα µιας ερευνητικής προσπάθειας, εντούτοις ενδέχεται να µετριάζουν την 

ένταση των πιθανών διαφοροποιήσεων που ενδεχοµένως να υφίστανται σε επιµέρους 

κλάδους, ανεξάρτητα της φύσεως της αγοράς (καταναλωτική, βιοµηχανική ή 

υπηρεσίες). Άρα µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες θα µπορούσαν να 

επικεντρωθούν στη διερεύνηση των αντίστοιχων αντιλήψεων για την βιωθείσα 

εµπειρία και σε άλλες υπηρεσίες 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας ενθαρρύνουν τη συνέχιση της 

θεωρητικής και εµπειρικής έρευνας τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και διεθνές 
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επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν και οι εκτιµήσεις και 

άλλων συµµετόχων σε έναν τουριστικό προορισµό. Η διατριβή αυτή επικεντρώθηκε 

στη δυαδική σχέση µεταξύ των δυο θεµελιωδών συστατικών του τουριστικού 

συστήµατος, δηλαδή τους τουρίστες και τους φορείς τουριστικών υπηρεσιών σε έναν 

τουριστικό προορισµό.  

Εκτός όµως από το στενό εύρος του Τουριστικού Μάρκετινγκ, η προτεινόµενη 

µέθοδος είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο ή µια τεχνική που –θεωρητικά τουλάχιστον- 

είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί και να ισχύει στην δυαδική σχέση οποιασδήποτε 

θεωρητικής έννοιας που είναι βασισµένη στην αµοιβαία αντίληψη µεταξύ δύο 

περιληφθέντων µερών/ δραστών (actors) σε µια υπηρεσία. Γενικεύοντας, αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί έχει ισχύ στον ευρύτερο τοµέα του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών αλλά 

και του Βιοµηχανικού και Καταναλωτικού µάρκετινγκ. Συγκεκριµένα, µπορεί και θα 

ήταν χρήσιµο να χρησιµοποιηθεί όταν υπάρχει ανάγκη για τη µέτρηση και την 

αξιολόγηση της αντιληπτικής διπλής-κατευθυντικότητας µεταξύ δύο δραστών σχεδόν 

σε οποιοδήποτε πλαίσιο.   

Τέλος, η σύγχρονη έννοια του Μάρκετινγκ από Πολλούς-σε-Πολλούς (Many-to-

many marketing (Gummesson 2004, 2006)  και του ∆ικυακού Μάρκετινγκ 

(Networking Marketing) πηγαίνει ένα βήµα περαιτέρω και υποστηρίζει ότι ένα 

ευρύτερο σύνολο συµµέτοχων και σχέσεις πρέπει να εξετάζονται. Εκτός δηλαδή από 

τους φορείς/ προµηθευτές της υπηρεσίας και τους πελάτες, υποκείµενα της έρευνας 

ως προς τη µέτρηση της εν λόγω απόστασης µπορούν να είναι και: µεσάζοντες, 

ανταγωνιστές, επενδυτές, κυβερνητικές αντιπροσωπείες, και όλες τις υπόλοιπες 

οµάδες που µπορεί να επηρεάζουν µια κατάσταση πώλησης και αγοράς, έχοντας 

άµεση ή έµµεση, βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη επιρροή (Gummesson 2004). 

Βάσει των επεκτάσεων αυτών, δύναται να εξαχθούν πιο ισχυρά συµπεράσµατα για 

την σχετική σηµασία της προοπτικής του πελάτη ανά οµάδα ενδιαφέροντος.  

Ο λόγος µιας τέτοιας διερεύνησης έγκειται στα λόγια του Albert-László Barabási 

(2002): “…understanding network effects becomes the key to survival in a rapidly 

evolving new economy” (σελ. 200), και “In reality, a market is nothing but a directed 

network” (σελ. 208). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Παρακαλούµε σηµειώστε���� µε το κουτάκι (�) που αντιστοιχεί στην απάντησή σας! 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε λεπτοµέρειες του ταξιδιού 
 
1 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

 Ταξιδεύω µόνος � 
 Ταξιδεύω ζευγάρι � 
 Με τη/ τον σύζυγο ή/και µε τα παιδιά � 
 Με παρέα � 
 Ως µέλος οργανωµένης οµάδας (group) � 
   
2 Έχετε επισκεφθεί ξανά:  
 Την Ελλάδα; � 
 Την Αρχαία Ολυµπία: � 

   
3 Σηµειώστε τον τύπο µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιήσατε 

για να έρθετε στην Ελλάδα: 
 

 Τρένο � 
 Ιδιωτικό Αυτοκίνητο � 
 ∆ηµόσιο Λεωφορείο � 
 Ενοικιαζόµενο Αυτοκίνητο � 
 Πλοίο, ταχύπλοο � 
 Πούλµαν ταξιδιωτικού γραφείου  
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                         � 
   

4 Παρακαλώ σηµειώστε τον αριθµό ηµερών που σκοπεύετε να 
µείνετε στην Αρχαία Ολυµπία: 

 

 ∆εν σκοπεύω να µείνω � 
 1 µε 2 ηµέρες � 
 3 µε 5 ηµέρες � 
 6 µε 10 ηµέρες � 
 Πάνω από 10 ηµέρες � 
   
5 Πώς κλείσατε το ταξίδι σας;  
 Μόνος µου � 
 Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου � 
 Με τη βοήθεια συγγενών/ φίλων � 
   
6 Πόσο καιρό σχεδιάζατε το ταξίδι σας αυτό στην Αρχαία 

Ολυµπία: 
 

 ∆εν το είχα σχεδιάσει, απλά προέκυψε � 
 Λιγότερο από 1 εβδοµάδα � 
 2 µε 4 εβδοµάδες � 
 1 µε 6 µήνες � 
 Πάνω από 6 µήνες � 
   
7 Κατατάξτε τους 3 σηµαντικότερους λόγους που επηρέασαν την 

επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυµπία (σηµειώστε: 1-2-3): 
 

 Φυλλάδια ταξιδιωτικών γραφείων � 
 ∆ιαφηµίσεις σε Τηλεοπτικούς σταθµούς, ραδιοφωνικούς σταθµούς, 

εφηµερίδες, περιοδικά, κ.α. 
� 

 Άρθρα σε εφηµερίδες, περιοδικά � 



 Είχα ακούσει καλά λόγια από άλλους � 
 Γραφεία του ΕΟΤ � 
 Άλλος, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                � 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε λεπτοµέρειες του 
προορισµού 
 
8 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την 

επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 
 

 Πέρασα από την Αρχαία Ολυµπία ενώ άλλο µέρος είναι ο κύριος 
προορισµός του ταξιδιού µου 

� 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ο κύριος προορισµός του ταξιδιού µου � 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ένας µόνο από τους κύριους προορισµός του 

ταξιδιού µου 
� 

  
9 Σε ποιο/ποια µέρος/µέρη ήσασταν πριν έρθετε στην Αρχαία Ολυµπία: 
  

   
10 Σηµειώστε τον τύπο µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιήσατε για να 

έρθετε στην Αρχαία Ολυµπία: 
 

 Τρένο � 
 Ιδιωτικό Αυτοκίνητο � 
 ∆ηµόσιο Λεωφορείο � 
 Ενοικιαζόµενο Αυτοκίνητο � 
 Πλοίο, ταχύπλοο � 
 Πούλµαν ταξιδιωτικού γραφείου  
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                  � 
   

11 Σηµειώστε τους 2 σηµαντικότερους λόγους που  επισκεφθήκατε την 
Αρχαία Ολυµπία: 

 

 Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς � 
 Οµορφιά τοπίου � 
 Πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες � 
 Ιστορικά µνηµεία � 
 Αναψυχή � 
 Ψώνια � 
 Επαγγελµατικούς λόγους � 
 Άλλος, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                � 

   
12 Ποια από τα παρακάτω αξιοθέατα επισκεφθήκατε κατά την 

παραµονή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 
 

 Αρχαιολογικός Χώρος � 
 Αρχαιολογικό Μουσείο � 
 Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων � 
 Μνηµείο Pierre De Coubertin � 
 Ολυµπιακή Ακαδηµία � 
   
13 Ιεραρχήστε τις 3 κύριες δραστηριότητές που ενδιαφέρεστε όταν 

ταξιδεύετε: 
 

 Κολύµπι στην θάλασσα � 
 Περιήγηση � 
 ∆ιασκέδαση � 
 Επίσκεψη σε Αξιοθέατα- Μουσεία � 
 Σπορ � 



 Ξεκούραση � 
 Εκδροµές � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε: � 
   
14 Ποια από τα παρακάτω µέρη γνωρίζετε ή/ και επισκεφθήκατε κατά 

την παραµονή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 
 

 Ιαµατικά λουτρά Καϊάφα Γνω

ρίζει 
Επισκέ-
πτεται 

 Παραδοσιακός οικισµός Ανδρίτσαινας 
���� ���� 

 Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 
���� ���� 

 Λιµάνι Κατακόλου 
���� ���� 

 Παραλία Ζαχάρως 
���� ���� 

15 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 
συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία ήταν 
εύκολη 

� � � � � 

 Η πρόσβαση στα αξιοθέατα ήταν εύκολη � � � � � 
 Οι χώροι είναι πολύ καθαροί � � � � � 
 Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα � � � � � 
 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί � � � � � 
 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι 

πρόθυµοι να βοηθήσουν 
� � � � � 

   
16 Σε ποιο/ποια µέρος/µέρη θα πάτε µετά την Αρχαία Ολυµπία:  
   

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στην διαµονή σε καταλύµατα 
της Αρχαίας Ολυµπίας 
 

17 ∆ιαµείνατε ή διαµένετε  σε κατάλυµα της Αρχαίας Ολυµπίας κατά την 
επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 

 Ναι  � 

 Όχι � 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σηµειώσατε ΝΑΙ στην ερώτηση Νο 17 προχωρήστε στην ερώτηση Νο 18. 
Αν σηµειώσατε ΟΧΙ παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση Νο23  
 
18 Παρακαλώ σηµειώστε το όνοµα του καταλύµατος που 

διαµείνατε ή διαµένετε ακόµη: 
 

   
   
19 Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταλύµατος:  
 Συγγενείς/ φίλοι � 
 Ξενοδοχείο � 
 Κάµπινγκ (Camping) � 
 Ενοικιαζόµενα δωµάτια � 
 Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 

   



20 Πόσο καιρό (βράδια) διαµείνατε ή σκοπεύετε να διαµείνετε σε 
αυτό το κατάλυµα; 

 

 1 βράδυ � 
 2 µε 3 βράδια � 
 4 µε 5 βράδια  � 
 Περισσότερο από 5 βράδια � 
   

21 Παρακαλώ αξιολογήστε κάθε ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία που αφορούν το 
κατάλυµα που διαµείνατε ή διαµένετε 

Φτωχή Καλή Αρκετά 
καλή 

Εξαιρετική 

 Τοποθεσία καταλύµατος � � � � 
 Καθαριότητα καταλύµατος � � � � 
 Ανέσεις για διανυκτέρευση � � � � 
 Γεύµατα � � � � 
 Παροχές καταλύµατος (πισίνα, µπαρ, κλπ) � � � � 
 Πρόσθετες παροχές (π.χ. πιστολάκι 

µαλλιών) 
� � � � 

 Παροχή µεταφοράς από και προς σταθµούς 
εισόδων  και άλλα µέρη (transfer) 

� � � � 

 Προγράµµατα εκδροµών � � � � 
 Ταχύτητα εξυπηρέτησης � � � � 
 Ποιότητα εξυπηρέτησης � � � � 
 Προθυµία υπαλλήλων αν βοηθήσουν � � � � 
 Ανταγωνιστική τιµή � � � � 

  
22 Θα επιλέγατε να διαµείνετε στο ίδιο κατάλυµα σε µελλοντική σας 

επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία; 
 Ναι  � 
 Όχι � 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε θέµατα διατροφής στην 
Αρχαία Ολυµπία 
 
23 Ποια/ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφουν καλύτερα την διατροφή σας κατά 

την επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 
 Γευµάτισα σε εστιατόρια στον ίδιο χώρο όπου διέµεινα � 
 Γευµάτισα σε εστιατόρια έξω από το χώρο όπου διέµεινα � 
 Αγορά τροφίµων και ποτών και προετοιµασία γεύµατος από τον ίδιο � 
 Γευµάτισα σε φίλους/ συγγενείς � 
 Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 

       
24 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα

 Οι χώροι ήταν καθαροί � � � � � 
 Η διατροφή στην Αρχαία Ολυµπία είναι 

υψηλής ποιότητας 
� � � � � 

 Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων και 
ποτών 

� � � � � 

 Η διατροφή στην Αρχαία Ολυµπία είναι 
ακριβή 

� � � � � 

 Η εξυπηρέτηση ήταν ταχύτατη � � � � � 
 Οι υπάλληλοι ήσαν πρόθυµοι να βοηθήσουν � � � � � 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στην µετακίνηση κατά την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
 
25 Νοικιάσατε αυτοκίνητο κατά την επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυµπία; 
 Ναι  � 
 Όχι � 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σηµειώσατε ΝΑΙ στην ερώτηση Νο 25 προχωρήστε στην ερώτηση Νο26 . 
Αν σηµειώσατε ΟΧΙ παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση Νο27  
 
26 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Το αυτοκίνητο ήταν καθαρό � � � � � 
 Το αυτοκίνητο ήταν σε καλή κατάσταση � � � � � 
 Η τιµή ενοικίασης ήταν ακριβή � � � � � 
 Εξυπηρετήθηκα άµεσα � � � � � 
 Οι υπάλληλοι ήσαν πρόθυµοι να 

βοηθήσουν 
� � � � � 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στις αγορές κατά την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
 
 
27 Παρακαλώ σηµειώστε τις αγορές που κάνατε κατά την 

παραµονή σας στην Αρχαία Ολυµπία: 
 

 Αγορές για τρόφιµα � 
 Αγορές για ποτά � 
 Αγορές υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων � 
 Αγορές υπηρεσιών τραπεζών � 
 ∆ιασκέδαση � 
 Έξοδα µεταφοράς  � 
 Αγορά ειδών πολυτελείας (κοσµήµατα, κλπ) � 
 Αγορά αναµνηστικών ειδών (κάρτ-ποστάλ, souvenirs, κλπ) � 
 Έξοδα για νοσήλια (φαρµακείο, νοσοκοµείο, κλπ) � 
 Άλλες αγορές, παρακαλώ αναφέρατε: � 

       
28 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Οι χώροι ήταν καθαροί � � � � � 
 Τα προϊόντα ήσαν ποιοτικά � � � � � 
 Η τιµή των περισσοτέρων ειδών ήταν 

ακριβή 
� � � � � 

 Εξυπηρετήθηκα άµεσα � � � � � 
 Οι υπάλληλοι ήσαν πρόθυµοι να 

βοηθήσουν 
� � � � � 

  
29 Παρακαλώ σηµειώστε το συνολικό εισόδηµα ή τα µέσα ηµερήσια έξοδα που εξοδεύσατε κατά 



την παραµονή σας στην Αρχαία Ολυµπία, εκτός των ταξιδιωτικών εξόδων από και προς την 
Αρχαία Ολυµπία: 

 Συνολικά έξοδα:                                                                                                                           €            

 Μέσα ηµερήσια έξοδα:                                                                                                                 €  

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν την γενική εντύπωση από την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
30 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά 
υπάρχουν και καλύτερα µέρη 

� � � � � 

 Οι διακοπές µου στην Αρχαία Ολυµπία 
ήσαν από τις καλύτερες που έχω κάνει ποτέ 

� � � � � 

 Βρήκα την Αρχαία Ολυµπία καλύτερη από 
ότι την περίµενα 

� � � � � 

 Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες � � � � � 
 Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν � � � � � 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως 

τουριστικός προορισµός 
� � � � � 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για 
διακοπές 

� � � � � 

 Θα συστήσω την Αρχαία Ολυµπία και σε 
άλλους 

� � � � � 

      
31 Παρακαλώ αξιολογήστε το βαθµό 

ικανοποίησής σας για κάθε ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Φτωχή Καλή Αρκετά 
καλή 

Εξαιρετική 

 Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή 
στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή 
στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από τα µεταφορικά 
µέσα στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές στην 
Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από την Αρχαία 
Ολυµπία 

� � � � 

 
32 Παρακαλώ κατατάξτε κάθε ένα από τα παρακάτω µέρη µε βάση το 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον που πιστεύετε πως αυτά παρουσιάζουν για τους 
τουρίστες 

Κατάταξη 

 Αθήνα (Ακρόπολη) � 
 Αρχαία Ολυµπία � 
 Μυκήνες � 
 ∆ελφοί � 
 
33 Πόσο πιθανόν είναι να ταξιδεύσετε ξανά : Καθόλου 

Πιθανό 
Ίσως ναι, 
ίσως όχι 

Πιθανόν Πολύ 
πιθανόν 

 Στην Ελλάδα � � � � 



 Στην Αρχαία Ολυµπία � � � � 
 
34. Πιο θεωρείτε το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα στον Τουρισµό της Αρχαίας Ολυµπίας: 
 

 

 

35. Πιο θεωρείτε το σηµαντικότερο πρόβληµα στον Τουρισµό της Αρχαίας Ολυµπίας: 
 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

36 

Παρακαλώ σηµειώστε την εθνικότητά σας:  

 Ελληνική � 
 Αγγλική � 
 Γαλλική � 
 Ιταλική � 
 Αµερικανική � 
 Ισπανική � 
 Γερµανική � 
 Ιαπωνική � 
 Άλλη, αναφέρατε: � 

   
37 Παρακαλώ σηµειώστε το φύλο σας:  
 Άρρεν  � 
 Θήλυ  � 

   
38 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 

ηλικιακές κατηγορίες ανήκετε: 
 

 Κάτω των 18 ετών � 
 19-29 ετών � 
 30-39 ετών � 
 40-49 ετών � 
 50-59 ετών � 
 Άνω των 60 ετών � 

   



39 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 
ηλικιακές κατηγορίες ανήκετε: 

 

 Απόφοιτος Βασικής Εκπαίδευσης � 
 Απόφοιτος Λυκείου � 
 Φοιτητής/ τρια � 
 Απόφοιτος Πανεπιστηµίου � 
 Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος � 

   
40 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες που αφορούν το ετήσιο εισόδηµα ανήκετε: 
 

 Κάτω των 800 € � 

 800 – 1499€ � 

 1500 – 3000€ � 

  Άνω των 3000€ � 

  � 
 

Ευχαριστούµε για την συνεργασία. 
Σας ευχόµαστε Καλή Συνέχεια στο Ταξίδι σας! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Παρακαλούµε σηµειώστε���� µε το κουτάκι (�) που αντιστοιχεί στην απάντησή σας! 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε λεπτοµέρειες του ταξιδιού 
 
1 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει –κατά τη γνώµη σας- η 

πλειοψηφία των επισκεπτών στην Αρχαία Ολυµπία: 
 Ταξιδεύουν µόνοι � 
 Ταξιδεύουν ζευγάρι � 
 Με τη/ τον σύζυγο ή/ και µε τα παιδιά � 
 Με παρέα � 
 Ως µέλος οργανωµένης οµάδας (group) � 
   
2 Έχει επισκεφθεί η πλειοψηφία των επισκεπτών ξανά:  
 Την Ελλάδα; � 
 Την Αρχαία Ολυµπία: � 

   
3 Σηµειώστε τον τύπο µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιεί η 

πλειοψηφία των επισκεπτών για να έρθει στην Ελλάδα: 
 

 Τρένο � 
 Ιδιωτικό Αυτοκίνητο � 
 Αεροπλάνο � 
 Ενοικιαζόµενο Αυτοκίνητο � 
 Πλοίο, ταχύπλοο � 
 Πούλµαν ταξιδιωτικού γραφείου � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                            � 
   
4 Παρακαλώ σηµειώστε τον αριθµό ηµερών που–κατά τη γνώµη σας- 

µένει η πλειοψηφία των επισκεπτών στην Αρχαία Ολυµπία: 
 

 ∆εν µένουν � 
 1 µε 2 ηµέρες � 
 3 µε 5 ηµέρες � 
 6 µε 10 ηµέρες � 
 Πάνω από 10 ηµέρες � 
   
5 Πώς κλείνουν το ταξίδι τους;  
 Μόνοι τους � 
 Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου � 
 Με τη βοήθεια συγγενών/ φίλων � 
   
6 Πόσο καιρό σχεδιάζουν το ταξίδι τους στην Αρχαία Ολυµπία:  
 ∆εν το είχαν σχεδιάσει, απλά προέκυψε � 
 Λιγότερο από 1 εβδοµάδα � 
 2 µε 4 εβδοµάδες � 
 1 µε 6 µήνες � 
 Πάνω από 6 µήνες � 
   



7 Κατατάξτε τους 3 σηµαντικότερους λόγους που –κατά τη γνώµη σας- 
επηρεάζουν την επίσκεψη της πλειοψηφίας των επισκεπτών στην 
Αρχαία Ολυµπία (σηµειώστε: 1-2-3. όπου 1=πιο σηµαντικό και 
3=λιγότερο σηµαντικό)): 

 

 Φυλλάδια ταξιδιωτικών γραφείων � 
 ∆ιαφηµίσεις σε Τηλεοπτικούς σταθµούς, εφηµερίδες, περιοδικά, κ.α.) � 
 Άρθρα σε εφηµερίδες, περιοδικά � 
 Είχα ακούσει καλά λόγια από άλλους � 
 Γραφεία του ΕΟΤ � 
 Άλλος, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                          � 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε λεπτοµέρειες του 
προορισµού 
 
8 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα –κατά τη 

γνώµη σας- την επίσκεψη της πλειοψηφίας των επισκεπτών στην 
Αρχαία Ολυµπία; 

 

 Περνούν από την Αρχαία Ολυµπία ενώ άλλο µέρος είναι ο κύριος 
προορισµός του ταξιδιού τους 

� 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ο κύριος προορισµός του ταξιδιού τους � 
 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ένας µόνο από τους κύριους προορισµός του 

ταξιδιού τους 
� 

  
9 Σε ποιο/ποια µέρος/µέρη ήταν η πλειοψηφία των επισκεπτών  

πριν έρθουν στην Αρχαία Ολυµπία: 
 Ήταν στους ∆ελφούς � 
 Ήταν στην Ευρώπη � 
 Έκαναν τον γύρο της Πελοποννήσου � 
 Ήταν σε άλλο προορισµό της Πελοποννήσου � 
 Ήταν στα νησιά � 
 Η Αρχαία Ολυµπία ήταν ο πρώτος προορισµός τους � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                           � 

   
10 Σηµειώστε τον τύπο µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιεί η 

πλειοψηφία των επισκεπτών για να έρθει στην Αρχαία Ολυµπία: 
 

 Τρένο � 
 Ιδιωτικό Αυτοκίνητο � 
 ∆ηµόσιο Λεωφορείο � 
 Ενοικιαζόµενο Αυτοκίνητο � 
 Πλοίο, ταχύπλοο � 
 Πούλµαν ταξιδιωτικού γραφείου � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                            � 
   

11 Σηµειώστε τους 2 σηµαντικότερους λόγους που  –κατά τη γνώµη σας- 
επισκέπτονται την Αρχαία Ολυµπία: 

 

 Επίσκεψη σε φίλους/ συγγενείς � 
 Οµορφιά τοπίου � 
 Πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες � 
 Ιστορικά µνηµεία � 
 Αναψυχή � 
 Ψώνια � 
 Επαγγελµατικούς λόγους � 
 Άλλος, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                          � 

  
 

 



12 Ποιο/α από τα παρακάτω αξιοθέατα –κατά τη γνώµη σας- 
επισκέπτεται η πλειοψηφία των επισκεπτών κατά την 
παραµονή τους στην Αρχαία Ολυµπία; 

 

 Αρχαιολογικός Χώρος � 
 Αρχαιολογικό Μουσείο � 
 Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων � 
 Μνηµείο Pierre De Coubertin � 
 Ολυµπιακή Ακαδηµία � 
   
13 Ιεραρχήστε τις 3 κύριες δραστηριότητές που κατά τη γνώµη 

σας τους ενδιαφέρουν όταν ταξιδεύουν: 
 

 Κολύµπι στην θάλασσα � 
 Περιήγηση  � 
 ∆ιασκέδαση � 
  συνεχίζεται 
 Επίσκεψη σε Αξιοθέατα- Μουσεία �   
  Σπορ � 
 Ξεκούραση � 
 Εκδροµές � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε: � 
   
14 Ποια από τα παρακάτω µέρη γνωρίζει ή/ και επισκέπτεται η 

πλειοψηφία των επισκεπτών κατά την παραµονή τους στην 
Αρχαία Ολυµπία; 

Γνωρίζει Επισκέ-
πτεται 

 Ιαµατικά λουτρά Καϊάφα 
���� ���� 

 Παραδοσιακός οικισµός Ανδρίτσαινας 
���� ���� 

 Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 
���� ���� 

 Λιµάνι Κατακόλου 
���� ���� 

 Παραλία Ζαχάρως 
���� ���� 

   
15 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Η πρόσβαση στην Αρχαία Ολυµπία είναι 
εύκολη 

� � � � � 

 Η πρόσβαση στα αξιοθέατα είναι εύκολη � � � � � 
 Οι χώροι είναι πολύ καθαροί � � � � � 
 Τα αξιοθέατα είναι πολύ ενδιαφέροντα � � � � � 
 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι φιλικοί � � � � � 
 Οι υπάλληλοι στα αξιοθέατα είναι 

πρόθυµοι να βοηθήσουν 
� � � � � 

   
16 Σε ποιο/ποια µέρος/µέρη πηγαίνει συνήθως η πλειοψηφία των 

επισκεπτών µετά την Αρχαία Ολυµπία: 
 

 Στους ∆ελφούς � 
 Επιστροφή στον τόπο διαµονής � 
 Στον νοµό Ηλείας � 
 Σε κάποιο άλλο προορισµό της Πελοποννήσου � 
 Εκτός Ελλάδας και κυρίως στην Ευρώπη � 



 Στα νησιά � 
 Στην Αθήνα � 
 Άλλο, παρακαλώ σηµειώστε:                                                                           � 

 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στην διαµονή σε καταλύµατα 
της Αρχαίας Ολυµπίας 
 

17 ∆ιαµένει –κατά τη γνώµη σας- η πλειοψηφία των επισκεπτών σε κατάλυµα 
της Αρχαίας Ολυµπίας κατά την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυµπία; 

 Ναι  � 

 Όχι � 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σηµειώσατε ΝΑΙ στην ερώτηση Νο 17 προχωρήστε στην ερώτηση Νο 19. 
Αν σηµειώσατε ΟΧΙ παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση Νο23  
 
19 Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταλύµατος που –κατά τη 

γνώµη σας- επιλέγει για τη διαµονή της η πλειοψηφία των 
επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας: 

 

 Συγγενείς/ φίλοι � 
 Ξενοδοχείο � 
 Κάµπινγκ (Camping) � 
 Ενοικιαζόµενα δωµάτια � 
 Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 

   
20 Πόσο καιρό (βράδια) διαµένει –κατά τη γνώµη σας- η 

πλειοψηφία των επισκεπτών σε αυτό το κατάλυµα; 
 

 1 βράδυ � 
 2 µε 3 βράδια � 
 4 µε 5 βράδια  � 
 Περισσότερο από 5 βράδια � 
   

21 Παρακαλώ αξιολογήστε κάθε ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην 
πλειοψηφία των καταλυµάτων που 
διαµένουν οι επισκέπτες της Αρχαίας 
Ολυµπίας: 

Φτωχή Καλή Αρκετά 
καλή 

Εξαιρετική 

 Τοποθεσία καταλύµατος � � � � 
 Καθαριότητα καταλύµατος � � � � 
 Ανέσεις για διανυκτέρευση � � � � 
 Γεύµατα � � � � 
 Παροχές καταλύµατος (πισίνα, µπαρ, κλπ) � � � � 
 Πρόσθετες παροχές (π.χ. πιστολάκι 

µαλλιών) 
� � � � 

 Παροχή µεταφοράς από και προς σταθµούς 
εισόδων  και άλλα µέρη (transfer) 

� � � � 

 Προγράµµατα εκδροµών � � � � 
 Ταχύτητα εξυπηρέτησης � � � � 
 Ποιότητα εξυπηρέτησης � � � � 
 Προθυµία υπαλλήλων αν βοηθήσουν � � � � 
 Ανταγωνιστική τιµή � � � � 

  



22 Η πλειοψηφία των επισκεπτών θα επέλεγε να διαµείνει στο ίδιο 
κατάλυµα σε µελλοντική τους επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία; 

 Ναι  � 
 Όχι � 
 
 
 

  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε θέµατα διατροφής στην 
Αρχαία Ολυµπία 
 

23 Ποια/ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφουν καλύτερα την διατροφή της πλειοψηφίας 
των επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυµπία; 

 Γευµατίζουν σε εστιατόρια στον ίδιο χώρο όπου διαµένουν � 
 Γευµατίζουν σε εστιατόρια έξω από το χώρο όπου διαµένουν � 
 Αγορά τροφίµων και ποτών και προετοιµασία γεύµατος από τον ίδιο � 
 Γευµατίζουν σε φίλους/ συγγενείς � 
 Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 

       
24 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό συµφωνίας ή 

διαφωνίας σας µε κάθε µία από τις παρακάτω 
προτάσεις που αφορούν στην πλειοψηφία των 
τόπων διατροφής που επιλέγουν οι επισκέπτες 
της Αρχαίας Ολυµπίας: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
έντονα 

 Η διατροφή στην Ολυµπία είναι ακριβή � � � � � 
 Η διατροφή στην Ολυµπία είναι υψηλής ποιότητας � � � � � 
 Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τροφίµων &ποτών � � � � � 
 Η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη � � � � � 
 Η εξυπηρέτηση είναι ποιοτική � � � � � 
 Οι τιµές είναι χαµηλές � � � � � 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στην µετακίνηση κατά την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
25 Νοικιάζει αυτοκίνητο –κατά τη γνώµη σας- η πλειοψηφία των 

επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυµπία; 
 Ναι  � 
 Όχι � 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σηµειώσατε ΝΑΙ στην ερώτηση Νο 25 προχωρήστε στην ερώτηση Νο26 . 
Αν σηµειώσατε ΟΧΙ παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση Νο27  
 
26 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις που 
αφορούν στην πλειοψηφία των γραφείων 
ενοικίασης αυτοκινήτων που επιλέγουν οι 
επισκέπτες της Αρχαίας Ολυµπίας: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Το αυτοκίνητο είναι καθαρό � � � � � 
 Το αυτοκίνητο είναι σε καλή κατάσταση � � � � � 
 Η τιµή ενοικίασης είναι ακριβή � � � � � 
 Η εξυπηρέτηση είναι άµεση � � � � � 
 Οι υπάλληλοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν � � � � � 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν στις αγορές κατά την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
27 Παρακαλώ σηµειώστε τις αγορές που –κατά τη γνώµη σας- κάνει η 

πλειοψηφία των επισκεπτών κατά την παραµονή τους στην Αρχαία 
Ολυµπία: 

 

 Αγορές για τρόφιµα � 
 Αγορές για ποτά � 
 Αγορές υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων � 
 Αγορές υπηρεσιών τραπεζών � 
 ∆ιασκέδαση � 
 Έξοδα µεταφοράς  � 
 Αγορά ειδών πολυτελείας (κοσµήµατα, κλπ) � 
 Αγορά αναµνηστικών ειδών (κάρτ-ποστάλ, souvenirs, κλπ) � 
 Έξοδα για νοσήλια (φαρµακείο, νοσοκοµείο, κλπ) � 
 Άλλες αγορές, παρακαλώ αναφέρατε: � 

       
28 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό συµφωνίας 

ή διαφωνίας σας µε κάθε µία από τις 
παρακάτω προτάσεις που αφορούν στην 
πλειοψηφία των καταστηµάτων που 
επιλέγουν οι επισκέπτες της Αρχαίας 
Ολυµπίας για τις αγορές τους: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
έντονα 

 Οι χώροι είναι καθαροί � � � � � 
 Τα προϊόντα είναι ποιοτικά � � � � � 
 Η τιµή των περισσοτέρων ειδών είναι ακριβή � � � � � 
 Άµεση Εξυπηρέτηση  � � � � � 
 Οι υπάλληλοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν � � � � � 

  
29 Παρακαλώ σηµειώστε το συνολικό εισόδηµα ή/και τα µέσα ηµερήσια έξοδα που –κατά τη 

γνώµη σας- ξοδεύει η ο µέσος επισκεπτης κατά την παραµονή του στην Αρχαία Ολυµπία, εκτός 
των ταξιδιωτικών εξόδων από και προς την Αρχαία Ολυµπία (αναφέρατε σε Ευρώ): 

   
 Συνολικά έξοδα µέσου επισκέπτη:                                                  Μέσα ηµερήσια έξοδα µέσου επισκέπτη:   
 Κάτω των 15 ∈  �  Κάτω των 3 ∈ �  
 15-29 ∈  �  3-14 ∈ �  
 30-59 ∈  �  15-29 ∈ �  
 60-150 ∈  �  30-60 ∈ �  
 Άνω των 150 ∈  �  60-120 ∈ �  
    Άνω των 120 ∈ �  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν την γενική εντύπωση από την 
παραµονή  στην Αρχαία Ολυµπία 
 
30 Παρακαλώ σηµειώστε τον βαθµό 

συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε κάθε µία 
από τις παρακάτω προτάσεις: 

∆ιαφωνώ 
έντονα 

∆ιαφωνώ  Ούτε 
∆ιαφωνώ 
ούτε 
Συµφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ

έντονα 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι ωραίο µέρος αλλά 
υπάρχουν και καλύτερα µέρη 

� � � � � 

 Οι διακοπές τους στην Ολυµπία είναι από 
τις καλύτερες που έχουν κάνει ποτέ 

� � � � � 

 Η Αρχαία Ολυµπία είναι υπερτιµηµένη ως 
τουριστικός προορισµός 

� � � � � 



 Οι επισκέπτες βρίσκουν την Αρχαία 
Ολυµπία καλύτερη από ότι την περίµεναν 

� � � � � 

 Οι κάτοικοι είναι φιλικοί µε τους τουρίστες � � � � � 
 Οι κάτοικοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν � � � � � 
 Η Ολυµπία είναι ακριβό µέρος για διακοπές � � � � � 
 Οι επισκέπτες θα συστήσουν την Αρχαία 

Ολυµπία και σε άλλους 
� � � � � 

      
31 Παρακαλώ αξιολογήστε το βαθµό 

ικανοποίησης που –κατά τη γνώµη σας- 
έχει η πλειοψηφία των επισκεπτών της 
Αρχαίας Ολυµπίας για κάθε ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Φτωχή Καλή Αρκετά 
καλή 

Εξαιρετική 

 Συνολική ικανοποίηση από την Αρχαία 
Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από την διαµονή 
στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από την διατροφή 
στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από τα µεταφορικά 
µέσα στην Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 Συνολική ικανοποίηση από τις αγορές στην 
Αρχαία Ολυµπία 

� � � � 

 
32 Παρακαλώ κατατάξτε κάθε ένα από τα παρακάτω µέρη µε βάση το 

αρχαιολογικό τους ενδιαφέρον για τουρίστες (σηµειώστε: 1-2-3-4. όπου 1=πιο 
σηµαντικό και 4=λιγότερο σηµαντικό) 

Κατάταξη 

 Αθήνα (Ακρόπολη) � 
 Αρχαία Ολυµπία � 
 Μυκήνες � 
 ∆ελφοί � 
 
33 Πόσο πιθανόν είναι να ταξιδεύσουν ξανά : Καθόλου 

Πιθανό 
Ίσως ναι, 
ίσως όχι 

Πιθανόν Πολύ 
πιθανόν 

 Στην Ελλάδα � � � � 
 Στην Αρχαία Ολυµπία � � � � 

 
34. Πιο θεωρείτε το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα στον Τουρισµό της Αρχαίας Ολυµπίας: 
 

 

 

35. Πιο θεωρείτε το σηµαντικότερο πρόβληµα στον Τουρισµό της Αρχαίας Ολυµπίας: 
 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 



 

 

 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
 

36 

 
 
Παρακαλώ σηµειώστε την εθνικότητά της πλειοψηφίας 
των επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας: 

 

 Ελληνική � 
 Αγγλική � 
 Γαλλική � 
 Ιταλική � 
 Αµερικανική � 
 Ισπανική � 
 Γερµανική � 
 Ιαπωνική � 
 Άλλη, αναφέρατε: � 

   
37 Παρακαλώ σηµειώστε το φύλο της πλειοψηφίας των 

επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας: 
 

 Άρρεν  � 
 Θήλυ  � 

   
38 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 

ηλικιακές κατηγορίες ανήκει η πλειοψηφία των 
επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας: 

 

 Κάτω των 18 ετών � 
 19-29 ετών � 
 30-39 ετών � 
 40-49 ετών � 
 50-59 ετών � 
 Άνω των 60 ετών � 

   
39 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες που αφορούν την µόρφωση  ανήκει η 
πλειοψηφία των επισκεπτών της Αρχαίας Ολυµπίας: 

 

 Απόφοιτος Βασικής Εκπαίδευσης � 
 Απόφοιτος Λυκείου � 
 Φοιτητής/ τρια � 
 Απόφοιτος Πανεπιστηµίου � 
 Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος � 

   
40 Παρακαλώ σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες που αφορούν το ετήσιο εισόδηµα ανήκει -κατά 
τη γνώµη σας- η πλειοψηφία των επισκεπτών της Αρχαίας 
Ολυµπίας: 

 

 Κάτω των 800€ � 



 800 – 1499€ � 

 1500 – 3000€ � 

  Άνω των 3000€ � 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9,: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ  
 
 

41 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ποια από τις κάτωθι εµπορικές δραστηριότητες / υπηρεσίες 
παρέχετε στην Αρχαία Ολυµπία: 

 
1 Υπηρεσίες ∆ιαµονής 

 
Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταλύµατος:  
Ξενοδοχείο � 
Κάµπινγκ (Camping) � 
Ενοικιαζόµενα δωµάτια � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 
  

 
Σε ποια κατηγορία ανήκει  η 
µονάδα; 

Ποια είναι η δυναµικότητα του 
ξενοδοχείου σε δωµάτια; 

_________ κατηγορία 
 

_________ δωµάτια 
 

� 

 
2 Υπηρεσίες Εστίασης 

 
Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταστήµατος:  
Εστιατόριο  � 
Ταβέρνα � 
Πιτσαρία  � 
Ταχυφαγείο (Fast Food) � 
Ψησταριά � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: � 

 
Ποια είναι η δυναµικότητα του καταστήµατος σε θέσεις (καρέκλες); 

_________ θέσεις  

� 

 
3 Υπηρεσίες Επιβατηγών µεταφορών 

Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του µεταφορικού µέσου:  

ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ   � 

ΟΣΕ  � 

Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων � 

Τουριστικά Πούλµαν � 

Υπηρεσίες Ταξί � 

Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: �  

� 

4 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών πρακτόρων και 
ταξιδιωτικών οδηγών 
Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο της εταιρίας που εργάζεστε:  
Εσωτερικού Τουρισµού � 
Γενικού Τουρισµού � 
Επαγγελµατικού Τουρισµού � 

� 



Εναλλακτικού Τουρισµού � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε:   

 
5 Εµπορία Τουριστικών Ειδών  

Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταστήµατος:  
Εµπορία Ειδών Χρυσοχοΐας-Αργυροχοϊας  � 
Εµπορία Τουριστικών Ειδών � 
Εµπορία Ειδών Λαϊκής Τέχνης � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: �  

� 

 
6 Εµπορία Τροφίµων και ποτών  

Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταστήµατος:  
Πρατήριο Άρτου - Ειδών Ζαχαροπλαστικής � 
Εκµετάλλευση Περιπτέρου � 
Σούπερ Μαρκετ � 
Οπωροπωλείο � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: �  

� 

 
7 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες  

Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταστήµατος:  
Καφετέρια � 
Καφενείο � 
Κέντρο ∆ιασκέδασησ � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: �  

� 

 
8 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  

Παρακαλώ σηµειώστε τον τύπο του καταστήµατος:  
∆ηµαρχείο � 
Γραφείο πληροφόρησης τουριστών � 
Τουριστικό Γραφείο � 
Ζ’ Εφορία Αρχαιοτήτων � 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυµπίας � 
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολυµπίας � 
Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων � 
Υπηρεσίες ∆ηµοσίου Τοµέα (∆ΕΚΟ) � 
Τράπεζες � 
Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε: �  

� 

 
8 Άλλες Υπηρεσίες  

Παρακαλώ σηµειώστε:   
� 

 
42 Συµπληρώσατε το ερωτηµατολόγιο αυτό ως στέλεχος µιας 

από τις παραπάνω επιχειρήσεις/ υπηρεσίες. Τι θέση κατέχετε 
στην επιχείρηση/ υπηρεσία; 

 

 Ιδιοκτήτης ���� 
 Γενικός διευθυντής  ���� 
 Οδηγός µεταφορικού µέσου ���� 
 Ξεναγός ���� 
 ∆ήµαρχος / ∆ηµαρχιακός Υπάλληλος  ���� 
 Άλλη (παρακαλώ προσδιορίστε ποια;) ���� 
 ...............................................................................................  

 
 

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία!  


