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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που η εξέλιξή του αρχίζει από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Η μελέτη του αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνών. Η 

κατανόηση των λόγων για τους οποίους τόσο τα μεμονωμένα άτομα, όσο και οι 

ομάδες κάνουν τουρισμό, συνίσταται στην κατανόηση τόσο των κινήτρων που ωθούν 

τα άτομα να κάνουν τουρισμό, όσο και των κινήτρων που έλκουν τα άτομα προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό.  

Η παρούσα μελέτη, μελετώντας τη συμπεριφορά της οικογένειας, στοχεύει 

στη διερεύνηση των κινήτρων ώθησης των οικογενειών για τουρισμό και στη 

διερεύνηση των κινήτρων έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό 

προορισμό, ενώ παράλληλα επεκτείνεται λίγο παραπέρα, ώστε να διερευνήσει τα 

κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες.  

Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, διεξήχθη έρευνα στο χρονικό διάστημα του 

Ιουνίου 2008, σε 230 άτομα, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στα 

κίνητρα των οικογενειών για τουρισμό. 

Μέσα από στατιστική ανάλυση και με την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης, 

εξήχθησαν τα αποτελέσματα τόσο για τα κίνητρα ώθησης για τουρισμό, όσο και για 

τα κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, τα οποία συγκρίθηκαν 

με προηγούμενες παρόμοιες μελέτες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει αλλάξει η 

συμπεριφορά των ατόμων. 

 Τέλος, η παρούσα έρευνα κατέληξε και σε συμπεράσματα όσον αφορά τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, θέμα το οποίο θα πρέπει 

να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από μελλοντικούς ερευνητές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μέρες μας, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος, από 

τους εμπειρογνώμονες της αγοράς, για το πώς περνούν οι άνθρωποι τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Το ενδιαφέρον αυτό δε σταματάει μόνο στο πώς δαπανούν τα άτομα τον 

ελεύθερο χρόνο τους, αλλά επεκτείνεται και στο τι προϊόντα καταναλώνουν τα άτομα 

αυτά κατά τη διάρκεια αυτού του ελεύθερου χρόνου, κυρίως όσον αφορά το ταξίδι 

και τις διακοπές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάλυση των δραστηριοτήτων αυτών 

συγκροτούν την έννοια του τουρισμού. Το γεγονός αυτό αφορά τη χρήση του 

ελεύθερου χρόνου για επίσκεψη διαφόρων τόπων, προορισμών και περιοχών, στις 

διακοπές και στα ταξίδια, που πραγματοποιούν τα άτομα στον ελεύθερο χρόνο τους 

(Page, 2006).  

Ο τουρισμός, στις μέρες μας, δεν περιορίζεται πλέον σε λίγα άτομα των 

ανώτερων κοινωνικών ομάδων, τα οποία διαθέτουν χρήμα και χρόνο, αλλά εκτείνεται 

ολοένα και περισσότερο και επί των οικονομικά ασθενέστερων, των εργαζομένων, 

των επαγγελματιών, των διανοούμενων, των φοιτητών, και άλλων σχετικών 

κοινωνικών ομάδων (Καλφιώτης, 1976). 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων μιας οικογένειας για τουριστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, μελετά τα 

κίνητρα, που οδηγούν την οικογένεια στη λήψη μιας αγοραστικής απόφασης, 

ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ στο οποίο βρίσκονται. Η μελέτη αυτή, μέσα από τη 

διεξαγωγή έρευνας, προσπαθεί να τεκμηριώσει τα συμπεράσματα σχετικά με τα 

κίνητρα των ατόμων για τουρισμό από προηγούμενες μελέτες της βιβλιογραφίας. Η 

έρευνα, όμως, επεκτείνεται λίγο περισσότερο, μελετώντας τα κίνητρα των διαφόρων 

τύπων οικογενειών για την επιλογή συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, κάτι 

που δεν έχει αναλυθεί σε προηγούμενες έρευνες. Έτσι, ευελπιστεί να παροτρύνει  

διάφορους ερευνητές για τη διεξοδική μελέτη του θέματος αυτού στο μέλλον. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται η εισαγωγή του αναγνώστη στις διάφορες 

έννοιες που πραγματεύεται η μελέτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία  εκτεταμένη 

βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος των κινήτρων για τουρισμό. Το τρίτο 

κεφάλαιο αναλύει τη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με στόχο την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το ποια είναι τα κίνητρα των διαφόρων τύπων 

οικογενειών για τουρισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφονται στο τέταρτο 

κεφάλαιο, ενώ, τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση των 

συμπερασμάτων της έρευνας και επιχειρείται σύγκρισή τους με προηγούμενες 

έρευνες.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα δε χρησιμοποιεί μία 

συγκεκριμένη πηγή αναφοράς, αλλά χρησιμοποιεί διάφορες προηγούμενες μελέτες, 

που αφορούν τα κίνητρα των τουριστών, για να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με 

τη διαφοροποίηση των κινήτρων μεταξύ των διαφορών τύπων οικογενειών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1.1. Εισαγωγή 

Προτού γίνει η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, θα πρέπει να γίνει 

μία εννοιολογική προσέγγιση, προκειμένου να καθοριστούν ορισμένες βασικές 

έννοιες, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εργασία. Στο παρόν κεφάλαιο, οι 

έννοιες που αναλύονται είναι αυτές του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος, των 

τουριστικών επιχειρήσεων, του τουρίστα, της συμπεριφοράς του καταναλωτή -

τουρίστα, του ΚΖΟ, και της διαδικασίας λήψης αγοραστικών αποφάσεων. 

 

 

1.2. Η έννοια του Τουρισμού  

Ο τουρισμός, ως φαινόμενο, δεν είναι σύγχρονος, αλλά χρονολογείται από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Η έννοια του τουρισμού υπήρξε ήδη από τους αρχαίους 

χρόνους, ίσως με διαφορετική διάσταση από τη σημερινή, και εξελίχθηκε μέσα στο 

πέρασμα των χρόνων, παίρνοντας τη σημερινή μορφή . 

Ο όρος Τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που 

ταξιδεύουν και διαμένουν σε μία περιοχή διαφορετική από εκείνη του συνηθισμένου 

τους περιβάλλοντος, λόγω του ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν ή για λόγους 

σχετικούς με την άσκηση μίας δραστηριότητας, η οποία μπορεί να γίνει στον τόπο 

προορισμού. Η διαμονή αυτή πραγματοποιείται για διάστημα όχι για περισσότερο 

από ένα συνεχόμενο έτος (World Tourism Organization, 2004˙ Burkart & Medlik, 

1974). 
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Ο τουρισμός με τη σημερινή του μορφή διακρίνεται ως εξής: 

• Ανάλογα με τον τόπο προορισμού: 

 Εσωτερικός τουρισμός (ή εθνικός τουρισμός) : αφορά ταξίδια στο 

εσωτερικό μιας χώρας. 

 Διεθνής ή εξωτερικός τουρισμός : αφορά ταξίδια στο εξωτερικό, δηλαδή 

μετακίνηση των ατόμων από μία χώρα σε άλλη. 

• Ανάλογα με το σκοπό του ταξιδιού: 

 Εκδρομικός τουρισμός: σκοπός είναι η επίσκεψη ιστορικών μνημείων 

και αξιοθέατων. 

 Αθλητικός τουρισμός: σκοπός είναι η παρακολούθηση αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

 Ερασιτεχνικός τουρισμός: σκοπός είναι η συμμετοχή σε διάφορες 

ερασιτεχνικές δραστηριότητες, όπως το κυνήγι ή το ψάρεμα. 

 Τουρισμός θέρετρων: σκοπός είναι η μετακίνηση μεγάλων ομάδων ή 

ατόμων σε ειδικές ζώνες ανάπαυσης. 

 Κοινωνικός τουρισμός: σκοπός είναι η συμμετοχή σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 

 Επαγγελματικός τουρισμός: σκοπός είναι η επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

 Θρησκευτικός τουρισμός: σκοπός είναι η επίσκεψη θρησκευτικών 

μνημείων. 
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1.3. Το Τουριστικό Προϊόν 

Το τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν. Μπορεί να είναι ένα φυσικό 

προϊόν ή μια υπηρεσία ή συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων. Αποτελείται από 

φυσικά στοιχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τη 

χρήση του και συμμετέχουν στην ικανοποίηση του καταναλωτή.  

Το τουριστικό προϊόν αποτελείται από πέντε κύριους τομείς. Οι τομείς αυτοί 

είναι: Τομέας Υπηρεσιών Διαμονής, Τομέας Μεταφορών, Τομέας Θελγήτρων 

(αξιοθέατα), Τομέας Πρακτόρων και Τομέας Διοργανωτών Προορισμού (Middleton 

& Clarke, 2001). Η βιομηχανία παροχής υπηρεσιών διαμονής είναι ένα σημαντικό 

τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας, και παρέχει ένα συνδυασμό αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες της.  

Γενικά, ο τουρισμός αποτελεί υπηρεσία και, όπως όλες οι υπηρεσίες, 

παρουσιάζει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

1) Άυλη υπόσταση (intangibility): Οι υπηρεσίες υφίστανται και έχουν αξία, αλλά 

δεν έχουν υλική υπόσταση, όπως τα φυσικά προϊόντα. Κανένας δε μπορεί να 

αντιληφθεί μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας μόνο τις αισθήσεις του, ούτε μπορεί 

να αποκτήσει αντίληψη γι’ αυτές , πριν τις αγοράσει και τις καταναλώσει. 

2) Αδιάσπαστο (inseparability): Όταν πρόκειται για υπηρεσία, η παραγωγή και η 

κατανάλωση είναι ταυτόχρονη , σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, τα οποία πρώτα 

παράγονται, μετά αποθηκεύονται, κατόπιν πωλούνται και τέλος 

καταναλώνονται. Η τουριστική υπηρεσία παράγεται και καταναλώνεται την ίδια 

στιγμή και ο τουρίστας - καταναλωτής είναι πάντα παρών στη διάρκεια της 

παραγωγής αυτής και της ταυτόχρονης κατανάλωσης. 

3) Διαφοροποίηση (variability / heterogeneity): Οι μεγάλες δυσκολίες των 

τουριστικών υπηρεσιών είναι ότι δε μπορούν να τυποποιηθούν, κάτι που δεν 

ισχύει στα υλικά αγαθά, τα οποία ή είναι ομοιότυπα ή μπορούν να γίνουν. Οι 
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τουριστικές υπηρεσίες, ανάλογα με το ποιος τις παρέχει, πότε τις παρέχει και 

πού τις παρέχει, δεν επιδέχονται τυποποίηση. 

4) Άμεση «αποζημίωση» (perishability): Η αξία των τουριστικών υπηρεσιών είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με το χρόνο, εφ’ όσον αυτές δεν αποθηκεύονται (Middleton 

& Clarke, 2001˙Zeithaml et al., 1985˙Sasser et al., 1979). 

 

1.4. Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Οι διαφορές στους σκοπούς των ταξιδιών και στους τρόπους οργάνωσης του 

δημιούργησαν πολλές διαφορετικές, από άποψη λειτουργίας, επιχειρήσεις. Οι 

τουριστικές αυτές επιχειρήσεις μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

• Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης τους: 

 Επιχειρήσεις παραγωγής τουριστικών αγαθών, όπως ξενοδοχεία, πανσιόν, 

εστιατόρια. 

 Επιχειρήσεις διάθεσης τουριστικών αγαθών, δηλαδή εξειδικευμένες 

εμπορικές επιχειρήσεις ειδών τουρισμού. 

 Επιχειρήσεις παροχής γενικών τουριστικών υπηρεσιών, όπως είναι τα 

τουριστικά γραφεία. 

• Ανάλογα με την ικανοποίηση τουριστικών αναγκών: 

 Επιχειρήσεις μεταφοράς, όπως επιχειρήσεις πούλμαν, αεροπλάνων, 

πλοίων. 

 Επιχειρήσεις στέγασης, όπως ξενοδοχεία, ξενώνες, πανσιόν, κάμπινγκ. 

 Επιχειρήσεις διατροφής, όπως εστιατόρια, τουριστικά περίπτερα. 

 Επιχειρήσεις τέρψης, όπως καζίνο, χορευτικά κέντρα. 

 Επιχειρήσεις αποκατάστασης υγείας, όπως ιαματικά λουτρά, ιαματικές 

πηγές. 
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 Επιχειρήσεις προμήθειας τουριστικών ειδών, όπως ειδικών ειδών ταξιδιού, 

αναμνηστικών ειδών (Καλφιώτης, 1978). 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βιομηχανία παροχής υπηρεσιών διαμονής διακρίνεται 

σε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, την έκταση και το επίπεδο του συνδυασμού 

αγαθών – υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους (Mill, 

1992).  

 

1.5. Η έννοια του Τουρίστα 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο, που διαρκώς εξελίσσεται, 

αναπτύσσεται και μετασχηματίζεται ως μια καταναλωτική δραστηριότητα. Ακριβώς, 

επειδή είναι καταναλωτικό προϊόν, είναι πολύ σημαντική η μελέτη της συμπεριφοράς 

του τουρίστα – καταναλωτή. 

Ο όρος Τουρίστας αναφέρεται στο άτομο εκείνο, που οικειοθελώς αλλάζει 

προσωρινά τόπο διαμονής με οποιονδήποτε σκοπό, εκτός βέβαια από δραστηριότητα 

που αμείβεται (IUOTO, 1963˙Burkart & Medlik, 1974). 

Ο τουρίστας αποτελεί τον τελικό αποδέκτη – χρήστη του τουριστικού 

προϊόντος και συνεπώς η ικανοποίηση των αναγκών του αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα του ξενοδοχειακού μάρκετινγκ.  

Σύμφωνα με τους Teare et al. (1994), για να επιτύχει μία επιχείρηση στην 

αγορά τουρισμού απαιτείται η ικανότητα αναγνώρισης των αναγκών του 

καταναλωτή, της τμηματοποίησης της αγοράς και της δημιουργίας του ανάλογου 

μίγματος μάρκετινγκ. Φυσικά, για να αναγνωριστούν οι ανάγκες του καταναλωτή – 

τουρίστα, θα πρέπει προηγουμένως να μελετηθούν τα κίνητρα που τον «ωθούν» να 

πάρει ορισμένες αποφάσεις. Επιπλέον, είναι σημαντική η συστηματική έρευνα και ο 

εμπλουτισμός των γνώσεων πάνω στη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων 
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του καταναλωτή σε σχέση με την αγορά υπηρεσιών διαμονής. Οι γνώσεις αυτές 

αποτελούν τη βάση για τον πλήρη σχεδιασμό του προϊόντος διαμονής από τον 

επιχειρηματία. 

 

 

1.6. Η συμπεριφορά του Καταναλωτή - Τουρίστα 

Η κατανόηση των λόγων, για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να 

ταξιδεύουν και να γίνονται τουρίστες, φαίνεται αρχικά να είναι ένα απλό ζήτημα, 

αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολύ περίπλοκη γνωστική περιοχή, η οποία 

ουσιαστικά έχει τη βάση της στη συμπεριφορά του καταναλωτή (Page, 2006). 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ, η συμπεριφορά του 

καταναλωτή ορίζεται ως η δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος (affect) και 

της γνώσης (cognition), της συμπεριφοράς (behavior) και του περιβάλλοντος 

(environment), μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές μεταξύ τους 

(www.marketingpower.com, 22/06/2008), . Κάθε καταναλωτής, προκειμένου να 

προβεί στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, διαμορφώνει μία συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, η οποία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (Bennett, 1995).  

 

 

Σύμφωνα με τον P.Kotler, οι παράγοντες αυτοί είναι τέσσερις: 

Α) Πολιτιστικοί Παράγοντες (Cultural Factors), 

Β) Κοινωνικοί Παράγοντες (Social Factors), 

Γ) Ψυχολογικοί Παράγοντες (Psychological Factors) και 

Δ) Προσωπικοί Παράγοντες (Personal Factors) (Kotler, 1984). 
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 Α) Πολιτιστικοί Παράγοντες (cultural factors): στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

α) το πολιτιστικό επίπεδο (culture): είναι ένα σύνολο από αξίες, αντιλήψεις, 

προτιμήσεις και συμπεριφορές, που βοηθά το άτομο να επικοινωνεί μέσα στην 

κοινωνία. 

β) το πολιτιστικό υποεπίπεδο (subculture): αποτελεί τμήμα της συνολικής 

κουλτούρας. Οι άνθρωποι σε διαφορετικές υποκουλτούρες αντιλαμβάνονται τα 

πράγματα διαφορετικά. Επειδή, όμως, οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη μιας κοινωνίας, οι διάφορες υποκουλτούρες είναι συμπληρωματικές μεταξύ 

τους και συνιστούν τη συνολική μορφή της κουλτούρας μιας κοινωνίας.  

γ) οι κοινωνικές τάξεις (social classes): πρόκειται για ομάδες ατόμων, που τα 

μέλη της έχουν ίδιες αξίες, ενδιαφέροντα και συμπεριφορές. Οι κοινωνικές τάξεις 

διαφοροποιούνται με βάση τον πλούτο, το επάγγελμα και τη δύναμη (Engel et al., 

1995˙Schiffman & Kanuk, 1994). 

 

Β) Κοινωνικοί παράγοντες (social factors): στους παράγοντες αυτούς 

περιλαμβάνονται: 

α) ομάδες αναφοράς (reference groups): πρόκειται για ομάδες, που έχουν 

άμεση ή έμμεση επίδραση στη στάση και συμπεριφορά του ατόμου. Οι ομάδες αυτές 

μπορεί να είναι είτε πρωταρχικές ομάδες (primary groups), όπως είναι η οικογένεια, 

οι φίλοι, οι γείτονες και οι συνάδελφοι, οι οποίες είναι άτυπες ομάδες (informal 

groups), είτε μπορεί να είναι δευτερεύουσες ομάδες, όπως θρησκευτικοί οργανισμοί, 

επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες συνήθως είναι τυπικές. Οι ομάδες αναφοράς 

δημιουργούν πιέσεις για προσαρμογή, η οποία επηρεάζει το άτομο κατά την επιλογή 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 
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β) οικογένεια (family): αποτελεί μία ομάδα από δύο ή περισσότερα άτομα, που 

συνδέονται μεταξύ τους με αίμα, γάμο ή υιοθεσία και μένουν μαζί. Τα μέλη της 

οικογένειας του αγοραστή επηρεάζουν πολύ δυνατά τη συμπεριφορά του.  

γ) ρόλοι και θέσεις (roles and status): κάθε άτομο συμμετέχει σε πολλές 

ομάδες, όπως οικογένεια, οργανισμούς, οργανώσεις, λέσχες και ομίλους. Η θέση, που 

κατέχει κάθε άτομο σε κάθε ομάδα, μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τους ρόλους 

και τις θέσεις. Κάθε ρόλος αντιστοιχεί σε μία θέση (status), που αντανακλά τη γενική 

εκτίμηση που έχει η κοινωνία για το ρόλο αυτό. Συχνά, οι άνθρωποι επιλέγουν τα 

προϊόντα για να επιδείξουν τη θέση τους στην κοινωνία (Kotler, 1984). 

 

Γ) Ψυχολογικοί Παράγοντες (psychological factors): στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται: 

α) τα κίνητρα (motivation): τα κίνητρα αναφέρονται στην κινητήρια εκείνη 

δύναμη, που υποκινεί ένα άτομο να συμπεριφερθεί  με ένα συγκεκριμένο τρόπο 

(Wilkie, 1994). 

β) η αντίληψη (perception): πρόκειται για τη διαδικασία εκείνη μέσω της 

οποίας ένα άτομο διαλέγει, οργανώνει και ερμηνεύει την εισροή πληροφοριών για να 

δημιουργήσει μια εικόνα για τον κόσμο. Ο Chisnall (1975) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ανάλογη 

του τρόπου με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω 

του. 

γ) η μάθηση(learning): πρόκειται για μια συνεχή απόκτηση νέων εμπειριών 

μέσω των οποίων η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται. 

δ) οι πεποιθήσεις και οι ανταποκρίσεις (beliefs and attitudes): η πεποίθηση 

είναι μια σκέψη που έχει ένα άτομο για κάτι, ενώ η ανταπόκριση είναι η στάση του 
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ατόμου, η προδιάθεση του να ενεργεί κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με 

ορισμένο πρόσωπο, ομάδα, θεσμό, αντικείμενο ή ιδέα (Kotler, 1984). 

 

Δ) Προσωπικοί παράγοντες (personal factors): στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται:  

α) το επάγγελμα : είναι το ειδικό έργο, που επιτελεί κάθε άτομο για 

βιοπορισμό. Το επάγγελμα είναι ένας κύριος τρόπος για την απόκτηση αγαθών, που 

εξασφαλίζουν τις ανάγκες της ύπαρξης, της εξέλιξης και της ολοκλήρωσης των 

ατόμων. 

β) η οικονομική κατάσταση: αποτελείται από τα χρήματα, που διαθέτουν τα 

άτομα για αγορές, αποταμίευση, δυνατότητα δανεισμού, και την τάση τους ως προς 

το να ξοδεύουν ή να αποταμιεύουν. 

γ) ο τρόπος ζωής (life style): είναι τα πρότυπα, που υιοθετήθηκαν από 

ορισμένες κοινότητες ή τμήματά τους, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τη 

συμπεριφορά των ατόμων, την παροχή χρήματος, χρόνου και τις προσπάθειες για την 

επίτευξη των στόχων τους.  

δ) η προσωπικότητα (personality): είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, που 

οδηγούν σε μόνιμες αποκρίσεις στο περιβάλλον του ατόμου. Κάθε άτομο έχει μια 

ξεχωριστή προσωπικότητα, που επηρεάζει την καταναλωτική του συμπεριφορά. 

ε) η ηλικία και τα στάδια του κύκλου ζωής: οι άνθρωποι, ανάλογα με το στάδιο 

της ζωής που βρίσκονται, έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Η κατανάλωση διαφοροποιείται επίσης από το στάδιο του ΚΖΟ (Kotler, 1984). 
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1.7. Η έννοια του Κύκλου Ζωής της Οικογένειας 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων μιας οικογένειας για τουριστικές υπηρεσίες, βασισμένη στα κίνητρα, που 

οδηγούν την οικογένεια στη λήψη μιας αγοραστικής απόφασης, ανάλογα με το 

στάδιο του ΚΖΟ στο οποίο βρίσκονται. Για το λόγο αυτό, προτού γίνει ανάλυση της 

έννοιας λήψης αγοραστικής απόφασης, θα προσεγγιστεί εννοιολογικά ο κύκλος 

οικογενειακής ζωής. 

Ο όρος «κύκλος οικογενειακής ζωής» αναφέρεται στα συναισθηματικά και 

διανοητικά στάδια, από τα οποία περνάει ένα άτομο από την παιδική του ηλικία μέχρι 

τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως μέλος μιας οικογένειας. Σε κάθε στάδιο, το 

άτομο αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, που το αναγκάζουν να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες και να αποκτήσει ανάλογη συμπεριφορά. Έχουν γίνει πολλές μελέτες 

πάνω στη έννοια του ΚΖΟ (Sorokin, Zimmermanand και Gaplin, 1931˙ Kirkpatrick, 

Cowles και Tough, 1934˙ Loomis, 1936˙ Bigelow, 1942˙ Glick, 1947˙ Duvall και 

Hill, 1948˙ Rodgers, 1962˙ Duvall, 1971)1. Η σημαντικότερη, όμως, μελέτη και αυτή 

που τελικά υιοθετήθηκε, ήταν αυτή των Wells και Gubar (1966)1, η οποία 

αναγνωρίζει εννέα στάδια στον ΚΖΟ, κατά τη διάρκεια των οποίων τα άτομα έχουν 

διαφορετικές συνήθειες και διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ όλες οι 

προηγούμενες μελέτες αφορούν μόνο τις παραδοσιακές οικογένειες, αποκλείοντας 

εκείνες τις οικογένειες στις οποίες για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει μόνο ένας γονέας, 

η μελέτη των Wells και Gubar είναι η μόνη μελέτη που με κάποια τροποποίηση 

μπορεί να ενσωματώσει και αυτές τις οικογένειες . 

 

                                                 
1 Patrick E. Murphy, William A. Staples, “Modernized Family Life Cycle”, Journal of Consumer 
Research, Vol. 6, June 1979. 
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Στάδιο του 
ΚΖΟ 

Ορισμός Αναλογία 
πληθυσμού 

κατά 
προσέγγιση 

(%) 

Καθορισμός χαρακτηριστικών 

1. Νέοι 
εργένηδες 

Ανύπαντροι, κάτω των 
35 ετών. 

10 Χαμηλοί μέσοι όροι μισθών, υψηλά 
έξοδα, σχετική ελευθερία. 

2. Νιόπαντροι Νέοι, παντρεμένοι, 
χωρίς παιδιά. 

5 Καλή οικονομική κατάσταση, 
δημιουργία νέου νοικοκυριού, νέες 
υποχρεώσεις και δραστηριότητες. 

3. Γεμάτη 
Φωλιά Ι 

Παντρεμένοι με 
παιδιά (το μικρότερο 
παιδί έχει ηλικία κάτω 
των 6 ετών). 

25 Απόκτηση παιδιών, απώλεια 
ελευθερίας των γονέων, περισσότερος 
προσανατολισμός στο σπίτι, αυξημένα 
έξοδα. 

4. Γεμάτη 
Φωλιά ΙΙ 

Παντρεμένοι με 
παιδιά (το μικρότερο 
παιδί έχει ηλικία 
μεταξύ 6 και 12 ετών). 

15 Αύξηση της ελευθερίας των γονέων, 
καλυτέρευση της οικονομικής 
κατάστασης, περισσότερος 
προσανατολισμός στο σπίτι. 

5. Γεμάτη 
Φωλιά ΙΙΙ 

Παντρεμένοι με 
παιδιά (το μικρότερο 
παιδί βρίσκεται στη 
εφηβεία). 

15 Αύξηση της ελευθερίας των γονέων, 
καλυτέρευση του εισοδήματος, 
περισσότερη αποταμίευση για 
μελλοντικές σπουδές των παιδιών, 
προσανατολισμός κυρίως σε εξόδους. 

6. Άδεια Φωλιά 
Ι 

Παντρεμένοι, με τα 
παιδιά να έχουν φύγει 
από το σπίτι. 

5 Αύξηση της ελευθερίας των γονέων, 
καλυτέρευση του εισοδήματος, 
προσανατολισμός κυρίως σε εξόδους 
και στην παροχή βοήθειας στις 
οικογένειες των παιδιών τους. 

7. Άδεια Φωλιά 
ΙΙ 

Παντρεμένοι, που 
έχουν πάρει σύνταξη, 
και με παιδιά που 
έχουν φύγει από το 
σπίτι. 

5 Μείωση του εισοδήματος, αύξηση των 
εξόδων εξαιτίας πιθανών ασθενειών, 
περιορισμένες ελευθερίες, πιθανός 
προσανατολισμός στην παροχή 
βοήθειας στις οικογένειες των παιδιών 
τους. 

8. Μόνος 
επιζών  

Χήρος/Χήρα, που έχει 
πάρει σύνταξη και με 
παιδιά που έχουν 
φύγει από το σπίτι. 

2 Χαμηλό εισόδημα, πιθανώς 
προβλήματα ασθενείας και μοναξιάς, 
περιορισμένες ελευθερίες και πιθανός 
προσανατολισμός στην παροχή 
βοήθειας στις οικογένειες των παιδιών 
τους. 

                     Πίνακας 1: Τα στάδια του ΚΖΟ και τα χαρακτηριστικά τους. 
                  Πηγή: Wilkie, (1994), p. 407. 
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Στάδιο του  

ΚΖΟ 

Ποσοστό του 

πληθυσμού 

Κατηγορία Δείκτης Δολλαρίου* 

Ανθρακούχα Ποτά 69

Τσιγάρα 28

Δημητριακά 47

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

72

Κασέτες/Δίσκοι μουσικής 224

Περιοδικά 96

Μπύρα 82

Βιντεοκασέτες 89

Έτοιμη Πίτσα 141

 

 

 

 

Νέοι 

Εργένηδες 

 

 

 

 

3,5 

Μπισκότα 51

Τσιγάρα 64

Ανθρακούχα Ποτά 94

Δημητριακά 71

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

90

Βιντεοκασέτες 107

Μπύρα 91

Ξηρά τροφή 135

Χαρτί Υγείας 80

Μπισκότα 60

 

 

 

 

Νέα Ζευγάρια 

χωρίς παιδιά 

 

 

 

 

 

7,6 

Περιοδικά 86

Πάνες για μωρά 736

Τσιγάρα 59

Δημητριακά 124

Ανθρακούχα Ποτά 104

Τροποποιημένο Γάλα 765

 

 

 

 

Νέες 

Οικογένειες 

 

 

 

 

6,7 

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

90
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Μπισκότα 106

Βιντεοκασέτες 141

Μπύρα 101

Χαρτί υγείας 95

Τσιγάρα 99

Δημητριακά 168

Ανθρακούχα Ποτά 141

Μπισκότα 134

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

106

Χυμοί Φρούτων 204

Πατατάκια 160

Χαρτί υγείας 121

Απορρυπαντικά 154

 

 

 

 

Ώριμες 

οικογένειες 

 

 

 

 

21,3 

Πάνες για μωρά 161

Τσιγάρα 108

Ανθρακούχα Ποτά 160

Δημητριακά 132

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

135

Μπισκότα 136

Χαρτί υγείας 133

Απορρυπαντικά 155

Πατατάκια 140

Παγωτά 137

 

 

 

 

Καθιερωμένες 

Οικογένειες 

 

 

 

 

7,1 

Χυμοί φρούτων 144

Τσιγάρα 120

Ανθρακούχα Ποτά 84

Δημητριακά 94

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

11

 

 

 

Οικογένειες 

με παιδιά που 

έχουν φύγει 

 

 

 

21,5 

Μπισκότα 113
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Καφές 160

Χαρτί υγείας 118

Μπύρα 107

Ευχετήριες Κάρτες 135

από το σπίτι 

Περιοδικά 118

Τσιγάρα 92

Δημητριακά 53

Ανθρακούχα Ποτά 42

Ανθρακούχα Ποτά με λίγες 

θερμίδες 

65

Περιοδικά 106

Μπύρα 86

Μπισκότα 67

Ευχετήριες Κάρτες 105

Έτοιμα φαγητά 124

 

 

 

Ηλικιωμένοι 

που ζουν 

μόνοι τους 
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Βιβλία 111

Πίνακας 2: Δέκα κατηγορίες προϊόντων ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ. 
Πηγή: Schiffman & Kanuk, (1994), p. 368.** 

 
* Ένας δείκτης δολαρίων των 100 δείχνει το μέσο αγοραστικό επίπεδο, ενώ ένας δείκτης των 

150 υπονοεί ότι, σε ένα δεδομένο στάδιο του ΚΖΟ, η οικογένεια ξοδεύει 90% περισσότερο 

από το αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του πληθυσμού.  

** Οι Schiffman & Kanuk πήραν τον παραπάνω πίνακα τον Doupree Scotty, A Snapshot of 

Mature Life Stage Group Purchases, Brandweek, 2 November 1992 & A Snapshot of Younger 

Life Stage Group Purchases, Brandweek, 9 November 1992. 

 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, οι καταναλωτικές ανάγκες μιας οικογένειας 

διαφέρουν από στάδιο σε στάδιο του ΚΖΟ. Με τη μετάβαση των νοικοκυριών από 

στάδιο σε στάδιο, οι πόροι τους ανακατανέμονται, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. 
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1.8. Η Διαδικασία Λήψης Αγοραστικής Απόφασης 

Αφού αναλύθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την αγοραστική 

συμπεριφορά μιας οικογένειας, θα πρέπει να προσεγγιστεί εννοιολογικά η διαδικασία 

λήψης απόφασης. 

Ο όρος «διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης» αναφέρεται στη 

διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία περνάει ένα άτομο ή μια οικογένεια 

προκειμένου να πραγματοποιήσει μια αγορά (www.marketingpower.com, 

21/06/2008). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει πέντε στάδια, τα οποία είναι: 

Α) Αναγνώριση του Προβλήματος ή της Ανάγκης (Problem or Need 

Recognition): Το στάδιο αυτό προϋποθέτει ότι η οικογένεια αντιλαμβάνεται μια 

διαφορά μεταξύ της πραγματικής της κατάστασης και αυτής που επιθυμεί. 

Ουσιαστικά αναγνωρίζει μια ανάγκη της, η οποία μπορεί να προέλθει είτε από 

εσωτερικά είτε από εξωτερικά ερεθίσματα. Στην περίπτωση που εξετάζεται, η 

οικογένεια αντιλαμβάνεται την ανάγκη της για τουρισμό, η οποία θα προκληθεί από 

ορισμένα κίνητρα. 

Β) Έρευνα Πληροφοριών (Search Information): Στο στάδιο αυτό, ο αγοραστής 

ψάχνει για περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να προβεί στην αγορά ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για να ικανοποιήσει την ανάγκη του. Στην περίπτωση 

που εξετάζεται , η οικογένεια αναζητά περισσότερες πληροφορίες για τις τουριστικές 

υπηρεσίες σε διάφορες πηγές, όπως προσωπικές πηγές (φίλοι, γείτονες, γνωριμίες) ή 

εμπορικές πηγές (διαφήμιση, ταξιδιωτικά γραφεία, διαδίκτυο). 

Γ) Εκτίμηση εναλλακτικών επιλογών (Evaluation of alternatives): Στο στάδιο 

αυτό ο καταναλωτής προβαίνει στην εκτίμηση των εναλλακτικών με βάση την 

απόδοση του προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και των διαφόρων χαρακτηριστικών τους 

που έχουν στη διάθεσή του. Το ίδιο κάνει και μια οικογένεια για τις τουριστικές 

υπηρεσίες. 
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Δ) Απόφαση Αγοράς (Purchase Decision): Αφού ο καταναλωτής εκτιμήσει τις 

διάφορες εναλλακτικές, προβαίνει στην αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που 

εκτιμά ότι καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες του. Το ίδιο και η οικογένεια. 

Ε) Συμπεριφορά μετά την Αγορά (Post - purchase Behavior) : Μετά την αγορά 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ο καταναλωτής θα ικανοποιηθεί ή θα απογοητευθεί. 

Αν ο καταναλωτής μείνει ικανοποιημένος (δηλαδή υπάρχει σχέση μεταξύ των 

αναμενόμενων από το προϊόν ωφελειών και αυτών που πράγματι προσφέρει το 

προϊόν), τότε θα το αγοράσει στην επόμενη ευκαιρία. Από την άλλη, αν ο 

καταναλωτής απογοητευθεί, τότε ίσως εγκαταλείψει, ή επιστρέψει το προϊόν ή ίσως 

προσπαθήσει να βρει μερικές πληροφορίες γι’ αυτό. Στην περίπτωση που εξετάζεται, 

αν μια οικογένεια μείνει ικανοποιημένη από τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, 

θα ακολουθήσει κάποια συμπεριφορά μετά την αγορά της. Πιθανόν να το πει σε 

κάποιους γνωστούς της ή να ξαναχρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία και στο 

μέλλον. Αντίθετα, αν η οικογένεια δε μείνει ικανοποιημένη τότε το σίγουρο είναι ότι 

δε θα ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή, ενώ πολύ πιθανόν να κάνει αρνητικά 

σχόλια σε γνωστούς της (Kotler, 1984˙ Engel et al., 1995). 

Σε όλα τα στάδια που αναλύθηκαν παραπάνω, τα κίνητρα παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο, όπως φαίνεται και από το σχήμα 1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 1: Στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
Πηγή: Engel et al., (1995),  p. 153. 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο της εννοιολογικής προσέγγισης, θα πρέπει να 

αναφερθούν και οι ρόλοι που αναλαμβάνει κάθε μέλος μιας οικογένειας κατά τη 

διαδικασία της λήψης αγοραστικών αποφάσεων. Οι ρόλοι αυτοί αναλαμβάνονται από 

τα μέλη μιας οικογένειας, ανάλογα με την κατάσταση της, τις παραδόσεις της και τις 

συνήθειές της. Ακόμα, είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σ’ ένα μόνο πρόσωπο. Κάθε 

αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας διαφοροποιεί και τους ρόλους. Οι ρόλοι 

αυτοί είναι οι εξής: 

1. Initiator (Υποκινητής): Είναι το άτομο που ξεκινά τη διαδικασία λήψης 

απόφασης από την οικογένεια, αυτός που ουσιαστικά αναγνωρίζει την 

ανάγκη. Αυτός ο ρόλος μπορεί να αναληφθεί από διάφορα μέλη της 

οικογένειας και συνήθως γίνεται από το χρήστη του προϊόντος, ο οποίος και 

το ζητά. Στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών, μάλλον αυτός ο ρόλος 

δεν υπάρχει στο πρόσωπο ενός μόνο ατόμου, αφού συνήθως την ανάγκη για 

τουριστικές υπηρεσίες δε την έχει μόνο ένα μέλος, αλλά όλα τα μέλη της 

οικογένειας. 
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2. Information gatherer or gatekeeper (Συλλέκτης πληροφοριών): Είναι το άτομο 

που συλλέγει πληροφορίες και ο οποίος ελέγχει τη ροή των πληροφοριών 

αυτών. Στην περίπτωση του τουρισμού, ο ρόλος αυτός μάλλον εξαρτάται από 

το στάδιο του κύκλου ζωής, στο οποίο βρίσκεται η οικογένεια. 

3. Influencer (Επηρεάζων): Πρόκειται για το άτομο που εκφράζει την άποψή του 

για την αγορά και επηρεάζει τα κριτήρια επιλογής και την τελική απόφαση. 

Στην περίπτωση επιλογής τουριστικών υπηρεσιών, ο ρόλος αυτός ως επί το 

πλείστον αναλαμβάνεται από τη γυναίκα. 

4. Buyer (Αγοραστής): Πρόκειται για το άτομο που κάνει την αγορά και εκτελεί 

έτσι την αγοραστική απόφαση της οικογένειας. 

5. User (Χρήστης): Είναι το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν και ενημερώνει 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

και την ικανοποίησή που προέκυψε από η χρήση του. Στην περίπτωση των 

τουριστικών υπηρεσιών, χρήστες είναι όσα μέλη της οικογένειας 

χρησιμοποιούν την τουριστική υπηρεσία (Σιώμκος, 1994˙ Engel et al., 1995˙ 

Schiffman & Kanuk, 1994).  

 

1.9. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της εργασίας. 

Επιχειρείται μία προσέγγιση των ουσιαστικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια της εργασίας, όπως η έννοια του τουρισμού, η έννοια του τουρίστα, του 

τουριστικού προϊόντος, του ΚΖΟ, της διαδικασίας λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

και άλλες παρόμοιες έννοιες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εργασία ασχολείται με το ποια κίνητρα 

ωθούν την οικογένεια, ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ στο οποίο βρίσκεται, να 

ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια συγκεκριμένη 

τουριστική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, πριν παρουσιαστεί η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, θα γίνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος.  

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με τα κίνητρα των 

τουριστών, καθώς επίσης και μελέτες που αφορούν τα κίνητρα των διαφόρων 

οικογενειών για τουρισμό. Επειδή, πολλές από τις μελέτες αυτές είχαν ως βάση τους 

τη θεωρία του Maslow, γίνεται αρχικά αναφορά στην ιεραρχική ταξινόμηση των 

αναγκών (θεωρία του Maslow).  Ακολουθεί αναφορά στις μελέτες που βασίστηκαν 

στη θεωρία των κινήτρων που «ωθούν» τους τουρίστες να κάνουν τουρισμό («push 

factors») και των κινήτρων που «έλκουν» («pull factors») τους τουρίστες προς 

συγκεκριμένο προορισμό. (θεωρία «push - pull factors»). Στη συνέχεια, αναφέρεται η 

μελέτη που είχε ως σκοπό την ανακάλυψη της διαφοροποίησης των κινήτρων 

ανάμεσα στις διάφορες εθνικότητες. Τέλος, παρουσιάζονται οι μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανακάλυψη των κινήτρων των τουριστών ανάλογα 

με το στάδιο του κύκλου ζωής τους.   
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2.2. Ιεραρχική Ταξινόμηση των Αναγκών (Θεωρία του Maslow) 

 Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές έχουν ως βάση τους τη θεωρία του 

Maslow. Η θεωρία αυτή αρχικά αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μελέτης του στον 

τομέα της κλινικής ψυχολογίας, αλλά σύντομα βρήκε εφαρμογή και σε άλλους 

τομείς, ανάμεσά τους το μάρκετινγκ και ο τουρισμός. Ένας από τους λόγους, που η 

θεωρία αυτή είναι τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενη, είναι η απλότητά της. Ο Maslow 

θεωρεί ότι στην περίπτωση που καμία από τις ανάγκες που υπάρχουν στην πυραμίδα 

(Σχήμα 2) δεν ικανοποιηθεί, τότε η συμπεριφορά του ατόμου θα διαμορφωθεί με 

βάση τις ανάγκες που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή τις ψυχολογικές 

ανάγκες. Όταν αυτές ικανοποιηθούν, τότε το άτομο θα μετακινηθεί στο επόμενο 

επίπεδο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρις ότου οι 

ανάγκες όλων των επιπέδων ικανοποιηθούν.  

 

 

Σχήμα 2: Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow. 
Πηγή:  http://marketing-lexicon.pblogs.gr/2007/01/thewria-toy-maslow.html , 21/06/2008). 

 

 

Πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τη θεωρία του Maslow προκειμένου να 

μελετήσουν τα κίνητρα των τουριστών. Οι Mill και Morrison (1985) θεώρησαν το 

ταξίδι ως μία ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί και έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο 

η ιεραρχία των αναγκών του Maslow εφαρμόζεται στη μελέτη για τα κίνητρα των 

τουριστών.  
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Επίσης, ο Dann (1977) χρησιμοποίησε και αυτός στη μελέτη του τη θεωρία 

του Maslow. Θεώρησε ότι υπάρχουν βασικά δύο παράγοντες στην απόφαση για 

διακοπές: οι παράγοντες εκείνοι που «ωθούν» τον τουρίστα να πραγματοποιήσει το 

ταξίδι (push factors) και οι παράγοντες εκείνοι που «έλκουν» τον τουρίστα προς μία 

συγκεκριμένη τοποθεσία (pull factors). Ο Dann στη μελέτη του κατάληξε σε εφτά 

διαστάσεις για τα κίνητρα του τουρισμού: 

1) Το ταξίδι ως μία απάντηση σε αυτό που λείπει από την καθημερινότητα αλλά 

είναι επιθυμητό. Η ζωή, σύμφωνα με τον Dann, σε μία χαώδη κοινωνία με 

πολλά προβλήματα, δημιουργεί την ανάγκη στους ανθρώπους για την 

επίτευξη κοινωνικών σχέσεων, κάτι που λείπει συνήθως από το περιβάλλον 

που ζει το άτομο. 

2) Η επιλογή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας σε αντιπαράθεση με το κίνητρο 

που ωθεί τον τουρίστα να πραγματοποιήσει το ταξίδι του. 

3) Τα κίνητρα του τουρίστα ως φαντασία. 

4) Τα κίνητρα ως συγκεκριμένος σκοπός, όπως η επίσκεψη συγγενών και φίλων. 

5) Διάφοροι τύποι κινήτρων. 

6) Εμπειρίες των τουριστών. 

7) Η απόλυτη κατανόηση των κινήτρων.  

 

Ουσιαστικά ο Dann (1977) προτείνει δύο διακριτούς λόγους για να εξηγήσει 

γιατί οι άνθρωποι ταξιδεύουν σε άλλα μέρη. Τον πρώτο λόγο τον ονομάζει «anomie», 

εννοώντας το αίσθημα της απομόνωσης από τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής και 

την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση. Το δεύτερο λόγο τον ονομάζει «ego-

enhancement», εννοώντας την ανάγκη για αναγνώριση και την απόκτηση γοήτρου, η 

οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα από την εμπειρία του ταξιδιού. Με άλλα λόγια, οι 

άνθρωποι ταξιδεύουν για να ικανοποιήσουν πρώτα από όλα τις κοινωνικές τους 
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ανάγκες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι ανάγκες να συναντήσουν ανθρώπους από την 

τοπική κοινωνία, να αναμειχθούν με άλλους τουρίστες και να ξοδέψουν χρόνο με 

ανθρώπους που νοιάζονται γι’ αυτούς. Έπειτα, θέλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

της προσωπικότητάς τους. Για παράδειγμα, μερικοί θέλουν να επισκεφτούν μέρη στα 

οποία έχουν πάει φίλοι τους και τους έχουν μιλήσει γι’ αυτά, ενώ κάποιοι άλλοι 

θέλουν να επισκεφτούν μέρη, στα οποία δεν έχουν πάει ποτέ.  

 

 

2.3. Μελέτες βασισμένες στη θεωρία των push-pull factors 

Η ανακάλυψη των κινήτρων, που βασίζονται στην έννοια των παραγόντων 

ώθησης και των παραγόντων έλξης (push-pull factors), έγινε και από άλλους 

ερευνητές .  

Ο Crompton (1979) μέσα από τη μελέτη του κατέληξε σε εννέα κίνητρα, σε 

εφτά κοινωνικοψυχολογικά (push) και δύο πολιτιστικά (pull) κίνητρα, μέσα από 

συνεντεύξεις σε βάθος (in-depth interviews), που πραγματοποίησε σε τριανταεννέα 

άτομα. Η έρευνα του ήταν ανάμεσα στις πρώτες που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

τα κίνητρα ώθησης ήταν υπεύθυνα για τη δημιουργία της επιθυμίας για τουρισμό, και 

τα κίνητρα έλξης ήταν υπεύθυνα για την επιλογή της τουριστικής τοποθεσίας. 

Συγκεκριμένα, ο Crompton βρήκε ότι τα κοινωνικοψυχολογικά κίνητρα του τουρίστα  

είναι τα εξής: «φυγή» από ένα σταθερό περιβάλλον, ανακάλυψη και εκτίμηση του 

εαυτού του, χαλάρωση, ικανοποίηση του γοήτρου του, regression, σύσφιξη σχέσεων 

με την οικογένειά του, επίτευξη κοινωνικών σχέσεων, ενώ από την άλλη τα 

πολιτιστικά κίνητρα του τουρίστα είναι η περιέργεια - επιθυμία για περιπέτεια 

(novelty), και η εκπαίδευσή του. Αυτό που ανακάλυψε ο Crompton μέσα από τις 

συνεντεύξεις ήταν ότι τα κίνητρα, που «ωθούν» τους τουρίστες να 

πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι (push factors), ήταν δύσκολο να βγουν στην επιφάνεια. 

 24



Διευκρίνισε ότι οι άνθρωποι ήταν διστακτικοί στο να μιλήσουν για τους 

πραγματικούς λόγους πραγματοποίησης του ταξιδιού, ιδιαίτερα εάν αυτοί οι λόγοι 

ήταν προσωπικοί.  

Οι Mannell και Iso-Ahola (1987) κατέληξαν σε δύο κύριους τύπους 

παραγόντων ώθησης και έλξης (push-pull factors): τους προσωπικούς (personal) και 

τους διαπροσωπικούς (interpersonal). Θεώρησαν ότι οι άνθρωποι υποκινούνται τόσο 

από την ανάγκη τους να αφήσουν πίσω τα προσωπικά και διαπροσωπικά προβλήματά 

τους περιβάλλοντός τους, όσο και από την ανάγκη τους να αποκομίσουν μέσα από το 

ταξίδι τους προσωπικές και διαπροσωπικές ανταμοιβές. Οι προσωπικές ανταμοιβές 

είναι κυρίως η ελευθερία των πράξεών τους, το αίσθημα της πληρότητας,  η 

διεκδίκηση, η μάθηση, η ανακάλυψη και η χαλάρωση. Οι διαπροσωπικές ανταμοιβές 

προκύπτουν από την κοινωνικοποίηση (Σχήμα 3).  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Οι διαστάσεις των κινήτρων. 
Πηγή: Pizam & Mansfled, (1999),  p.10. 
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Ο Krippendorf (1987), στο βιβλίο του για τον τουρισμό, θεωρεί ότι το ταξίδι 

υποκινείται περισσότερο από την ανάγκη του τουρίστα να φύγει μακριά από κάτι, 

παρά από την ανάγκη του να πάει κάπου συγκεκριμένα. Επίσης, τα κίνητρα των 

ταξιδιωτών και η συμπεριφορά τους είναι εγωκεντρικά. Σύμφωνα με τον 

Krippendorf, υπάρχουν τέσσερις εξηγήσεις για τον τουρισμό:  

1) η ανάρρωση και η αναγέννηση,  

2) η ανταμοιβή και η κοινωνικοποίηση,  

3) η φυγή, η επικοινωνία, η ελευθερία και η ελευθερία πράξεων και  

4) η αυτοπραγμάτωση, η ευτυχία και η διεύρυνση των οριζόντων.  

Ο Plog (1974) πρότεινε ένα μοντέλο για τα κίνητρα των τουριστών, το οποίο 

υιοθετήθηκε ευρύτατα. Σύμφωνα με τον Plog, οι τουρίστες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με βάση δύο διαστάσεις: 1) τον αλλοκεντρισμό (allocentrism) ή 

τον ψυχοκεντρισμό (psychocentrism) και 2) την ενέργεια τους. Οι τουρίστες, που 

είναι περισσότερο αλλοκεντρικοί (allocentric), προτιμούν εξωτικούς προορισμούς, μη 

οργανωμένα ταξίδια και προσπαθούν να αναμιγνύονται με τις τοπικές κουλτούρες. 

Από την άλλη, οι τουρίστες, που είναι περισσότερο ψυχοκεντρικοί (psychocentric), 

προτιμούν οικείους προορισμούς, οργανωμένα ταξίδια και τουριστικές περιοχές. 

Όσον αφορά την ενέργεια των τουριστών, ο Plog θεώρησε ότι η έννοια αυτή 

περιγράφει το επίπεδο της δραστηριότητας, που είναι επιθυμητή από κάθε τουρίστα. 

Έτσι, τουρίστες με υψηλά επίπεδα ενέργειας, προτιμούν ένα υψηλό επίπεδο 

δραστηριότητας, ενώ τουρίστες με χαμηλά επίπεδα ενέργειας προτιμούν λιγότερες 

δραστηριότητες. Παρόλη τη χρησιμότητά του, το μοντέλο του Plog δέχτηκε σκληρή 

κριτική από διάφορους μεταγενέστερους ερευνητές (Smith, 1990˙ Gilbert, 1991), οι 

οποίοι θεώρησαν το μοντέλο του Plog ακατάλληλο για τη συσχέτιση των τύπων 

τουριστών και της επιλογής τοποθεσίας.  
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Οι Yoon και Uysal (2005), βασιζόμενοι στη μελέτη του Crompton (1979), 

μέσα από μία έρευνα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου με πεντακόσια ερωτηματολόγια, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης των τουριστών 

(push factors) είναι η ασφάλεια και η διασκέδαση, η φυγή από τη ρουτίνα, η 

απόκτηση γνώσεων και η επίτευξη του στόχου τους, ενώ τα κίνητρα έλξης των 

τουριστών (pull factors), δηλαδή αυτά που τους «έλκουν» προς μία συγκεκριμένη 

τουριστική τοποθεσία, και συγκεκριμένα στη βόρεια Κύπρο, είναι η αγορά της 

περιοχής, ο καλός καιρός και η ασφάλεια, η διαφορετική κουλτούρα της περιοχής και 

οι θαλάσσιες δραστηριότητες.  

Οι παραπάνω μελέτες για τα κίνητρα των τουριστών δεν είναι οι μοναδικές. 

Οι Dunn-Ross και Iso-Ahola (1991), μελετώντας την ικανοποίηση των επισκεπτών σε 

αξιοθέατα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κίνητρα των τουριστών μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: φυγή από τα προβλήματα και τη δουλειά, εσωτερική 

περιέργεια, εμπλουτισμός της γνώσης και απόκτηση κοινωνικών σχέσεων.  

Οι Pearce και Lee (2005), από την άλλη, μελετώντας τα κίνητρα με βάση το 

βαθμό σημαντικότητάς τους, κατέληξαν σε δεκατέσσερα κίνητρα τουριστών(1) 

περιέργεια - επιθυμία για περιπέτεια (novelty), 2) φυγή – χαλάρωση, 3) σύσφιξη 

σχέσεων, 4) ελευθερία, 5) απόλαυση της φύσης, 6) πνευματική ανάπτυξη (με τη 

βοήθεια άλλων), 7) αναζωογόνηση, 8) πνευματική ανάπτυξη (μέσα από την 

εσωτερική αναζήτηση), 9) νέες σχέσεις, 10) ανάπλαση του εσωτερικού κόσμου, 11) 

απομόνωση, 12) νοσταλγία για μέρη που ήδη έχουν επισκεφτεί, 13) ρομαντισμός, 14) 

αναγνώριση από τρίτους). Μέσα από την έρευνά τους αποδείχθηκε ότι τα 

σημαντικότερα κίνητρα ήταν η περιέργεια - επιθυμία για περιπέτεια (novelty), η φυγή 

– χαλάρωση και η σύσφιξη σχέσεων, ενώ τα λιγότερο σημαντικά ήταν η νοσταλγία 

για μέρη που ήδη έχουν επισκεφτεί, ο ρομαντισμός και η αναγνώριση από τρίτους. 
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2.4. Μελέτη βασισμένη στη διαφοροποίηση των εθνικοτήτων 

Τα κίνητρα των διακοπών δε φαίνεται να είναι διαφορετικά ανάμεσα στις 

διάφορες εθνικότητες. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο Kozak (2002), μελετώντας 

τα κίνητρα των Άγγλων και των Γερμανών κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη 

Μαγιόρκα και στην Τουρκία. Κατέληξε ότι τα κίνητρα τους είναι παρόμοια, με 

σημαντικότερα τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους και τη διασκέδασή τους. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Andreu et al. (2005). 

 

 

2.5. Μελέτες βασισμένες στη διαφοροποίηση των σταδίων του 

κύκλου ζωής 

Από διάφορες μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψε ότι τα κίνητρα 

των τουριστών είναι διαφορετικά ανάλογα με το στάδιο της ζωής, στο οποίο 

βρίσκονται, και το στάδιο του ΚΖΟ.  

Οι Josiam et al. (1999), μέσα από τη μελέτη τους με τη χρήση 

ερωτηματολογίων σε νέους στη Φλόριντα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τους 

νέους, τουλάχιστον, ο σημαντικότερος παράγοντας ώθησης (push factor) είναι η 

απόλαυση του ήλιου και της διασκέδασης, ενώ ο σημαντικότερος παράγοντας έλξης 

για την επιλογή της τουριστικής τοποθεσίας (pull factor) είναι η φήμη της τοποθεσίας 

για πολύ καλή διασκέδαση και για διοργάνωση πάρτι.  

Από την άλλη πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τα κίνητρα για 

τουρισμό των ηλικιωμένων (Huang, Tsai, 2003˙ Jang, Wu, 2006˙  Hsu, Cai, Wong, 

2007). Οι Jang και Wu (2006), μελετώντας τα κίνητρα για τουρισμό των ηλικιωμένων 

στην Ταιβάν, κατέληξαν σε πέντε παράγοντες ώθησης των τουριστών (push factors) 

και τρεις παράγοντες έλξης των τουριστών προς συγκεκριμένη τουριστική τοποθεσία 
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(pull factors). Οι πέντε πρώτοι ήταν η ενδυνάμωση του «εγώ» (ego-enhancement), η 

αυτοεκτίμηση (self-esteem), η απόκτηση γνώσης, η ξεκούραση και η 

κοινωνικοποίηση. Από την άλλη, οι τρεις παράγοντες για την επιλογή συγκεκριμένης 

τοποθεσίας ήταν η αίσθηση ασφάλειας στο συγκεκριμένο μέρος, οι παροχές σε 

συνδυασμό με το κόστος και η ύπαρξη φυσικής ομορφιάς και αξιοθέατων. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι άλλες δύο μελέτες (Huang, Tsai, 2003˙  

Hsu, Cai, Wong, 2007).  

Οι διαφορές στα κίνητρα, όμως, δεν παρατηρούνται μόνο ανάμεσα στα 

διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου, αλλά και ανάμεσα στα διάφορα στάδια του 

ΚΖΟ, γεγονός που απασχολεί και την εν λόγω έρευνα. Οι ετήσιες διακοπές είναι ένα 

σημαντικό κομμάτι για πολλές οικογένειες, σε όρους τόσο χρηματικούς, όσο και 

χρονικούς. Οι αποφάσεις και τα κίνητρα για διακοπές ποικίλουν στα διάφορα στάδια 

του κύκλου ζωής της οικογένειας. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά φαίνεται να 

πραγματοποιούν λιγότερες διακοπές συγκριτικά με άλλες οικογένειες, ενώ ο χρόνος 

διακοπών αυξάνεται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω 

στα ζητήματα σχετικά με τα κίνητρα και τις αποφάσεις των οικογενειών για τις 

διακοπές (Jenkins, 1978˙  Nicholis & Snepenger, 1988˙ Lawson, 1991˙ Madrigal et 

al., 1992˙  Fodness, 1994˙ Seaton & Tagg, 1995˙ Thornton et al., 1997˙  Dellaert et 

al., 1998˙ Nickerson & Jurowski, 2001˙  Mottiar & Quinn, 2004). Ενώ σε όλες τις 

μελέτες τα κίνητρα των οικογενειών για διακοπές φαίνεται να είναι παρόμοια με τις 

μελέτες που αναφέραμε παραπάνω, το ζήτημα σχετικά με το ποιο μέλος της 

οικογένειας αποφασίζει για τις διακοπές φαίνεται να είναι μπερδεμένο.  

Ο Jenkins (1978), μέσα από τη μελέτη του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

άντρες είναι αυτοί που αποφασίζουν για ζητήματα, όπως η διάρκεια του ταξιδιού, το 

χρονικό διάστημα που θα γίνουν οι διακοπές, ενώ οι αποφάσεις σε ζητήματα σχετικά 

με το αν τα παιδιά θα πάνε μαζί στις διακοπές, τις δραστηριότητες που θα κάνουν 
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στις διακοπές και την επιλογή της τουριστικής τοποθεσίας παίρνονται από κοινού. 

Από τη μελέτη του, όμως, γίνεται ξεκάθαρο ότι η γυναίκα δεν έχει σε καμία 

απόφαση, σχετικά με τις διακοπές, τον πρωταρχικό ρόλο. Η συμμετοχή της γυναίκας 

και των παιδιών είναι μικρότερη και σπάνια παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο.  

Άλλοι μελετητές κατέληξαν σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Οι 

Nicholis και Snepenger (1988) έδειξαν ότι η απόφαση για διακοπές είναι κοινή 

απόφαση του ζευγαριού. Από την άλλη οι Madrigal et al. (1992) έδειξαν ότι 

προσωπικές μεταβλητές, όπως ο τύπος του γάμου, η εκπαίδευση και η κοινωνική 

θέση των γονιών, επηρεάζουν το επίπεδο ανάμιξης του ζευγαριού στην απόφαση για 

διακοπές.  

Οι Thornton et al.(1997) μελέτησαν την επιρροή που έχουν τα παιδιά στην 

απόφαση των οικογενειών για διακοπές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά 

έχουν μια εμφανή επιρροή στην απόφαση αυτή, η οποία όμως μειώνεται με την 

αύξηση της ηλικίας των παιδιών. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι η ποσότητα του χρόνου, 

που ξοδεύεται σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η επίσκεψη ιστορικών 

μνημείων, είναι υψηλά εξαρτώμενη από την ηλικία των παιδιών.  

Υπήρξαν αλλαγές στην οικογένεια με αποτέλεσμα τα παιδιά και οι γυναίκες 

να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην απόφαση για τουρισμό (Dellaert, et al., 1998). Οι 

οικογενειακές διακοπές έχουν αυξηθεί, αφού οι γονείς πλέον, λόγω του ότι 

εργάζονται και οι δύο, έχουν υψηλότερο εισόδημα αλλά λιγότερο χρόνο για τα παιδιά 

τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τις διακοπές σαν ευκαιρία για επανασύνδεση 

με την οικογένεια και σύσφιξη των σχέσεων (Nickerson & Jurowski, 2001).  

Οι Mottiar και Quinn (2004) μελέτησαν τους ρόλους κάθε μέλους της 

οικογένειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για διακοπές, σε ζητήματα από το 

ποιος θα είναι ο προορισμός τους μέχρι το πόσα χρήματα θα ξοδέψουν. Μέσα από 

την έρευνά τους, βρήκαν ότι υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι μεταξύ των ζευγαριών. Οι 
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γυναίκες έχουν συνήθως τον πρωταρχικό ρόλο στα πρώτα στάδια των αποφάσεων, 

δηλαδή στο ξεκίνημα της συζήτησης για τις διακοπές, στη συλλογή των 

πληροφοριών, και στην κράτηση του δωματίου. Στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή των δύο μελών είναι ίδια.  

Ο Lawson (1991), μέσα από τη μελέτη του, συμπέρανε ότι τα στάδια του 

ΚΖΟ επηρεάζουν και τον τύπο των διακοπών, που μία οικογένεια θα επιλέξει να 

κάνει.  

Η πιο σημαντική όμως από αυτές τις έρευνες ήταν αυτή του  Fodness (1994), 

ο οποίος μέσα από μία πολύπλοκη έρευνα, μεταξύ των άλλων, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ που βρίσκεται μία οικογένεια, έχει 

και διαφορετικά κίνητρα. Έτσι, στο πρώτο στάδιο (εργένηδες) το πρωταρχικό κίνητρο 

για διακοπές είναι η αυτοεκτίμηση (ένα καλό εστιατόριο, ένα πολυτελές ξενοδοχείο), 

στο δεύτερο στάδιο (παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά) το κίνητρο είναι η 

χαλάρωση, στο τρίτο στάδιο (οικογένεια με μικρά παιδιά) το σημαντικότερο κίνητρο 

είναι επίσης η χαλάρωση, η ξεκούραση από τις πολλές υποχρεώσεις, στο τέταρτο 

στάδιο (οικογένειες με παιδιά στην εφηβεία) το κίνητρο των διακοπών είναι η 

ικανοποίηση του γοήτρου (να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους), 

στο πέμπτο στάδιο (οικογένεια με ένα τουλάχιστον παιδί να έχει φύγει από το σπίτι) 

το κίνητρο είναι η απόκτηση γνώσεων, στο έκτο στάδιο (μεσήλικοι γονείς με τα 

παιδιά τους να έχουν φύγει από το σπίτι) το κίνητρο είναι η ικανοποίηση του γοήτρου 

και, τέλος, στο έβδομο στάδιο (παντρεμένα ζευγάρια με ένα τουλάχιστον από τους 

συζύγους να έχει βγει στη σύνταξη) το σημαντικότερο κίνητρο είναι η αυτοεκτίμηση 

και η απόλαυση των παροχών.  
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2.6. Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο 

θέμα των κινήτρων των ατόμων για τουρισμό. Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής 

ανασκόπησης είναι να εξετάσει πολύπλευρα την έννοια των κινήτρων για τουρισμό. 

Αρχικά, παρουσιάζονται οι διάφορες έρευνες που έγιναν πάνω στα κίνητρα των 

ατόμων για τουρισμό. Στη συνέχεια, περιγράφεται η μελέτη που έγινε με σκοπό την 

έρευνα της διαφοροποίησης των κινήτρων ανάλογα με την εθνικότητα των 

τουριστών. Τέλος, παρουσιάζονται οι μελέτες που αφορούν τα κίνητρα των 

τουριστών ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ που βρίσκονται. Στόχος του κεφαλαίου 

αυτού είναι να υπογραμμίσει τη σημασία των κινήτρων στην ανάγκη των οικογενειών 

για τουρισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

3.1. Εισαγωγή 

Για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων προηγούμενων μελετών, σχετικά με 

τα κίνητρα των τουριστών, και την ικανοποίηση των στόχων της παρούσας μελέτης, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται λεπτομερώς η 

μεθοδολογία,  που ακολουθήθηκε, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν 

τα δεδομένα. Συγκεκριμένα αναλύονται οι στόχοι της έρευνας, η σημασία της σε 

διάφορους τομείς, η λογική των υποθέσεων της και οι περιορισμοί της. Επιπλέον, 

περιγράφονται το δείγμα και το χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο. Το κεφάλαιο 

αυτό καταλήγει με μια λεπτομερή περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

 

 

3.2. Στόχοι της έρευνας 

Η έρευνα αυτή εξετάζει τη διαφοροποίηση των κινήτρων για τουρισμό, 

ανάλογα με τον ΚΖΟ. Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει: 

 Τα κίνητρα που «ωθούν» τους διάφορους τύπους οικογενειών να κάνουν 

τουρισμό (κίνητρα ώθησης - push factors). 

 Τα κίνητρα που «έλκουν» τους διάφορους τύπους οικογενειών σε 

συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς (κίνητρα έλξης - pull factors). 

 Τα κίνητρα των διαφόρων τύπων οικογενειών για την επιλογή 

συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος.  
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3.3. Σημασία της έρευνας 

Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στους ακόλουθους 

φορείς: 

 Στην τουριστική βιομηχανία (τουριστικά γραφεία, φορείς μεταφορών και 

άλλους σχετικούς φορείς), θα προσφέρει μία πλήρη και τεκμηριωμένη άποψη 

για τη γενικότερη εικόνα που αυτή παρουσιάζει σήμερα. Επιπλέον, θα τους 

δώσει μία πλήρη εικόνα των κινήτρων έλξης των τουριστών προς 

συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς, έτσι ώστε να αναπτύξουν ένα 

κατάλληλο σχέδιο μάρκετινγκ. 

 Στους επιχειρηματίες – ξενοδόχους, θα δώσει μία πλήρη εικόνα σχετικά με 

τα κίνητρα που ωθούν τις οικογένειες να επιλέξουν συγκεκριμένους τύπους 

ξενοδοχείων, έτσι ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλα το προϊόν τους και τη 

στρατηγική τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών 

τους και να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. 

 Στην επιστήμη, θα προσφέρει μία πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των 

σχετικών θεωρητικών υποδειγμάτων, με ανάλογη προσαρμογή τους, ώστε να 

ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όσο και 

στη μελέτη ομάδας τουριστών (δηλαδή της οικογένειας).  

 Στον ερευνητή, θα προσφέρει μία βαθύτερη γνώση των θεμάτων που θα 

εξετασθούν, τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη. Επιπλέον, θα 

καλλιεργήσει την επιστημονική του γνώση και σκέψη και θα του δώσει την 

ευκαιρία να συνεισφέρει στην εξέλιξη της επιστήμης του Μάρκετινγκ. 
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3.4. Οριοθέτηση Έρευνας 

 Η έρευνα επικεντρώνεται σε ενήλικες (δηλαδή σε άτομα από 18 ετών και 

πάνω), τουρίστες, οι οποίοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. 

 Παρότι υπάρχει πληθώρα των διακρίσεων των τουριστικών καταλυμάτων, 

ανάλογα με την κατηγορία, την τοποθεσία, την πελατεία τους, δε χρειάζεται 

να οριστεί μία συγκεκριμένη κατηγορία καταλυμάτων και έτσι δεν απαιτείται 

να αποκλειστούν ορισμένοι τύποι καταλυμάτων. 

 Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η επιλογή των σταδίων του ΚΖΟ βασίστηκε 

κυρίως στο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο Fodness (1994) στην έρευνά του. Ο 

λόγος, για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο, ήταν για να είναι 

πιο εύκολη η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και της 

έρευνας του Fodness (1994) Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι στις 

οικογένειες αυτές συγκαταλέγονται, όχι μόνο οι παραδοσιακές οικογένειες, 

αλλά και ο εκσυγχρονισμένος ΚΖΟ, δηλαδή και οι οικογένειες εκείνες, στις 

οποίες για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει μόνο ένας γονέας. Ο λόγος, για τον 

οποίο συμβαίνει αυτό είναι, γιατί η έρευνα μελετά το νοικοκυριό και τις 

αποφάσεις του γενικά και δεν ασχολείται με τα μέλη από τα οποία αποτελείται 

αυτό. 

 

 

3.5. Περιορισμοί 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις με μορφή κλίμακας και άρα οι 

περιορισμοί, που τίθενται στην έρευνα, σχετίζονται με τα μειονεκτήματά του, που  

αναφέρονται παρακάτω.  
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3.6. Υποθέσεις και Λογική των Υποθέσεων 

Οι υποθέσεις αφορούν τη διαφοροποίηση των κινήτρων για τουρισμό 

ανάμεσα στους διάφορους τύπους οικογενειών, σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Όλες οι υποθέσεις διατυπώνονται στη μηδενική μορφή. Πρόθεση του 

ερευνητή είναι να απορρίψει τις μηδενικές υποθέσεις, ούτως ώστε να γίνει σαφές ότι 

υπάρχει σημαντική διαφορά στα κίνητρα ανάμεσα στους πληθυσμούς του δείγματός 

μας.  

Υπάρχουν δύο βασικοί έλεγχοι υποθέσεων στην έρευνα αυτή: 

1. Ο πρώτος βασικός έλεγχος υποθέσεων αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των 

σταδίων του κύκλου οικογενειακής ζωής, στο εκάστοτε κίνητρο. 

2. Ο δεύτερος βασικός έλεγχος υποθέσεων αφορά την ύπαρξη ανεξαρτησίας 

μεταξύ του εκάστοτε κινήτρου και των σταδίων του κύκλου ζωής της 

οικογένειας. 

 

Οι δύο αυτοί βασικοί έλεγχοι υποθέσεων χωρίζονται σε υποενότητες και άρα 

συνολικά, λοιπόν, οι υποθέσεις που εξετάζονται για στη μελέτη αυτή είναι σαράντα 

τέσσερις.  

 

 

3.7. Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων μας ήταν 

το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο της εν λόγω έρευνας περιέχει ερωτήσεις 

τύπου «βεντάλιας», όπου δίπλα από κάθε ερώτηση υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός 

απαντήσεων, από τις οποίες καλείται ο ερωτώμενος να επιλέξει.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, και περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις. Οι τρεις 

πρώτες ερωτήσεις αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας του ερωτηθέντος (δηλαδή ηλικία, 
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φύλο και τύπος οικογένειας στον οποίο ανήκει), ενώ οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις 

στοχεύουν στην επαλήθευση των υποθέσεων της έρευνας.  

  

Το εργαλείο αυτό συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε διότι παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήματα: 

 Μπορεί να προσεγγίσει μεγάλα δείγματα πολύ εύκολα και γρήγορα. 

 Προσφέρει υψηλή τυποποίηση ερωτήσεων, με αποτέλεσμα την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου «νοηματικής διάχυσης» των ερωτήσεων. 

 Χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης ευρύτατα 

διαδεδομένες και ήδη αυτοματοποιημένες με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Προσφέρει μεγάλη δυνατότητα διασταύρωσης πολλών σφαιρικών 

μεταβλητών. 

 

Παρόλα αυτά όμως, το εργαλείο αυτό συλλογής δεδομένων παρουσιάζει και 

ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία αποτελούν και τους περιορισμούς της έρευνας. Τα 

μειονεκτήματα αυτά είναι: 

 Δεν υπάρχει ανατροφοδότηση και δυνατότητα αλλαγής μετά την 

εφαρμογή. 

 Η δομή και η συμπλήρωση του είναι πολλές φορές κουραστικές και 

“βαρετές” για τους συμμετέχοντες. 

 Υπάρχει υψηλή πιθανότητα τυχαίας απάντησης από το συμμετέχοντα όταν 

δεν εκπληρώνονται οι προσδοκίες του σε σχέση με τη διαμόρφωση των 

ερωτήσεων (http://athanasis.karoulis.gr/Data/Lessons%20HCI/HCI07.doc, 

22/06/2008). 
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Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν με βάση 

την κλίμακα Likert. Η κλίμακα Likert ήταν η πρώτη που δημοσιεύτηκε από τον 

ψυχολόγο Rensis Likert το 1932. Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, σε κάθε ερώτηση 

υπάρχει μία σειρά διαστάσεων στις απαντήσεις, για κάθε μία από τις οποίες οι 

ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν εάν και πόσο πολύ συμφωνούν ή διαφωνούν, 

χρησιμοποιώντας έναν αριθμό θέσεων πάνω σε μία πενταβάθμια κλίμακα. Ο σκοπός 

της κλίμακας Likert είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές εκδοχές της ίδιας 

συμπεριφοράς (Brace, 2004).  

 

Ο διαχωρισμός στους διάφορους τύπους οικογένειας που χρησιμοποιήθηκε 

στην ερώτηση 3 του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη μελέτη του Fodness (1994). 

 

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 4 και 5 του ερωτηματολογίου βασίστηκαν σε 

ένα συνδυασμό των συμπερασμάτων των προηγούμενων μελετών της βιβλιογραφίας, 

και κυρίως των μελετών  Dann (1977), Mannell & Iso-Ahola (1987), Crompton 

(1979), Krippendorf (1987), Yoon & Uysal (2005), Dunn-Ross & Iso-Ahola (1991), 

Pearce & Lee (2005), Kozak (2002), Andreu et al. (2005), Josiam et al. (1999), Jang 

& Wu (2006), Huang & Tsai (2003) και Hsu et al. (2007), οι οποίες αναλύθηκαν ήδη 

στο κεφάλαιο 2. Ο λόγος, για τον οποίο έγινε αυτό, ήταν προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με τις προηγούμενες 

μελέτες της βιβλιογραφίας και να δειχθεί ότι το θέμα των κινήτρων αφορά όχι μόνο 

το μεμονωμένο καταναλωτή, αλλά και μία ομάδα ατόμων, όπως είναι η οικογένεια, 

και, συγκεκριμένα, να δειχθεί ότι ο κύκλος ζωής της οικογένειας μπορεί να 

διαφοροποιήσει τα κίνητρα για τουρισμό. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

υπόλοιπες μελέτες, που χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα 

χρησιμεύσουν στην εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων και κυρίως σε συνδυασμό 
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τους με τις βασικές μελέτες.  

Οι απαντήσεις της τελευταίας ερώτησης του ερωτηματολογίου προέκυψαν 

από μία ανεπίσημη έρευνα. Η έρευνα αυτή  πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 

12/05/2008 - 24/05/2008 στη Θεσσαλονίκη, πριν την επίσημη έρευνα, σε ένα μικρό 

δείγμα 50 ατόμων (21,7% επί του συνόλου), προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

κίνητρα των οικογενειών για την επιλογή συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος. 

Η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας ερώτησης δε θα έχει ως σκοπό τη 

σύγκριση αποτελεσμάτων με κάποια προηγούμενη έρευνα (αφού βιβλιογραφικά δεν 

έχει γίνει κάτι αντίστοιχο), αλλά αντίθετα θα έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην 

εξέλιξη του θέματος των κινήτρων και να δώσει το έναυσμα για μελέτη σε 

μελλοντικούς ερευνητές.  

 

 

3.8. Εργαλείο Ανάλυσης Δεδομένων 

Το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή 

είναι το στατιστικό πακέτο SPSS v.15.0. 

 Ο όρος «στατιστικό πακέτο» αναφέρεται σε ένα σύνολο προγραμμάτων, τα 

οποία εκτελούν Στατιστικές Αναλύσεις. Τα στατιστικά πακέτα που κυκλοφορούν 

στην αγορά παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι 

ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα μη ειδικά στους υπολογιστές 

(Αποστολάκης & Καστανιά, 1994). Το πρόγραμμα SPSS επιλέχθηκε για να 

εξυπηρετήσει τους στόχους της έρευνας αυτής, για το λόγο ότι αποτελεί το 

μεγαλύτερο, πιο εύχρηστο και πιο αξιόπιστο στατιστικό πακέτο για 

μικροϋπολογιστές. Το στατιστικό αυτό πακέτο έχει ευρεία χρήση τόσο από ερευνητές 

και στατιστικούς, όσο και από επιστήμονες των υπολογιστών για στατιστική λήψη 

αποφάσεων.  
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3.9. Δείγμα και Δειγματοληψία 

Μία δειγματολογική έρευνα αφορά ένα υποσύνολο ατόμων (δείγμα), τα οποία 

επιλέγονται από ένα σύνολο (πληθυσμός), με σκοπό να προκύψουν ορισμένα 

συμπεράσματα για τον πληθυσμό. Τα χαρακτηριστικά, που ερευνώνται, μετρώνται σε 

κάθε ένα από τα άτομα του δείγματος.  

Ο πληθυσμός, που ενδιέφερε την εν λόγω έρευνα, ήταν οι διάφορες 

οικογένειες που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ήταν οικονομικά ασύμφορο ή 

πρακτικά ανέφικτο η πραγματοποίηση απογραφής, ο προσδιορισμός των ερωτημάτων 

έγινε με τυχαία δειγματοληψία σε διάφορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. 

Αντικείμενο της δειγματοληψίας ήταν η συλλογή 230 συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων, αριθμός που θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικός και επαρκής για την 

επιτυχία της έρευνας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ερωτήσεις, που 

αφορούν το φύλο και την ηλικία, χρησιμοποιούνται με σκοπό να γίνει κατανοητό 

ποιο μέλος της οικογένειας είναι αυτό που απαντάει στο ερωτηματολόγιο.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πριν αρχίσει η συγκέντρωση των στοιχείων 

σε πλήρη κλίμακα, δημιουργήθηκε πιλοτική δειγματοληψία σε μικρό δείγμα 50 

ατόμων (ποσοστό 21,74% επί του συνόλου), με στόχο κυρίως τη δημιουργία των 

απαντήσεων της τελευταίας ερώτησης, αλλά και τη δοκιμασία του ερωτηματολογίου 

στην πράξη. Επίσης, η πιλοτική δειγματοληψία έγινε με σκοπό τη διαπίστωση 

πιθανών πρακτικών προβλημάτων κατά τη συμπλήρωσή του, όσο και τη διασφάλιση 

της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του. Από την πιλοτική δειγματοληψία 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 

1. Οι ερωτώμενοι ήταν συνεργάσιμοι, και δε διατυπώθηκαν παράπονα για τη 

δομή και το μέγεθος του ερωτηματολογίου. 
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2. Κάποιες παρατηρήσεις, που αφορούσαν ορισμένα ερωτήματα του αρχικού 

ερωτηματολογίου, αξιοποιήθηκαν για τη βελτίωση του ερωτηματολογίου. 

3. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 

 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 30 

Ιουνίου 2008. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα Α’ στο τέλος της 

εργασίας. 

 

 

3.10. Αναλύσεις  

 Οι αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος 

SPSS v.15.0., είχαν ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και ήταν οι εξής: 

 

• Περιγραφική στατιστική:  

Με τη βοήθεια του προγράμματος, εξήχθησαν οι συχνότητες των δεδομένων 

(πίνακες και διαγράμματα), προκειμένου να προκύψουν ορισμένα 

συμπεράσματα, καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν οι συχνότητες σε 

περαιτέρω ανάλυση. 

 

 

• Έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων:  

Οι μεταβλητές της έρευνας ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητά τους, με τη 

βοήθεια των μη παραμετρικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ κανονικότητας  Kolmogorov - Smirnov. Χρησιμοποιήθηκαν δύο 

υποθέσεις για τον έλεγχο αυτό: 
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Η0: Η κατανομή των δεδομένων δε διαφέρει από την κανονική κατανομή. 

Η
1
: Η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική κατανομή.   

Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05 ή 5%. Στην 

περίπτωση που η p-value ήταν μικρότερη του 0,05, τότε η μηδενική υπόθεση 

δε θα γινόταν αποδεκτή. Αν η p-value ήταν μεγαλύτερη ή ίση του 0,05, τότε η 

μηδενική υπόθεση θα γινόταν αποδεκτή. Το SPSS εμφανίζει τις τιμές των 

παρατηρηθέντων επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας και τις ονομάζει 

(Asymptotic) Significances. Εκτός από τον έλεγχο Kolmogorov - Smirnov Z, 

χρησιμοποιήθηκε και η επιλογή Monte Carlo. Με την επιλογή Monte Carlo το 

SPSS v.15.0. χρησιμοποιεί και την τεχνική της προσομοίωσης για να κάνει 

τον έλεγχο της κανονικότητας. Συγκεκριμένα, διεξάγει 10000 (προεπιλογή) 

τεστ κανονικότητας και για κάθε ένα υπολογίζει την p-value. Στο τέλος 

εμφανίζει το μέσο όρο αυτών των 10000 p-value και ένα 99% διάστημα 

εμπιστοσύνης για τον μέσο όρο αυτών των p-value βασισμένο προφανώς στις 

10000 p-value.  

 

 

• Έλεγχος συσχέτισης:  

Πριν πραγματοποιηθεί η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των κινήτρων και των σταδίων 

του κύκλου οικογενειακής ζωής. Επειδή, οι μεταβλητές της μελέτης ήταν 

διατακτικές μεταβλητές, ως έλεγχος συσχέτισης προτιμήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis (Οne-way Τest). Ο έλεγχος αυτός 

χρησιμοποιείται  για τρεις ή περισσότερες μη συσχετισμένες μεταβλητές  και 

ουσιαστικά συγκρίνει κατά πόσο υπάρχει ομοιογένεια σε τρεις ή περισσότερες 

ομάδες εξετάζοντας τις διαμέσους. Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιήθηκε για τον 
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έλεγχο συσχέτισης μεταξύ του εκάστοτε κινήτρου και των σταδίων του 

κύκλου ζωής της οικογένειας. Όπως σε κάθε έλεγχο υποθέσεων, και στον 

έλεγχο αυτό ορίστηκαν δύο υποθέσεις για κάθε κίνητρο. Οι γενικές υποθέσεις 

διατυπώθηκαν ως οι εξής:  

H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το εκάστοτε κίνητρο. 

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για το 

εκάστοτε κίνητρο. 

Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε 0,05. Δηλαδή, στην 

περίπτωση που η p – value ήταν μικρότερη από την τιμή 0,05, τότε η υπόθεση  

H0 δε θα γινόταν αποδεκτή, ενώ στην περίπτωση που η p – value ήταν 

μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, τότε η υπόθεση  H0 θα γινόταν αποδεκτή. Εν 

συνεχεία, στις περιπτώσεις εκείνες, που θα υπήρχε ουσιαστική διαφορά 

μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, θα έπρεπε να βρεθεί πού οφειλόταν αυτή η 

διαφορά, δηλαδή μεταξύ ποιων σταδίων υπήρχε η διαφορά. Αυτό επιτεύχθηκε 

με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney, στον οποίο γινόταν έλεγχος ανά ζεύγη 

σταδίων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05 ή 5%. 

Δηλαδή, αν η p – value ήταν μεγαλύτερη του 0,05, τότε δε θα υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων για το συγκεκριμένο 

κίνητρο, ενώ στην περίπτωση που η p – value ήταν μικρότερη του 0,05, τότε 

μεταξύ των δύο σταδίων θα υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά για το 

συγκεκριμένο κίνητρο.  

 

Οι επιμέρους υποθέσεις, που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

συσχέτισης Kruskal – Wallis test, για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για 

τουρισμό (push factors) ήταν οι εξής: 
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1. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα»,             

 H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα».   

2. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «ανακάλυψη του εαυτού τους»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «ανακάλυψη του εαυτού τους».   

3. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «εσωτερική ικανοποίηση»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «εσωτερική ικανοποίηση».   

4. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους»,                

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους».   

5. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων / νέες γνωριμίες»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων / νέες γνωριμίες».   

6. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του κύκλου 

οικογενειακής ζωής, για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων».   

7. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «διασκέδαση»,              
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H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «διασκέδαση».   

8. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «χαλάρωση»,                

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «χαλάρωση».   

9. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «αναγνώριση από τρίτους»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «αναγνώριση από τρίτους».   

10. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί», 

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί».   

 

Οι επιμέρους υποθέσεις, που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

συσχέτισης Kruskal – Wallis test, για τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (pull factors) ήταν οι εξής: 

1. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια».   

2. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων».   
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3. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «γνωριμία κουλτούρας της περιοχής»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «γνωριμία κουλτούρας της περιοχής».   

4. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για διασκέδαση»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «φήμη της περιοχής για διασκέδαση».   

5. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «παροχές σε συνδυασμό με το κόστος»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «παροχές σε συνδυασμό με το κόστος».   

6. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για την αγορά της»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «φήμη της περιοχής για την αγορά της».   

7. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «καιρικές συνθήκες της περιοχής»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «καιρικές συνθήκες της περιοχής».   

 

Οι επιμέρους υποθέσεις, που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

συσχέτισης Kruskal – Wallis test, για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες ήταν οι εξής: 

1. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ , 

για το κίνητρο «κόστος τουριστικού καταλύματος»,             
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H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «κόστος τουριστικού καταλύματος».   

2. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «παροχές τουριστικού καταλύματος»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «παροχές τουριστικού καταλύματος».   

3. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «φήμη τουριστικού καταλύματος»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «φήμη τουριστικού καταλύματος».   

4. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «τοποθεσία τουριστικού καταλύματος»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «τοποθεσία τουριστικού καταλύματος».   

5. H0 = Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, 

για το κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά»,             

H1 = Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των σταδίων του ΚΖΟ, για 

το κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά».   

 

•   Έλεγχοι Ανεξαρτησίας:  

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ανεξαρτησίας των κινήτρων με βάση τα στάδια του ΚΖΟ. Επειδή οι 

μεταβλητές των κινήτρων, που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ήταν 

κατηγορικές, επιλέχθηκε ο Χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας. Μετά την εξαγωγή των 

συχνοτήτων των μεταβλητών, για τη μείωση και την ομαδοποίηση των 

μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας με τη βοήθεια της 
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επιλογής crosstabs. Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν για όλες τις μεταβλητές 

ήταν γενικά: 

H0= υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου και των σταδίων του ΚΖΟ, 

και  

H1 = δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου και των σταδίων του 

ΚΖΟ. 

Γενικά, η προϋπόθεση, που απαιτείται από τον Χ
2 
έλεγχο ανεξαρτησίας, είναι 

οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. Ένα αποδεκτό 

ποσοστό κελιών, που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5, είναι το 25%, 

δηλαδή το πολύ ένα στα τέσσερα κελιά να έχει μία τιμή μικρότερη του 5 

χωρίς να μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα του τεστ. Αν αυτή η 

υπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί η p-value ,που 

υπολογίζεται με βάση το ακριβές τεστ του Fisher (Fisher’s exact test) (όταν 

πρόκειται για πίνακες 2Χ2) ή το Monte Carlo (όταν πρόκειται για 

πολυδιάστατους πίνακες) (lib.stat.cmu.edu/otherplaces/grstats/notes/SPSS.pdf, 

30/08/2008).  

Από τους πίνακες, που προέκυψαν από την ανάλυση με τη βοήθεια του 

προγράμματος SPSS v.15.0., διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους ελέγχους 

ανεξαρτησίας των κινήτρων με τα στάδια του ΚΖΟ, το ποσοστό των κελιών, 

με συχνότητες μικρότερες του 5, ήταν μεγαλύτερο από 25% και άρα δε θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου X2. Επίσης, 

δεν ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του τεστ του Fisher, 

για το λόγο ότι το τεστ αυτό μπορεί να διεξαχθεί μόνο στην περίπτωση των 

2Χ2 πινάκων. Έτσι, στην εν λόγω έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με το τεστ του Monte Carlo. Στην περίπτωση 

που η p-value ή Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν μικρότερη του 0,05 ή 5%, 
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τότε η υπόθεση Η0 θα απορρίπτονταν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δε θα υπήρχε 

ανεξαρτησία μεταξύ του εκάστοτε κινήτρου και των σταδίων του ΚΖΟ. Άρα 

το κίνητρο θα επηρεάζονταν από τα στάδια του ΚΖΟ. 

 

 

 Οι επιμέρους υποθέσεις που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

ανεξαρτησίας για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό (push 

factors)  ήταν οι εξής: 

1. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φυγή από τη 

ρουτίνα» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φυγή από τη 

ρουτίνα» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

2. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «ανακάλυψη του 

εαυτού τους» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

   H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «ανακάλυψη του 

εαυτού τους» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

3. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «εσωτερική 

ικανοποίηση» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «εσωτερική 

ικανοποίηση» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

4. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «σύσφιξη των 

σχέσεων με την οικογένειά τους» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «σύσφιξη των 

σχέσεων με την οικογένειά τους» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

5. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  
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            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

6. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση γνώσεων» 

και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση 

γνώσεων» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

7. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «διασκέδαση» και 

των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «διασκέδαση» και 

των σταδίων του ΚΖΟ. 

8. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «χαλάρωση» και των 

σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «χαλάρωση» και 

των σταδίων του ΚΖΟ. 

9. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «αναγνώριση από 

τρίτους» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «αναγνώριση από 

τρίτους» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

10.  H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «νοσταλγία για τα 

μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «νοσταλγία για τα 

μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

 

 

 

 50



Οι επιμέρους υποθέσεις που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

ανεξαρτησίας για τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο 

τουριστικό προορισμό (pull factors) ήταν οι εξής: 

1. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «περιέργεια / 

επιθυμία για περιπέτεια» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «περιέργεια / 

επιθυμία για περιπέτεια» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

2. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση γνώσεων 

(επίσκεψη σε αξιοθέατα) » και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση 

γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα) » και των σταδίων του ΚΖΟ. 

3. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «γνωριμία 

κουλτούρας της περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «γνωριμία 

κουλτούρας της περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

4. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της περιοχής 

για διασκέδαση» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της 

περιοχής για διασκέδαση» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

5. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές σε 

συνδυασμό με το κόστος» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

         H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές σε 

συνδυασμό με το κόστος» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

6. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της περιοχής 

για την αγορά της» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  
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            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της 

περιοχής για την αγορά της» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

7. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «καιρικές συνθήκες 

της περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «καιρικές 

συνθήκες της περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

 

 

Οι επιμέρους υποθέσεις που ελέγχθηκαν με τη βοήθεια του ελέγχου 

ανεξαρτησίας για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος 

από τις οικογένειες ήταν οι εξής: 

1. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «κόστος τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «κόστος 

τουριστικού καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

2. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές 

τουριστικού καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

3. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

                         H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη 

τουριστικού καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

4. H0 = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «τοποθεσία 

τουριστικού καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  
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            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «τοποθεσία 

τουριστικού καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

5. Ho = Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά» και των σταδίων του ΚΖΟ, και  

                            H1 = Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά» και των σταδίων του ΚΖΟ.        

 

• Παραγοντική Ανάλυση: 

Προκειμένου να διαπιστωθεί ποια κίνητρα αξιολογεί το ερωτηματολόγιο, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis). Η 

παραγοντική ανάλυση είναι μία στατιστική μέθοδος, που έχει σκοπό να 

ερευνήσει την ύπαρξη κοινών παραγόντων ανάμεσα σε μία ομάδα 

μεταβλητών. Η ανάλυση παραγόντων επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από ένα σύνθετο σύνολο μεταβλητών, ανάγοντάς τες σε ένα μικρότερο αριθμό 

παραγόντων ή υπερμεταβλητών, οι οποίες αντιστοιχούν σε πολλές από τις 

αρχικές μεταβλητές (Howitt & Cramer, 1997).  

Η παραγοντική ανάλυση αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, τα κυριότερα 

από τα οποία είναι: 

α)  Στηρίζεται σε ένα πλήθος υποθέσεων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα   

ρεαλιστικές, και τις οποίες πολλές φορές ο ερευνητής δε μπορεί να 

ελέγξει. 

β)  Δεν έχει μοναδική λύση. Έτσι, διαφορετικοί ερευνητές μπορούν να 

καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

γ)   Οι παράγοντες που εξάγονται με την παραγοντική ανάλυση μπορούν 

να ερμηνευτούν διαφορετικά από διαφορετικούς ερευνητές, οι 

απόψεις των οποίων πολλές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση. 
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δ)  Ο αριθμός των παραγόντων, που χρειάζεται να εξαχθεί, ώστε τα 

αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά, δεν είναι προφανής και 

εξαρτάται από τη μέθοδο εκτίμησης. Αυτό επιτρέπει στον 

επιστήμονα να λειτουργεί σε μία μεροληπτική βάση, έτσι ώστε να 

εμφανίζει τα αποτελέσματα όπως των συμφέρουν (www.stat-

athens.aueb.gr/~jbn/courses/mvda/mvda_files/mva3.pdf, 

30/08/2008). 

 

Αρχικά, έγινε μετατροπή των αρχικών δεδομένων, προκειμένου να εξαχθούν 

οι συχνότητες, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μείωση και ομαδοποίηση των 

μεταβλητών. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης σε κύριους παράγοντες (Principal Component Analysis) με τη 

χρήση ορθογώνιας περιστροφής αξόνων (Varimax Rotation). Στην ανάλυση 

αξιοποιήθηκαν μόνο οι παράγοντες, που είχαν χαρακτηριστικές ρίζες 

(Eigenvalues) πάνω από 1 (Kaiser’s criterion) και μόνο οι μεταβλητές με 

παραγοντικές φορτίσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 0,40 συμπεριλήφθησαν στην 

ερμηνεία των παραγόντων, για να μειωθεί η πιθανότητα μη κατάταξης μιας 

μεταβλητής.  

Για να εκτιμηθούν η αξιοπιστία του κάθε εξαγόμενου παράγοντα καθώς 

και η καταλληλότητα της δειγματοληψίας υπολογίστηκαν η τιμή του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha και ο δείκτης των Kaiser – Meyer – Olkin 

(KMO) ( Bartee et al., 2004˙ Costello & Οsborne, 2005). 

 

 

 

 

 54

http://www.stat-athens.aueb.gr/%7Ejbn/courses/mvda/mvda_files/mva3.pdf
http://www.stat-athens.aueb.gr/%7Ejbn/courses/mvda/mvda_files/mva3.pdf


3.11. Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, έγινε περιγραφή των στόχων και της σημασίας της έρευνας, των 

περιορισμών της και των υποθέσεών της, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν το εργαλείο 

συλλογής δεδομένων, καθώς και το εργαλείο και η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται τα αποτελέσματα από την έρευνα, τα οποία 

προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS v.15.0.  

 

4.2. Περιγραφική στατιστική 

Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS v.15.0., βρέθηκαν αρχικά οι 

συχνότητες καθεμίας μεταβλητής ξεχωριστά, αλλά και οι συχνότητες των κινήτρων 

σε συνδυασμό με τα στάδια του κύκλου οικογενειακής ζωής. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι πίνακες, που προέκυψαν από το πρόγραμμα, παρατίθενται στο παράρτημα στο 

τέλος της εργασίας.  Από την ανάλυση, λοιπόν, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

 

 Από τα 230 άτομα που ερωτήθηκαν, οι 95 ήταν άντρες (41,3% επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων) και οι 135 ήταν γυναίκες (58,7% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 6, Παράρτημα Β’).  

 

          

 

Σχήμα 4: Κατανομή μεταβλητής «Φύλο». 
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 Τα 230 αυτά άτομα κατανέμονται στα διάφορα στάδια του κύκλου οικογενειακής 

ζωής ως εξής: 

• Εργένηδες (που ζουν μόνοι τους) : 93 άτομα (40,4% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων). 

• Νιόπαντροι ή παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά : 29 άτομα (12,6% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων). 

• Οικογένεια με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών) : 45 άτομα 

(19,6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων). 

• Οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία : 16 άτομα (7% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων). 

• Οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το σπίτι : 

10 άτομα (4,3% επί του συνόλου των ερωτηθέντων). 

• Οικογένεια με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι : 19 άτομα (8,3% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων). 

• Οικογένεια με τουλάχιστον τον ένα σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη : 18 

άτομα (7,8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), (Πίνακας 8, Παράρτημα 

Β’). 

 

     Σχήμα 5: Κατανομή μεταβλητής «Στάδια του Κύκλου Οικογενειακής Ζωής». 
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 Όσον αφορά τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό (push factors), 

τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

• Το πιο σημαντικό κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι η 

χαλάρωση με ποσοστό 88,7%, ενώ το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο είναι η 

φυγή από τη ρουτίνα με ποσοστό 83,5%.  Από την άλλη, το λιγότερο 

σημαντικό κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι η αναγνώριση 

από τρίτους (συζήτηση εμπειριών με φίλους) με ποσοστό απαντήσεων 

60,8% (Πίνακας 10 & Σχήμα 6, Παράρτημα Β’). 

• Για κάθε κατηγορία οικογενειών ξεχωριστά, τα συμπεράσματα για τα 

κίνητρα ώθησης για τουρισμό ήταν τα εξής: 

 Για τους εργένηδες, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα 

κίνητρα ώθησης, ήταν η χαλάρωση με ποσοστό 91,4% (ή 37,0% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων) και η φυγή από τη ρουτίνα με ποσοστό 

86,0% (ή 34,7% επί του συνόλου, ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για 

τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, ήταν η αναγνώριση από τρίτους 

με ποσοστό 55,9% (ή 22,6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και η 

ανακάλυψη του εαυτού τους με ποσοστό 49,4%  (ή 20,0% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 7, Παράρτημα Β’). 

 Για τους νιόπαντρους ή τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης, ήταν 

η διασκέδαση με ποσοστό 89,7% (ή 11,3% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η χαλάρωση με ποσοστό 89,6% (ή 11,3% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα 

λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, ήταν η νοσταλγία για τα μέρη που 

έχουν ήδη επισκεφτεί με ποσοστό 58,6% (ή 7,3% επί του συνόλου των 
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ερωτηθέντων) και η αναγνώριση από τους τρίτους με ποσοστό 48,3% 

(ή 6,1% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 8, 

Παράρτημα Β’)). 

 Για τις οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών), οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης, ήταν 

η χαλάρωση με ποσοστό 93,3% (ή 18,3% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η σύσφιξη σχέσεων με την οικογένειά τους με 

ποσοστό 91,1% (ή 17,8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 

ήταν η αναγνώριση από τους τρίτους με ποσοστό 71,1% (ή 14,0% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων) και η νοσταλγία για τα μέρη που έχουν 

ήδη επισκεφτεί με ποσοστό 58,6% (ή 9,2% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 9, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης, ήταν 

η χαλάρωση με ποσοστό 81,3% (ή 5,6% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η φυγή από τη ρουτίνα με ποσοστό 81,3% (ή 5,7% 

επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν 

για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, ήταν η δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων με ποσοστό 62,6% (ή  4,4% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων, η αναγνώριση από τους τρίτους με ποσοστό 56,3% (ή 

3,9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και η νοσταλγία για μέρη που 

έχουν επισκεφτεί με ποσοστό 56,3% (ή 3,9% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 10, Παράρτημα).  

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από 

το σπίτι, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα 
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ώθησης, ήταν η χαλάρωση με ποσοστό 70,0% (ή 3,1% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και η φυγή από τη ρουτίνα με ποσοστό 

70,0% (ή 3,0% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 

ήταν η ανακάλυψη του εαυτού τους με ποσοστό 70,0% ( ή   3,0% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων), η αναγνώριση από τους τρίτους και η 

νοσταλγία για μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί με ισάξιο ποσοστό 60,0% 

(ή 2,6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 11, 

Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης, ήταν 

η χαλάρωση και η σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους με 

ισάξιο ποσοστό 84,2% (ή 7,0% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), 

ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα 

ώθησης, ήταν η αναγνώριση από τους τρίτους με ποσοστό 73,7% (ή  

6,1% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και  η δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων ποσοστό 42,2% (ή 3,4% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 13 & Σχήμα 12, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον τον ένα σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα 

ώθησης, ήταν η χαλάρωση με ποσοστό 83,3% (ή 6,5% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και η φυγή από τη ρουτίνα με ποσοστό 

77,7% ( ή  6,1% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 

ήταν η αναγνώριση από τρίτους με ποσοστό 72,2% (ή 5,7% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με 
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 Όσον αφορά τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό 

προορισμό (pull factors), τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

• Το πιο σημαντικό κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι οι 

παροχές σε συνδυασμό με το κόστος με ποσοστό 77,8%, ενώ το δεύτερο 

σημαντικότερο κίνητρο είναι οι καιρικές συνθήκες της περιοχής με ποσοστό 

66,1%. Από την άλλη, το λιγότερο σημαντικό κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες 

οικογενειών είναι η φήμη της περιοχής για διασκέδαση με ποσοστό 

απαντήσεων 36,1% (Πίνακας 16 & Σχήμα 14, Παράρτημα Β’). 

• Για κάθε κατηγορία οικογενειών ξεχωριστά τα συμπεράσματα για τα 

κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν τα εξής: 

 Για τους εργένηδες, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα 

σημαντικότερα κίνητρα έλξης,  ήταν οι παροχές σε συνδυασμό με 

το κόστος με ποσοστό 77,4% (ή 31,3% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η περιέργεια και η επιθυμία για περιπέτεια 

(novelty) με ποσοστό 60,2% (ή 24,4% επί του συνόλου, ενώ οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα 

έλξης, ήταν η φήμη της περιοχής για την αγορά της με ποσοστό 

37,7% (ή 15,2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και η 

γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής με ποσοστό 28,0%  (ή  

11,3% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 19 & Σχήμα 

15, Παράρτημα Β’). 

 Για τους νιόπαντρους ή τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης, 
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ήταν παροχές σε συνδυασμό με το κόστος με ποσοστό 79,3% (ή 

10,0% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και οι καιρικές 

συνθήκες της περιοχής με ποσοστό 68,9% (ή 8,7% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για 

τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, ήταν η φήμη της περιοχής 

για την αγορά της με ποσοστό 34,5% (ή 4,8% επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων) και η γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής 

με ποσοστό 31,0% (ή 3,9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) 

(Πίνακας 19 & Σχήμα 16, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 

ετών), οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα 

έλξης, ήταν οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος με ποσοστό 

82,2% (ή 16,1% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και οι 

καιρικές συνθήκες της περιοχής με ποσοστό 68,9% (ή 13,5% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που 

δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, ήταν η φήμη 

της περιοχής για διασκέδαση με ποσοστό 42,2% (ή 8,3% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και η περιέργεια και η επιθυμία για 

περιπέτεια (novelty)  με ποσοστό 28,9% (ή 5,7% επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων) (Πίνακας 19 & Σχήμα 17, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης, 

ήταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής με ποσοστό 81,3% (ή 

5,7% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και οι παροχές σε 

συνδυασμό με το κόστος με ποσοστό 75,1% (ή 5,2% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για 
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 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει 

φύγει από το σπίτι, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα 

σημαντικότερα κίνητρα έλξης, ήταν η γνωριμία της κουλτούρας 

της περιοχής, οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος και οι 

καιρικές συνθήκες της περιοχής με ισάξιο ποσοστό 70,0% (ή 

3,0% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, 

που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, ήταν η 

περιέργεια και η επιθυμία για περιπέτεια (novelty) και η φήμη της 

περιοχής για διασκέδαση με ισάξιο ποσοστό 50,0% (ή 2,1% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 19 & Σχήμα 19, 

Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης,  

ήταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής με ποσοστό 79,0% (ή 

6,5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), η απόκτηση γνώσεων 

(επίσκεψη σε αξιοθέατα) με ποσοστό 68,5% (ή 5,6% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και οι παροχές σε συνδυασμό με το 

κόστος με ποσοστό 68,4% (ή 5,6% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερα 

σημαντικά κίνητρα έλξης, ήταν η φήμη της περιοχής για 

διασκέδαση με ποσοστό 68,4% (ή 5,6% επί του συνόλου των 
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ερωτηθέντων) και  η φήμη της περιοχής για την αγορά με 

ποσοστό 47,4% (ή 3,9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) 

(Πίνακας 19 & Σχήμα 20, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον τον ένα σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα 

κίνητρα έλξης, ήταν η απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε 

αξιοθέατα) με ποσοστό 83,4% (ή 6,5% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων), οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος με 

ποσοστό 83,3% (ή 6,5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και 

η γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής με ποσοστό 72,3% (ή 

5,6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, 

που δόθηκαν για τα λιγότερα σημαντικά κίνητρα έλξης, ήταν η 

περιέργεια και η επιθυμία για περιπέτεια (novelty) με ποσοστό 

55,5% (ή 4,3 % επί του συνόλου των ερωτηθέντων), η φήμη της 

περιοχής για διασκέδαση και η φήμη της περιοχής για την αγορά 

με ισάξιο ποσοστό 38,9% (ή 3,0% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 19 & Σχήμα 21, Παράρτημα Β’). 

 

 

 Όσον αφορά τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από 

τις οικογένειες, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

• Το πιο σημαντικό κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι   οι 

παροχές του τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 86,1%, ενώ το δεύτερο 

σημαντικότερο κίνητρο είναι η τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος με 

ποσοστό 83,5%. Από την άλλη, το λιγότερο σημαντικό κίνητρο σε όλες τις 
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• Για κάθε κατηγορία οικογενειών ξεχωριστά τα συμπεράσματα για τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος  ήταν τα εξής: 

 Για τους εργένηδες, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα 

σημαντικότερα κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν 

το κόστος του τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 87,1% (ή 

35,2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), οι παροχές του 

τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 84,9% (ή 34,4% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων)  και η τοποθεσία του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 83,9% (ή 33,9% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο 

σημαντικά κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η 

δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά με ποσοστό 65,6% (ή 

26,5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 

23, Παράρτημα Β’). 

 Για τους νιόπαντρους ή τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα επιλογής 

τουριστικού καταλύματος, ήταν η τοποθεσία του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 89,7% (ή 11,3% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων), οι παροχές του τουριστικού καταλύματος με 

ποσοστό 89,6% (ή 11,3% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και 

το κόστος του τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 68,9% (ή 

9,6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, 

που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα επιλογής 

τουριστικού καταλύματος,  ήταν η δυνατότητα δραστηριοτήτων για 
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τα παιδιά με ποσοστό 48,3% (ή 6,1% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 24, Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 

ετών), οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα 

επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά με ποσοστό 91,2% (ή 4,3% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων), η τοποθεσία του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 88,9% (ή 17,9% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και το κόστος του τουριστικού καταλύματος με 

ποσοστό 86,7% (ή 17,4% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), 

ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η φήμη του 

τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 13,4% (ή 16,9% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 25, 

Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα επιλογής 

τουριστικού καταλύματος, ήταν οι παροχές του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 81,3% (ή 5,6% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, με 

ποσοστό 75,1% (ή 5,2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ 

οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα 

επιλογής τουριστικού καταλύματος, φαίνεται να μην είναι 

αξιοσημείωτες, αφού όλα θεωρούνται αρκετά σημαντικά για την 

επιλογή του τουριστικού καταλύματος (Πίνακας 25 & Σχήμα 26, 

Παράρτημα Β’). 
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  Για τις οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει 

φύγει από το σπίτι, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα 

σημαντικότερα κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν 

το κόστος του τουριστικού καταλύματος, οι παροχές του 

τουριστικού καταλύματος, η φήμη του τουριστικού καταλύματος 

και η τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος με ισάξιο ποσοστό 

70,0% (ή 3,0% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα 

επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά με ποσοστό 40,0% (ή  1,8% επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 27, 

Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι, οι 

απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα κίνητρα επιλογής 

τουριστικού καταλύματος, ήταν οι παροχές του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 84,3% (ή 6,9% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων) και η φήμη του τουριστικού καταλύματος με 

ποσοστό 84,2% (ή 6,9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), ενώ 

οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα 

επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά με ποσοστό 47,4% (ή 3,9% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 28, 

Παράρτημα Β’). 

 Για τις οικογένειες με τουλάχιστον τον ένα σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη, οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα σημαντικότερα 

κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν το κόστος του 
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τουριστικού καταλύματος με ποσοστό 83,4% (ή 6,5% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) και οι παροχές του τουριστικού 

καταλύματος με ποσοστό 83,3% (ή 6,5% επί του συνόλου των 

ερωτηθέντων), ενώ οι απαντήσεις, που δόθηκαν για τα λιγότερο 

σημαντικά κίνητρα επιλογής τουριστικού καταλύματος, ήταν η 

δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά με ποσοστό 44,4% (ή 

3,5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων) (Πίνακας 25 & Σχήμα 

29, Παράρτημα Β’). 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά σε πίνακες στο παράρτημα 

στο τέλος της εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά προέκυψαν από 

πρόσθεση των ποσοστών μεταξύ των κατηγοριών «Σημαντικό» - «Πολύ Σημαντικό» 

και «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο Σημαντικό», τόσο για την κατανόηση των 

αποτελεσμάτων από τον αναγνώστη, όσο και για να γίνει εφικτή η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο παρακάτω κεφάλαιο. Επίσης, 

στο παράρτημα υπάρχουν και τα αντίστοιχα διαγράμματα για την περαιτέρω 

κατανόηση των αποτελεσμάτων από τον αναγνώστη. 
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4.3. Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητών 

Στον έλεγχο αυτό, η υπόθεση, που ελέγχθηκε, ήταν αν οι μεταβλητές της 

έρευνας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Στους Πίνακες 3, 4 και 5, που 

ακολουθούν, για όλες τις μεταβλητές εμφανίζεται το μέγεθος του δείγματος (230). 

Από ότι φαίνεται, για όλες τις μεταβλητές δεν υπάρχουν εκλιπούσες τιμές. 

Εμφανίζονται, επίσης, ο μέσος και η τυπική απόκλιση για κάθε μεταβλητή. Για τον 

έλεγχο της κανονικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Asymp. Sig. (2-tailed) και η 

Monte Carlo Sig. Πρόκειται για τις p-value, που υπολογίζονται για κάθε μέθοδο 

ξεχωριστά. Το τεστ των Kolmogorov-Smirnov είναι ένα, απλά στη μία περίπτωση η 

p-value υπολογίζεται με βάση τη “συμβατική” μέθοδο, ενώ στην άλλη βασίζεται στην 

τεχνική Monte Carlo.  

Παρατηρώντας, στους πίνακες που ακολουθούν, τις  p – value που 

υπολογίστηκαν και με τις δύο μεθόδους, διαπιστώνει κανείς ότι είναι ίσες με το 

μηδέν. Άρα, η υπόθεση ότι οι μεταβλητές της έρευνας κατανέμονται κανονικά 

απορρίφθηκε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 ή α=5%. Με άλλα 

λόγια, οι μεταβλητές της έρευνας δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Η μη 

κανονικότητα των μεταβλητών γίνεται, επίσης, κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων των ερωτηθέντων. Πρόβλημα θα 

δημιουργούνταν αν οι μεταβλητές παρουσίαζαν κανονικότητα.  
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 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10
N 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Μέσος 4,14 2,66 3,77 3,43 2,87 3,18 3,92 4,45 2,37 2,88 
Διακύμανση 1,118 1,260 1,201 1,383 1,269 1,229 1,128 ,973 1,174 1,269 
Απόλυτη 
Διαφορά 

0,284 0,178 0,275 0,235 0,175 0,183 0,299 0,378 0,232 0,199 

Θετική 
Διαφορά 

0,222 0,178 0,154 0,136 0,165 0,162 0,169 0,287 0,232 0,190 

Αρνητική 
Διαφορά 

-0,284 -0,147 -0,275 -0,235 -0,175 -0,183 -0,299 -0,378 -0,122 -0,199 

Τιμή 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

4,303 2,704 4,166 3,561 2,658 2,775 4,531 5,739 3,522 3,013 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-
tailed) 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Πίνακας 3: Αποτελέσματα για τον έλεγχο κανονικότητας των κινήτρων ώθησης των 

οικογενειών για τουρισμό. 
 
 
 
 

 

      

           Πίνακας 4: Αποτελέσματα για τον έλεγχο κανονικότητας των κινήτρων έλξης    

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N 230 230 230 230 230 230 230 

Μέσος 3,27 3,54 3,40 3,06 3,93 2,87 3,65 
Διακύμανση 1,260 1,184 1,245 1,183 1,076 1,186 1,190 

Απόλυτη Διαφορά 0,228 0,276 0,282 0,166 0,304 0,183 0,277 
Θετική Διαφορά 0,139 0,137 0,151 0,153 0,160 0,130 0,136 
Αρνητική Διαφορά -0,228 -0,276 -0,282 -0,166 -0,304 -0,183 -0,277 
Τιμή Kolmogorov-

Smirnov Z 
3,453 4,188 4,276 2,514 4,611 2,774 4,204 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. 
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 H1 H2 H3 H4 H5 

N 230 230 230 230 230 
Μέσος 4,11 4,23 3,73 4,19 2,65 

Διακύμανση 1,068 0,977 1,135 1,034 1,498 
Απόλυτη Διαφορά 0,288 0,268 0,236 0,267 0,239 
Θετική Διαφορά 0,203 0,216 0,132 0,216 0,239 
Αρνητική Διαφορά -0,288 -0,268 -0,236 -0,267 -0,148 

Τιμή Kolmogorov-Smirnov Z 4,372 4,060 3,577 4,045 3,622 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα για τον έλεγχο κανονικότητας των κινήτρων  επιλογής 
συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες. 

 

 

 

4.4. Έλεγχοι συσχέτισης 

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών για 

τα κίνητρα ώθησης  των οικογενειών για τουρισμό, ήταν τα εξής: 

1. Για το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα», η p – value ήταν 0,933 (>0,05) και 

άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο «φυγή από τη 

ρουτίνα», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων 

των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 27, Παράρτημα Γ’). 

2. Για το κίνητρο «ανακάλυψη του εαυτού τους», η p – value ήταν 0,582 (>0,05) 

και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο «ανακάλυψη 

του εαυτού τους», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). 

3. Για το κίνητρο «εσωτερική ικανοποίηση», η p – value ήταν 0,001 (<0,05) και 

άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το κίνητρο «εσωτερική 

ικανοποίηση», υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων 
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των σταδίων του  ΚΖΟ (x2 = 22,044, N=230, df = 6) (Πίνακας 28, Παράρτημα 

Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney U, ελέγχθηκε πού οφειλόταν 

αυτή η διαφορά (Πίνακας 29, Παράρτημα Γ’).  Η διαφορά αυτή οφειλόταν 

στις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά». 

Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση 

με 0,024 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,264). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην 

εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,009 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,618). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,001 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,190). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η 

p – value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,529). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,033 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,130). 
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4. Για το κίνητρο «σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους», η p – value 

ήταν 0,000 (<0,05) και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το 

κίνητρο «σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους», υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (x2 =56,747, 

N=230, df = 6) (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου 

Mann-Whitney U, ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η διαφορά (Πίνακας 30, 

Παράρτημα Γ’).  Η διαφορά αυτή οφειλόταν στις διαφορές που υπήρχαν 

μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 

13 ετών)». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – 

value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -6,704). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην 

εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,001 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,472). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -4,097). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η 

p – value ήταν ίση με 0,001 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,269). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». Από τον έλεγχο 
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Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,001 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -3,394). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-

Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,037 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,091). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,011 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,556). 

5. Για το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων / νέες γνωριμίες», η p – 

value ήταν 0,091 (>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για 

το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων / νέες γνωριμίες», δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ 

(Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). 

6. Για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων», η p – value ήταν 0,793 (>0,05) και άρα 

η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων», 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των 

σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’) . 

7. Για το κίνητρο «διασκέδαση», η p – value ήταν 0,000 (<0,05) και άρα η 

υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το κίνητρο «διασκέδαση», 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων 

του ΚΖΟ (x2 =24,621, N=230, df = 6) (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). Με τη 
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βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney U, ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η 

διαφορά (Πίνακας 31, Παράρτημα Γ’) .  Η διαφορά αυτή οφειλόταν στις 

διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά». 

Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση 

με 0,002 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,142). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που 

έχει φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε 

ότι η p – value ήταν ίση με 0,035 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,111). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η 

p – value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,552). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,006 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,723). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη». Από τον 

έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,001 

(<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο σταδίων (z = -3,263). 
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8. Για το κίνητρο «χαλάρωση», η p – value ήταν 0,207 (>0,05) και άρα η 

υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο «χαλάρωση», δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων 

του ΚΖΟ (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). 

9. Για το κίνητρο «αναγνώριση από τρίτους», η p – value ήταν 0,488 (>0,05) και 

άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο «αναγνώριση από 

τρίτους», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων 

των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 28, Παράρτημα Γ’). 

10. Για το κίνητρο «νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί», η p – 

value ήταν 0,329 (>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για 

το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 28, 

Παράρτημα Γ’). 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών για τα 

κίνητρα έλξης  των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (pull 

factors) ήταν τα εξής: 

1. Για το κίνητρο «περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια», η p – value ήταν 0,004 

(<0,05) και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το κίνητρο 

«περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια», υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (x2 =19,161 N=230, df 

= 6) (Πίνακας 33, Παράρτημα Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney 

U, ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η διαφορά (Πίνακας 34, Παράρτημα Γ’). Η 

διαφορά αυτή οφειλόταν στις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί στην 

εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 
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♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που 

έχει φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε 

ότι η p – value ήταν ίση με 0,036 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,092). 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η 

p – value ήταν ίση με 0,002 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,048). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-

Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,021 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,308). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από σπίτι». Από τον 

έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,034 

(<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο σταδίων (z = -2,118). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη». Από τον 

έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,004 

(<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο σταδίων (z = -2,905). 
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♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,034 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,121). 

2. Για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα)», η p – value 

ήταν 0,887 (>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το 

κίνητρο «απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα)», δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ 

(Πίνακας 33, Παράρτημα Γ’) . 

3. Για το κίνητρο «γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής», η p – value ήταν 

0,483 (>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 33, 

Παράρτημα Γ’). 

4. Για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για διασκέδαση», η p – value ήταν 0,001 

(<0,05) και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το κίνητρο 

«φήμη της περιοχής για διασκέδαση», υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (x2 =22,418 N=230, df = 6) 

(Πίνακας 33, Παράρτημα Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney U, 

ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η διαφορά (Πίνακας 35, Παράρτημα Γ’).  Η 

διαφορά αυτή οφειλόταν στις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 

13 ετών)». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – 

value ήταν ίση με 0,007 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,702). 
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♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,651). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,021 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,310). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με παιδιά που έχουν φύγει από σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney 

U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,001 (<0,05). Συνεπώς, 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -

3,389). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,014 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,450). 

♦ «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι» και 

«Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,026 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,233). 

5. Για το κίνητρο «παροχές σε συνδυασμό με το κόστος», η p – value ήταν 0,816 

(>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 
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«παροχές σε συνδυασμό με το κόστος», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 33, 

Παράρτημα Γ’) . 

6. Για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για την αγορά της», η p – value ήταν 

0,927 (>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«φήμη της περιοχής για την αγορά της», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 33, 

Παράρτημα Γ’). 

7. Για το κίνητρο «καιρικές συνθήκες της περιοχής», η p – value ήταν 0,098 

(>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«καιρικές συνθήκες της περιοχής», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 33, 

Παράρτημα Γ’). 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών για τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού  καταλύματος από τις οικογένειες ήταν τα 

εξής: 

1. Για το κίνητρο «κόστος τουριστικού καταλύματος», η p – value ήταν 0,731 

(>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«κόστος τουριστικού καταλύματος», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 37, 

Παράρτημα Γ’). 

2. Για το κίνητρο «παροχές τουριστικού καταλύματος», η p – value ήταν 0,443 

(>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«παροχές τουριστικού καταλύματος», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 37, 

Παράρτημα Γ’). 

3. Για το κίνητρο «φήμη τουριστικού καταλύματος», η p – value ήταν 0,036 

(<0,05) και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το κίνητρο 

«φήμη τουριστικού καταλύματος», υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (x2 =13,481 N=230, df = 6) 

(Πίνακας 37, Παράρτημα Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney U, 

ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η διαφορά (Πίνακας 38, Παράρτημα Γ’).  Η 

διαφορά αυτή οφειλόταν στις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 

13 ετών)». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – 

value ήταν ίση με 0,031 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,160). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,005 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,801). 

♦  «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία» και 

«Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,027 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -2,218). 

4. Για το κίνητρο «τοποθεσία τουριστικού καταλύματος», η p – value ήταν 0,951 

(>0,05) και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, για το κίνητρο 

«τοποθεσία τουριστικού καταλύματος», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (Πίνακας 37, 

Παράρτημα Γ’). 

5. Για το κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά», η p – value ήταν 

0,000 (<0,05) και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή . Δηλαδή, για το 

κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά», υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των σταδίων του ΚΖΟ (x2 =97,969, 

N=230, df = 6) (Πίνακας 37, Παράρτημα Γ’). Με τη βοήθεια του ελέγχου 

Mann-Whitney U, ελέγχθηκε πού οφειλόταν αυτή η διαφορά (Πίνακας 39, 

Παράρτημα Γ’).  Η διαφορά αυτή οφειλόταν στις διαφορές που υπήρχαν 

μεταξύ των σταδίων: 

♦  «Εργένηδες» και «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 

13 ετών)». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – 

value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -8,679). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην 

εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -4,857). 

♦ «Εργένηδες» και «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που 

έχει φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε 

ότι η p – value ήταν ίση με 0,010 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,574). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). 
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Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -6,241). 

♦ «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά» και «Οικογένειες 

με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία». Από τον έλεγχο Mann-

Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,001 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -3,413). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το 

σπίτι». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,001 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -3,415). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,000 (<0,05). 

Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -5,380). 

♦ «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)» και 

«Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,000 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -5,204). 

♦ «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία» και 

«Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι». Από τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value ήταν ίση με 0,002 (<0,05). 
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Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

σταδίων (z = -3,038). 

♦ «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία» και 

«Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη 

σύνταξη». Από τον έλεγχο Mann-Whitney U, προέκυψε ότι η p – value 

ήταν ίση με 0,005 (<0,05). Συνεπώς, υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο σταδίων (z = -2,840). 

 

 

4.5. Έλεγχοι ανεξαρτησίας 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας για τα κίνητρα 

ώθησης των οικογενειών για τουρισμό ήταν τα εξής: 

1. Για το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν 

μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει 

ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φυγή από τη ρουτίνα» και των σταδίων 

του ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους τύπους 

οικογενειών το κίνητρο «φυγή από τη ρουτίνα» αποτελεί ισχυρό κίνητρο 

ώθησης για τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

2. Για το κίνητρο «ανακάλυψη του εαυτού τους», η Monte Carlo Sig. (2-sided) 

ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, 

υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «ανακάλυψη του εαυτού τους» και 

των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους 

τύπους οικογενειών το κίνητρο «ανακάλυψη του εαυτού τους» δεν αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο ώθησης για τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

3. Για το κίνητρο «εσωτερική ικανοποίηση», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν 

μικρότερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 έπρεπε να απορριφθεί. Δηλαδή, δεν 
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υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «εσωτερική ικανοποίηση» και των 

σταδίων του ΚΖΟ. Σε ορισμένους τύπους οικογενειών το κίνητρο αυτό 

αποτελεί σημαντικό κίνητρο ώθησης για τουρισμό, ενώ σε άλλες όχι (Πίνακας 

40, Παράρτημα Δ’). 

4. Για το κίνητρο «σύσφιξη των σχέσεων με την οικογένειά τους», η Monte 

Carlo Sig. (2-sided) ήταν μικρότερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν 

αποδεκτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «σύσφιξη 

των σχέσεων με την οικογένειά τους» και των σταδίων του ΚΖΟ. Κάποιες 

οικογένειες θεωρούν το κίνητρο αυτό ισχυρό κίνητρο ώθησης για να κάνουν 

τουρισμό, ενώ κάποιες άλλες όχι (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

5. Για το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «δημιουργία κοινωνικών 

σχέσεων» και των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, διότι σε 

όλους τους τύπους οικογενειών το κίνητρο «δημιουργία κοινωνικών 

σχέσεων» δεν αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο ώθησης για τουρισμό 

(Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

6. Για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν 

μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει 

ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση γνώσεων» και των σταδίων του 

ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους τύπους 

οικογενειών το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων» δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο 

ώθησης για τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

7. Για το κίνητρο «διασκέδαση», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν μικρότερη 

του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «διασκέδαση» και των σταδίων του ΚΖΟ. 
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Το συμπέρασμα αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι σε ορισμένους τύπους 

οικογενειών (για παράδειγμα στους νιόπαντρους) το κίνητρο «διασκέδαση» 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο ώθησης για τουρισμό, ενώ σε άλλους τύπους 

οικογενειών (για παράδειγμα στις οικογένειες με μικρά παιδιά) δεν αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο ώθησης για να κάνουν τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα 

Δ’). 

8. Για το κίνητρο «χαλάρωση», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν μεγαλύτερη 

του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία 

μεταξύ του κινήτρου «χαλάρωση» και των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που 

ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους τύπους οικογενειών το κίνητρο 

«χαλάρωση» αποτελεί ισχυρό κίνητρο ώθησης για τουρισμό (Πίνακας 40, 

Παράρτημα Δ’). 

9. Για το κίνητρο «αναγνώριση από τρίτους», η Monte Carlo Sig. (2-sided) ήταν 

μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει 

ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «αναγνώριση από τρίτους» και των 

σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους 

τύπους οικογενειών το κίνητρο «αναγνώριση από τρίτους» δεν αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο ώθησης για τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 

10. Για το κίνητρο «νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί», η Monte 

Carlo Sig. (2-sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν 

αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «νοσταλγία για 

τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί» και των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που 

ήταν αναμενόμενο, διότι για κανέναν τύπο οικογένειας το κίνητρο «νοσταλγία 

για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί» δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο ώθησης 

για τουρισμό (Πίνακας 40, Παράρτημα Δ’). 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας για τα κίνητρα έλξης 

των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (pull factors) ήταν τα 

εξής: 

1. Για το κίνητρο «περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια (novelty)», η Monte 

Carlo Sig. (2-sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν 

αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «περιέργεια / 

επιθυμία για περιπέτεια (novelty)» και των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που 

ήταν αναμενόμενο, διότι σε όλους τους τύπους οικογενειών το κίνητρο 

«περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια (novelty)» δεν αποτελεί ιδιαίτερα 

ισχυρό κίνητρο έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (Πίνακας 41, 

Παράρτημα Δ’). 

2. Για το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα)», η Monte 

Carlo Sig. (2-sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν 

αποδεκτή. Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «απόκτηση 

γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα)» και των σταδίων του ΚΖΟ. Όλοι οι τύποι 

οικογενειών δε θεωρούν το κίνητρο «απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε 

αξιοθέατα)» ισχυρό κίνητρο έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό 

(Πίνακας 41, Παράρτημα Δ’). 

3. Για το κίνητρο «γνωριμία κουλτούρας της περιοχής», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «γνωριμία κουλτούρας 

της περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ. Όλοι οι τύποι οικογενειών δε 

θεωρούν το κίνητρο «γνωριμία κουλτούρας της περιοχής» ισχυρό κίνητρο 

έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (Πίνακας 41, Παράρτημα 

Δ’). 
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4. Για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για διασκέδαση», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μικρότερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της περιοχής 

για διασκέδαση» και των σταδίων του ΚΖΟ, γεγονός που ήταν αναμενόμενο 

αφού ορισμένοι τύποι οικογενειών (για παράδειγμα οι εργένηδες) θεωρούν το 

κίνητρο «φήμη της περιοχής για διασκέδαση» ισχυρό κίνητρο έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, ενώ άλλοι τύποι οικογενειών (για 

παράδειγμα οικογένειες με μικρά παιδιά) έχουν αντίθετη άποψη (Πίνακας 41, 

Παράρτημα Δ’).  

5. Για το κίνητρο «παροχές σε συνδυασμό με το κόστος», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές σε συνδυασμό 

με το κόστος» και των σταδίων του ΚΖΟ, συμπέρασμα που ήταν 

αναμενόμενο, αφού όλοι οι τύποι οικογενειών θεωρούν το κίνητρο «παροχές 

σε συνδυασμό με το κόστος» ισχυρό κίνητρο έλξης προς συγκεκριμένο 

τουριστικό προορισμό (Πίνακας 41, Παράρτημα Δ’). 

6. Για το κίνητρο «φήμη της περιοχής για την αγορά της», η Monte Carlo Sig. 

(2-sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη της περιοχής για 

την αγορά της» και των σταδίων του ΚΖΟ. Το συμπέρασμα αυτό ήταν 

αναμενόμενο, αφού όλοι οι τύποι οικογενειών θεωρούν ότι το κίνητρο «φήμη 

της περιοχής για την αγορά της» δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (Πίνακας 41, Παράρτημα Δ’). 

7. Για το κίνητρο «καιρικές συνθήκες της περιοχής», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «καιρικές συνθήκες της 
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περιοχής» και των σταδίων του ΚΖΟ. Το συμπέρασμα αυτό ήταν 

αναμενόμενο, αφού σχεδόν όλοι οι τύποι οικογενειών θεωρούν ότι το κίνητρο 

«καιρικές συνθήκες της περιοχής» δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (Πίνακας 41, Παράρτημα Δ’). 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας για τα κίνητρα 

επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες ήταν τα εξής: 

1. Για το κίνητρο «κόστος τουριστικού καταλύματος», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «κόστος τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. Όλοι οι τύποι οικογενειών θεωρούν 

το κίνητρο «κόστος τουριστικού καταλύματος» ισχυρότατο κίνητρο επιλογής 

τουριστικού καταλύματος (Πίνακας 42, Παράρτημα Δ’). 

2. Για το κίνητρο «παροχές τουριστικού καταλύματος», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «παροχές τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. Όλοι οι τύποι οικογενειών θεωρούν 

το κίνητρο «παροχές τουριστικού καταλύματος» ισχυρότατο κίνητρο επιλογής 

τουριστικού καταλύματος (Πίνακας 42, Παράρτημα Δ’). 

3. Για το κίνητρο «φήμη τουριστικού καταλύματος», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «φήμη τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. Σχεδόν όλοι οι τύποι οικογενειών 

θεωρούν το κίνητρο «φήμη τουριστικού καταλύματος» ισχυρό κίνητρο 

επιλογής τουριστικού καταλύματος (Πίνακας 42, Παράρτημα Δ’). 
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4. Για το κίνητρο «τοποθεσία τουριστικού καταλύματος», η Monte Carlo Sig. (2-

sided) ήταν μεγαλύτερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 ήταν αποδεκτή. 

Δηλαδή, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου «τοποθεσία τουριστικού 

καταλύματος» και των σταδίων του ΚΖΟ. Σχεδόν όλοι οι τύποι οικογενειών 

θεωρούν το κίνητρο «τοποθεσία τουριστικού καταλύματος» ισχυρό κίνητρο 

επιλογής τουριστικού καταλύματος (Πίνακας 42, Παράρτημα Δ’). 

5. Για το κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά», η Monte Carlo 

Sig. (2-sided) ήταν μικρότερη του 0,05 και άρα η υπόθεση Η0 δεν ήταν 

αποδεκτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κινήτρου 

«δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά» και των σταδίων του ΚΖΟ. 

Υπάρχουν οικογένειες (για παράδειγμα οι οικογένειες με μικρά παιδιά) που 

θεωρούν το κίνητρο «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά» ισχυρότατο 

κίνητρο επιλογής τουριστικού καταλύματος, ενώ άλλοι τύποι οικογενειών (για 

παράδειγμα οι εργένηδες) έχουν αντίθετη άποψη (Πίνακας 42, Παράρτημα 

Δ’). 

 

 

4.6. Παραγοντική Ανάλυση 

4.6.1. Παραγοντική Ανάλυση για τα κίνητρα ώθησης των τουριστών 

Με βάση την παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για 

τουρισμό (push factors) μία λύση με την εξαγωγή δύο παραγόντων, κρίθηκε ως η 

προτιμότερη, η οποία εξηγεί και το 85,44% (>50,0%) της συνολικής διακύμανσης 

των δεδομένων (Πίνακας 43, Παράρτημα Ε’). Ο δείκτης των Kaiser – Meyer – Olkin 

(KMO) ήταν ίσος 0,703, τιμή που έδειξε ότι το δείγμα ήταν κατάλληλο για ανάλυση. 

Παράλληλα, για τον έλεγχο της συσχέτισης των στοιχείων μεταξύ τους με τη μέθοδο 

Inter-Item Correlation Matrix, η ανάλυση ανέδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις σχετίζονται 
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μεταξύ τους η μία με την άλλη σε πολύ καλό βαθμό (Πίνακας 44 & Πίνακας 45, 

Παράρτημα Ε’), αφού οι τιμές Cronbach’s alpha ήταν όλες μεγαλύτερες από 0,9. Οι 

παράγοντες που προέκυψαν από τη μέθοδο ήταν ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και 

διατάχθηκαν με σειρά μειωμένων διακυμάνσεων.  

- Παράγοντας 1 (46,05% της διακύμανσης): «Ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών». Ο 

παράγοντας αυτός περιλαμβάνει έξι μεταβλητές: ανακάλυψη του εαυτού τους, 

νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί, αναγνώριση από τρίτους, 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, απόκτηση γνώσεων, σύσφιξη σχέσεων με την 

οικογένειά τους. Η χαρακτηριστική του ρίζα (Eigenvalue) ήταν 4,606. Ο 

συντελεστής Cronbach’s Alpha είχε τιμή 0,937, γεγονός που απέδειξε την αξιοπιστία 

του παράγοντα (Πίνακας 43, Παράρτημα Ε’). 

- Παράγοντας 2 (39,39% της διακύμανσης): «Ικανοποίηση ατομικών αναγκών». Ο 

παράγοντας αυτός περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές: φυγή από τη ρουτίνα, 

διασκέδαση, χαλάρωση και εσωτερική ικανοποίηση. Η χαρακτηριστική του ρίζα 

(Eigenvalue) ήταν 3,939. Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha είχε τιμή 0,956, γεγονός 

που απέδειξε την αξιοπιστία του παράγοντα (Πίνακας 43, Παράρτημα Ε’). 

 

 

4.6.2. Παραγοντική Ανάλυση για τα κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο  

τουριστικό προορισμό 

Με βάση την παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (pull factors) μία λύση με την εξαγωγή ενός 

μόνο παράγοντα, κρίθηκε ως η προτιμότερη, η οποία εξηγεί και το 83,06% (>50,0%) 

της συνολικής διακύμανσης των δεδομένων (Πίνακας 46, Παράρτημα Ε’). Ο δείκτης 

των Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) ήταν 0,772, τιμή που έδειξε ότι το δείγμα ήταν 

κατάλληλο για ανάλυση. Παράλληλα, για τον έλεγχο της συσχέτισης των στοιχείων 
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μεταξύ τους με τη μέθοδο Inter-Item Correlation Matrix, η ανάλυση ανέδειξε ότι 

όλες οι ερωτήσεις σχετίζονται μεταξύ τους η μία με την άλλη σε πολύ καλό βαθμό 

(Πίνακας 47, Παράρτημα Ε’), αφού οι τιμές Cronbach’s alpha ήταν όλες 

μεγαλύτερες από 0,9. 

- Παράγοντας 1 (83,06% της διακύμανσης): «Παροχές τουριστικής περιοχής». Ο 

παράγοντας αυτός περιλαμβάνει εφτά μεταβλητές: περιέργεια / επιθυμία για 

περιπέτεια, γνωριμία με την κουλτούρα της περιοχής, καιρικές συνθήκες της 

περιοχής, επίσκεψη σε αξιοθέατα, παροχές σε συνδυασμό με το κόστος, φήμη της 

περιοχής για διασκέδαση, φήμη της περιοχής για την αγορά της. Η χαρακτηριστική 

του ρίζα (Eigenvalue) ήταν 5,815. Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha είχε τιμή 0,964, 

γεγονός που απέδειξε την αξιοπιστία του παράγοντα (Πίνακας 46, Παράρτημα Ε’). 

 

 

4.6.3. Παραγοντική Ανάλυση για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος 

Με βάση την παραγοντική ανάλυση στα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες, μία λύση με την εξαγωγή δύο 

παραγόντων, κρίθηκε ως η προτιμότερη, η οποία εξηγεί και το 94,52% (>50,0%) της 

συνολικής διακύμανσης των δεδομένων (Πίνακας 48, Παράρτημα Ε’). Ο δείκτης των 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) ήταν 0,832, τιμή που έδειξε ότι το δείγμα ήταν 

κατάλληλο για ανάλυση. Οι παράγοντες που προέκυψαν από τη μέθοδο ήταν 

ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και διατάχθηκαν με σειρά μειωμένων διακυμάνσεων. 

Παράλληλα, για τον έλεγχο της συσχέτισης των στοιχείων μεταξύ τους με τη μέθοδο 

Inter-Item Correlation Matrix, η ανάλυση ανέδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις σχετίζονται 

μεταξύ τους η μία με την άλλη σε πολύ καλό βαθμό (Πίνακας 49, Παράρτημα Ε’), 

αφού οι τιμές Cronbach’s alpha ήταν όλες μεγαλύτερες από 0,7. 
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- Παράγοντας 1 (73,57% της διακύμανσης): Άμεσες παροχές τουριστικού 

καταλύματος». Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές: παροχές 

τουριστικού καταλύματος, τοποθεσία τουριστικού καταλύματος, κόστος τουριστικού 

καταλύματος, φήμη τουριστικού καταλύματος. Η χαρακτηριστική του ρίζα 

(Eigenvalue) ήταν 3,678. Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha είχε τιμή 0,971, γεγονός 

που απέδειξε την αξιοπιστία του παράγοντα (Πίνακας 48, Παράρτημα Ε’). 

- Παράγοντας 2 (20,95% της διακύμανσης): «Πρόσθετες παροχές τουριστικού 

καταλύματος». Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει μία μόνο μεταβλητή: τη 

δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά .  Η χαρακτηριστική του ρίζα (Eigenvalue) 

ήταν 1,048 (Πίνακας 48, Παράρτημα Ε’). Ο παράγοντας αυτός ίσως θα μπορούσε να 

παραληφθεί, αφού ο πρώτος παράγοντας από μόνος του ικανοποιεί το 50,0% της 

συνολικής διακύμανσης. Άλλωστε, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο παράγοντας αυτός 

περιλαμβάνει μία μόνο μεταβλητή, δε μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του με το 

δείκτη Cronbach’s Alpha, ο οποίος χρειάζεται τουλάχιστον δύο μεταβλητές.  

 

 

4.7. Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των δεδομένων, από τη διεξαγωγή της έρευνας. Αρχικά, 

πραγματοποιείται περιγραφική στατιστική των δεδομένων, για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων συγκρίσιμων με τις προηγούμενες έρευνες της βιβλιογραφίας. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιούνται έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων, έλεγχοι 

συσχέτισης και ανεξαρτησίας, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα 

που εξήχθησαν από τις παραγοντικές αναλύσεις των στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1. Μεθοδολογικοί Περιορισμοί 

Η παρούσα μελέτη ήταν συγχρονική και έτσι δεν επιτρέπεται διαμόρφωση 

αιτιολογικών υποθέσεων και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η εν λόγω έρευνα 

διενεργήθηκε μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και η δειγματοληψία ήταν 

τυχαία. Για το λόγο αυτό, υπάρχει και το ενδεχόμενο σφαλμάτων δειγματοληψίας. 

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προέκυψαν με προηγούμενες μελέτες, ίσως να 

οφείλεται στο γεγονός ότι για ορισμένες κατηγορίες οικογενειών ο αριθμός των 

ερωτηθέντων ήταν μικρός. 

 

 

5.2. Κύρια Συμπεράσματα – Σύγκριση με βιβλιογραφικές μελέτες 

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν τα εξής: 

→ Τα πιο σημαντικά κίνητρα ώθησης για τουρισμό σε όλες τις κατηγορίες 

οικογενειών είναι η χαλάρωση  και η φυγή από τη ρουτίνα, ενώ το λιγότερο 

σημαντικό κίνητρο ώθησης για τουρισμό σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών 

είναι η αναγνώριση από τρίτους (συζήτηση εμπειριών με φίλους). Εδώ θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη των 

Pearce και Lee (2005), σύμφωνα με τους οποίους τα σημαντικότερα κίνητρα 

ώθησης για τουρισμό είναι η φυγή – χαλάρωση και η σύσφιξη σχέσεων με την 

οικογένεια, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα είναι η νοσταλγία για μέρη 

που έχουν ήδη επισκεφτεί, ο ρομαντισμός και η αναγνώριση από τρίτους. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι μελέτες των Dann (1977), 
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Crompton (1979), Yoon και Uysal (2005) και Dunn-Ross και Iso-Ahola 

(1991). 

 

→ Τα πιο σημαντικά κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό σε 

όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος 

και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής. Το λιγότερο σημαντικό κίνητρο έλξης 

προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών 

είναι η φήμη της περιοχής για διασκέδαση. Σε παρόμοια συμπεράσματα 

καταλήγει και η μελέτη των Yoon και Uysal (2005), σύμφωνα με την οποία τα 

σημαντικότερα κίνητρα είναι η φήμη της περιοχής για την αγορά της, οι 

καιρικές συνθήκες της περιοχής και η γνωριμία με την κουλτούρα της 

περιοχής.  

 

→ Τα πιο σημαντικά κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος σε 

όλες τις κατηγορίες οικογενειών είναι οι παροχές του ξενοδοχείου και η 

τοποθεσία του ξενοδοχείου. Το λιγότερο σημαντικό κίνητρο επιλογής 

συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών 

είναι η δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Εδώ, δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κάποια σύγκριση με βιβλιογραφικές μελέτες για το λόγο ότι 

έχει γίνει κάποια σχετική μελέτη.  

 

→ Για κάθε κατηγορία οικογένειας ξεχωριστά, τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν ήταν τα εξής: 

o Κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό: 

♦ Εργένηδες: Σε αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα 

κίνητρα ώθησης για τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η φυγή, ενώ τα 
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λιγότερο σημαντικά ήταν η αναγνώριση από τους τρίτους και η 

ανακάλυψη τους εαυτού τους. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει 

και η μελέτη του Fodness (1994).  

♦ Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης για 

τουρισμό ήταν η διασκέδαση και η χαλάρωση, ενώ τα λιγότερο 

σημαντικά ήταν η νοσταλγία για μέρη που είχαν ήδη επισκεφτεί και η 

αναγνώριση από τους τρίτους. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει 

και η μελέτη του Fodness (1994).  

♦ Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών): Σε αυτή 

την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης για 

τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η σύσφιξη των σχέσεων με την 

οικογένειά τους, ενώ τα λιγότερο σημαντικά ήταν η αναγνώριση από 

τους τρίτους και η νοσταλγία για μέρη που είχαν ήδη επισκεφτεί. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι μελέτες των Thornton et 

al. (1997) και του Fodness (1994).   

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης για 

τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η φυγή από τη ρουτίνα, ενώ τα 

λιγότερο σημαντικά ήταν η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και η 

αναγνώριση από τρίτους. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη 

του Fodness (1994) καταλήγει σε εντελώς αντίθετο συμπέρασμα, αφού 

θεωρεί ότι η αναγνώριση από τους τρίτους είναι σημαντικό κίνητρο 

ώθησης για τις οικογένειες σε αυτό το στάδιο του ΚΖΟ. 

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το 

σπίτι: Σε αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα 

 96



ώθησης για τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η φυγή από τη ρουτίνα, 

ενώ τα λιγότερο σημαντικά ήταν η ανακάλυψη του εαυτού τους και η 

νοσταλγία για μέρη που είχαν ήδη επισκεφτεί. Και εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η μελέτη του Fodness (1994) θεωρεί ότι το 

σημαντικότερο κίνητρο σε αυτή την κατηγορία οικογενειών είναι η 

απόκτηση γνώσεων, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από την παρούσα 

έρευνα. 

♦ Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης για 

τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η σύσφιξη των σχέσεων με την 

οικογένειά τους, ενώ τα λιγότερο σημαντικά ήταν η αναγνώριση από 

τους τρίτους και η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, συμπέρασμα που 

αντιτίθεται στο συμπέρασμα της μελέτης του Fodness (1994). 

♦ Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη: Σε 

αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα ώθησης 

για τουρισμό ήταν η χαλάρωση και η φυγή από τη ρουτίνα, ενώ τα 

λιγότερο σημαντικά ήταν η αναγνώριση από τους τρίτους και η 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 

o Κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό: 

♦ Εργένηδες: Σε αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα 

κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν οι 

παροχές σε συνδυασμό με το κόστος και η περιέργεια / επιθυμία για 

περιπέτεια, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της 

περιοχής για την αγορά της και η γνωριμία με την κουλτούρα της 

περιοχής. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη των 

Josiam et al. (1999). 
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♦ Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν οι παροχές σε συνδυασμό 

με το κόστος και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής, ενώ τα λιγότερο 

σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της περιοχής για την αγορά της και η 

γνωριμία με την κουλτούρα της περιοχής. 

♦ Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών): Σε αυτή 

την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν οι παροχές σε συνδυασμό 

με το κόστος και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής, ενώ τα λιγότερο 

σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της περιοχής για την διασκέδαση της 

και η περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια. 

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν οι παροχές σε συνδυασμό 

με το κόστος και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής, ενώ τα λιγότερο 

σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της περιοχής για την αγορά της και η 

γνωριμία με την κουλτούρα της περιοχής. 

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το 

σπίτι: Σε αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα 

έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν η γνωριμία με 

την κουλτούρα της περιοχής και οι παροχές σε συνδυασμό με το 

κόστος, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της περιοχής 

για την διασκέδαση της και η περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια. 

♦ Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι: Σε αυτή την 

κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης προς 
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συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν οι καιρικές συνθήκες της 

περιοχής, η απόκτηση γνώσεων και οι παροχές σε συνδυασμό με το 

κόστος, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ήταν η φήμη της περιοχής 

για την διασκέδαση της και η φήμη της περιοχής για την αγορά της.  

♦ Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη: Σε 

αυτή την κατηγορία οικογενειών, τα σημαντικότερα κίνητρα έλξης 

προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό ήταν η απόκτηση γνώσεων, 

οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος και η γνωριμία με την 

κουλτούρα της περιοχής, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα ήταν η 

φήμη της περιοχής για την διασκέδαση της και η περιέργεια / επιθυμία 

για περιπέτεια και η φήμη της περιοχής για την αγορά της. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι μελέτες των Jang και Wu 

(2006), Huang και Tsai (2003), και Hsu, Cai και Wong (2007). 

o  Κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από τις 

οικογένειες: 

♦ Εργένηδες: Όσον αφορά τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος, οι εργένηδες δίνουν μεγάλη σημασία στο 

κόστος του τουριστικού καταλύματος, στις παροχές του και στην 

τοποθεσία του, ενώ δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το αν το 

τουριστικό κατάλυμα προσφέρει δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα 

παιδιά.  

♦ Νιόπαντροι ή Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά: Όσον αφορά τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, οι 

νιόπαντροι ή οι οικογένειες χωρίς παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στην 

τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, στις παροχές του και στο 
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κόστος του, ενώ δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το αν το τουριστικό 

κατάλυμα προσφέρει δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά.  

♦ Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών): Όσον 

αφορά τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, 

οι οικογένειες με μικρά παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στη 

δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά που προσφέρει το 

τουριστικό κατάλυμα, στην τοποθεσία του ξενοδοχείου, στις παροχές 

του και στο κόστος του, ενώ ενδιαφέρονται ελάχιστα για τη φήμη του 

τουριστικού καταλύματος. 

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία: Όσον αφορά τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, οι 

οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία δίνουν μεγάλη 

σημασία στις παροχές που προσφέρει το τουριστικό κατάλυμα και 

στην τοποθεσία του. 

♦ Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το 

σπίτι: Όσον αφορά τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 

καταλύματος, οι οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που 

έχει φύγει από το σπίτι δίνουν μεγάλη σημασία στο κόστος του 

τουριστικού καταλύματος, στις παροχές του, στη φήμη του και στην 

τοποθεσία του, ενώ ενδιαφέρονται ελάχιστα για το αν το τουριστικό 

κατάλυμα έχει δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Το 

συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει η μελέτη των Thornton et al. (1997), σύμφωνα με το οποίο 

με την αύξηση της ηλικίας των παιδιών, η επιρροή τους για τις 

αποφάσεις για διακοπές μειώνεται. 
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♦ Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι: Όσον αφορά τα 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, οι 

οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι δίνουν μεγάλη 

σημασία στις παροχές του τουριστικού καταλύματος και στη φήμη 

του, ενώ ενδιαφέρονται ελάχιστα για το αν το τουριστικό κατάλυμα 

έχει δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά. 

♦ Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη: 

Όσον αφορά τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 

καταλύματος, οι οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη δίνουν μεγάλη σημασία στο κόστος του τουριστικού 

καταλύματος και στις παροχές του, ενώ ενδιαφέρονται ελάχιστα για το 

αν το τουριστικό κατάλυμα έχει δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα 

παιδιά. 

 

→ Οι μεταβλητές της εν λόγω έρευνας δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, 

γεγονός που ήταν και αναμενόμενο. 

 

→ Με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS v.15.0., 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας των κινήτρων σε σχέση με τα 

στάδια του ΚΖΟ και βρέθηκαν τα εξής: 

 Για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό, οι μεταβλητές, 

που δεν ήταν ανεξάρτητες από τα στάδια του ΚΖΟ, ήταν η μεταβλητή 

«εσωτερική ικανοποίηση», η μεταβλητή «σύσφιξη των σχέσεων με 

την οικογένειά τους» και η μεταβλητή «διασκέδαση». Το συμπέρασμα 

αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη βοήθεια των ελέγχων συσχέτισης που 

πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα στάδια εκείνα στα 
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οποία υπάρχει η διαφορά για τις μεταβλητές αυτές. Με τους ελέγχους 

συσχέτισης, βρέθηκε ότι για τη μεταβλητή «εσωτερική ικανοποίηση» 

η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ των σταδίων 

«εργένηδες» και «οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη», ενώ για τη μεταβλητή «διασκέδαση» η μεγαλύτερη 

διαφορά παρουσιάζεται στα στάδια «εργένηδες» και «οικογένειες με 

τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη». Επίσης, με τον 

έλεγχο συσχέτισης, βρέθηκε ότι και στη μεταβλητή «σύσφιξη των 

σχέσεων με την οικογένειά τους» υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

σταδίων και συγκεκριμένα η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται 

μεταξύ των σταδίων «εργένηδες» και «οικογένειες με μικρά παιδιά 

(ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». 

 Για τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό 

προορισμό, οι μεταβλητές, που βρέθηκαν να μην είναι ανεξάρτητες 

από τα στάδια του ΚΖΟ, ήταν η μεταβλητή «περιέργεια/ επιθυμία για 

περιπέτεια», και η μεταβλητή «φήμη της περιοχής για διασκέδαση». 

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη βοήθεια των ελέγχων 

συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα 

στάδια εκείνα στα οποία υπάρχει η διαφορά για τις μεταβλητές αυτές. 

Με τους ελέγχους συσχέτισης, βρέθηκε ότι για τη μεταβλητή 

«περιέργεια / επιθυμία για περιπέτεια» η μεγαλύτερη διαφορά 

παρουσιάζεται μεταξύ των σταδίων «εργένηδες» και «οικογένειες με 

τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη», ενώ για τη 

μεταβλητή «φήμη της περιοχής για διασκέδαση» η μεγαλύτερη 

διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ των σταδίων «εργένηδες» και 

«οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι».  
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 Για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος, η 

μεταβλητή, που βρέθηκε να μην είναι ανεξάρτητη από τα στάδια του 

ΚΖΟ, ήταν η μεταβλητή «δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά». 

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη βοήθεια του ελέγχου 

συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα 

στάδια εκείνα στα οποία υπάρχει η διαφορά για τη μεταβλητή αυτές. 

Με τον έλεγχο συσχέτισης, βρέθηκε ότι για τη μεταβλητή 

«δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά» η μεγαλύτερη διαφορά 

παρουσιάζεται μεταξύ των σταδίων «εργένηδες» και «οικογένειες με 

μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών)». Επίσης, με τον έλεγχο 

συσχέτισης, βρέθηκε ότι και στη μεταβλητή «φήμη του τουριστικού 

καταλύματος» υπάρχει διαφορά μεταξύ των σταδίων και 

συγκεκριμένα η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ των 

σταδίων «εργένηδες» και «οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από 

το σπίτι».  

 

→ Από την παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα της 

μελέτης, προέκυψαν τα εξής: 

o Για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό, προέκυψαν δύο 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «Ικανοποίηση 

κοινωνικών αναγκών» και περιλαμβάνει τις μεταβλητές: «ανακάλυψη 

του εαυτού τους», «νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί», 

«αναγνώριση από τους τρίτους», «δημιουργία κοινωνικών σχέσεων», 

«απόκτηση γνώσεων» και «σύσφιξη σχέσεων με την οικογένειά τους». 

Ο δεύτερος παράγοντας ονομάστηκε «Ικανοποίηση ατομικών 
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αναγκών» και περιλαμβάνει τις μεταβλητές: «φυγή από τη ρουτίνα», 

«διασκέδαση», «χαλάρωση» και «εσωτερική ικανοποίηση». 

o Για τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό 

προορισμό, προέκυψε ένας παράγοντας, που ονομάστηκε «Παροχές 

τουριστικής περιοχής», και περιλαμβάνει τις μεταβλητές: «περιέργεια / 

επιθυμία για περιπέτεια», «γνωριμία της κουλτούρας της περιοχής», 

«καιρικές συνθήκες της περιοχής», «επίσκεψη σε αξιοθέατα», 

«παροχές σε συνδυασμό με το κόστος», «φήμη της περιοχής για 

διασκέδαση» και «φήμη της περιοχής για την αγορά της». 

o Για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από 

τις οικογένειες, προέκυψαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

ονομάστηκε «Άμεσες παροχές του τουριστικού καταλύματος» και 

περιλαμβάνει τις μεταβλητές: «παροχές τουριστικού καταλύματος», 

«τοποθεσία τουριστικού καταλύματος», «κόστος τουριστικού 

καταλύματος» και «φήμη τουριστικού καταλύματος». Ο δεύτερος 

παράγοντας ονομάστηκε «Πρόσθετες παροχές του τουριστικού 

καταλύματος» και περιλαμβάνει τις μεταβλητές «δυνατότητα 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά».  
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5.3. Συζήτηση 

Ο τουρισμός, αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η κατανόηση των λόγων, για τους 

οποίους οι άνθρωποι κάνουν τουρισμό, αποτελεί μια πολύ περίπλοκη γνωστική 

περιοχή, που έχει τη βάση της στη συμπεριφορά του καταναλωτή (Page, 2006).  

Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με τα κίνητρα των ατόμων για τουρισμό. 

Ο Dann (1977), βασιζόμενος στη θεωρία του Maslow, θεώρησε ότι υπάρχουν δύο 

παράγοντες στην απόφαση για διακοπές: οι παράγοντες εκείνοι που «ωθούν» τον 

τουρίστα να πραγματοποιήσει το ταξίδι (push factors) και οι παράγοντες εκείνοι που 

«έλκουν» τον τουρίστα προς μία συγκεκριμένη τοποθεσία (pull factors).  

Ο Crompton (1979) κατέληξε σε εννέα κίνητρα, σε εφτά 

κοινωνικοψυχολογικά (push) και δύο πολιτιστικά (pull) κίνητρα. 

Οι Yoon και Uysal (2005), μέσα από την έρευνά τους, συμπέραναν ότι τα 

σημαντικότερα κίνητρα ώθησης των τουριστών (push factors) είναι η ασφάλεια και η 

διασκέδαση, η φυγή από τη ρουτίνα, η απόκτηση γνώσεων και η επίτευξη του στόχου 

τους, ενώ τα κίνητρα έλξης των τουριστών (pull factors), δηλαδή αυτά που τους 

«έλκουν» προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι η αγορά της περιοχής, ο καλός 

καιρός και η ασφάλεια, η διαφορετική κουλτούρα της περιοχής και οι θαλάσσιες 

δραστηριότητες.  

Οι Pearce και Lee (2005) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σημαντικότερα 

κίνητρα του τουρίστα ήταν η περιέργεια- επιθυμία για περιπέτεια (novelty), η φυγή – 

χαλάρωση και η σύσφιξη σχέσεων, ενώ τα λιγότερο σημαντικά ήταν η νοσταλγία για 

μέρη που ήδη έχει επισκεφτεί, ο ρομαντισμός και η αναγνώριση από τρίτους. 

Τα κίνητρα των διακοπών δε διαφοροποιούνται ανάμεσα στις διάφορες 

εθνικότητες (Kozak, 2002˙ Andreu et al. ,2005). Όμως, τα κίνητρα φαίνεται να είναι 

διαφορετικά ανάλογα με το στάδιο της ζωής, στο οποίο βρίσκονται οι τουρίστες, 
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καθώς και το στάδιο του κύκλου ζωής της οικογένειας . Οι Josiam et al. (1999) 

μελέτησαν τα κίνητρα των νέων για τουρισμό, ενώ πραγματοποιήθηκαν και μελέτες 

για τα κίνητρα των ηλικιωμένων για τουρισμό (Huang, Tsai, 2003˙ Jang, Wu, 2006˙  

Hsu, Cai, Wong, 2007).  

Γενικά, έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω στα ζητήματα σχετικά με τα κίνητρα 

και τις αποφάσεις των οικογενειών για τις διακοπές (Jenkins, 1978˙  Nicholis & 

Snepenger, 1988˙ Lawson, 1991˙ Madrigal et al., 1992˙  Fodness, 1994˙ Seaton & 

Tagg, 1995˙ Thornton et al., 1997˙  Dellaert et al., 1998˙ Nickerson & Jurowski, 

2001˙  Mottiar & Quinn, 2004). Η πιο σημαντική όμως από αυτές τις έρευνες ήταν 

αυτή του  Fodness (1994), ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανάλογα με το 

στάδιο του ΚΖΟ που βρίσκεται μία οικογένεια έχει και διαφορετικά κίνητρα. 

Στα ίδια συμπεράσματα κατάφερε να καταλήξει και η παρούσα έρευνα. Με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίου και μετά από στατιστική ανάλυση, προσδιορίστηκαν  τα 

κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό, τα κίνητρα έλξης των οικογενειών 

προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό και τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται 

να συνάδουν με τη συμπεριφορά των οικογενειών, ανάλογα με το στάδιο του ΚΖΟ  

στο οποίο αυτές βρίσκονται (Πίνακας 1). Για παράδειγμα, οι εργένηδες προτιμούν τη 

διασκέδαση και δίνουν μεγάλη σημασία στο κόστος του τουριστικού καταλύματος, οι 

οικογένειες με μικρά παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στο κόστος του τουριστικού 

καταλύματος, εξαιτίας του μειωμένου εισοδήματος τους, ενώ οι οικογένειες με παιδιά 

στην εφηβεία δίνουν μεγάλη σημασία στις παροχές του τουριστικού καταλύματος και 

στην φήμη του. 

Από την έρευνα, όμως, διαμορφώθηκαν ορισμένα ερωτήματα, που απαιτούν 

περαιτέρω έρευνα και αυτά συνοψίζονται παρακάτω: 
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1. Κατά πόσο θα επηρεάζονταν τα συμπεράσματα στην περίπτωση που 

επιλεγόταν μία συγκεκριμένη κατηγορία τουριστικού καταλύματος; 

2. Κατά πόσο θα επηρεάζονταν στα συμπεράσματα στην περίπτωση που οι 

ερωτηθέντες κατηγοριοποιούνταν και ανάλογα με την οικονομική τους 

κατάσταση; 

3. Ποια θα ήταν η αλλαγή στα συμπεράσματα στην περίπτωση που οι 

ερωτηθέντες κατηγοριοποιούνταν και ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο; 

4. Ποια θα ήταν η αλλαγή στα συμπεράσματα στην περίπτωση που λαμβάνονταν 

υπόψη και το μέλος της οικογένειες που απαντούσε στο ερωτηματολόγιο; 

 

 

5.4. Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παράθεση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

παρούσα εργασία, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται και σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας με προηγούμενες παρόμοιες μελέτες. 
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I) Φύλο (σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο):                                  

                        Άντρας                  Γυναίκα     

 
 

II) Ηλικία  (σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο):      

            18-25        26-35         36-45           46-55          55&άνω  

 
III) Σε ποια κατηγορία οικογένειας (νοικοκυριού) ανήκετε; 

(σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

1. Εργένηδες (που ζουν μόνοι τους).   

2. Νιόπαντροι ή Παντρεμένο ζευγάρι χωρίς παιδιά.     

3. Οικογένεια με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών).   

4. Οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία.      

5. Οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το σπίτι.  

6. Οικογένεια με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι.    

7. Οικογένεια με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη.    

 

IV) Τα κίνητρα που σας «ωθούν» να κάνετε τουρισμό: 

Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα όσον αφορά τη σημαντικότητά τους για 

εσάς. Δίπλα από κάθε κίνητρο σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας από το 1 

έως το 5. Οι βαθμοί της κλίμακας σημαίνουν : 

1 = καθόλου σημαντικό 

2 = λίγο σημαντικό 

3 = αδιάφορο 

4 = σημαντικό 

5 = πολύ σημαντικό 

 

1. Φυγή από τη ρουτίνα.   

2. Ανακάλυψη του εαυτού σας.   

3. Εσωτερική ικανοποίηση.   
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4. Σύσφιξη σχέσεων με την οικογένειά σας.   

5. Δημιουργία κοινωνικών σχέσεων / νέες γνωριμίες.    

6. Απόκτηση γνώσεων.    

7. Διασκέδαση.     

8. Χαλάρωση.   

9. Αναγνώριση από τρίτους (συζήτηση εμπειριών με φίλους).   

10. Νοσταλγία για μέρη που έχετε ήδη επισκεφτεί.    

 

V) Τα κίνητρα που σας «ωθούν» στην επιλογή συγκεκριμένης τοποθεσίας: 

Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα όσον αφορά τη σημαντικότητά τους για 

εσάς. Δίπλα από κάθε κίνητρο σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας από το 1 

έως το 5. Οι βαθμοί της κλίμακας σημαίνουν : 

1 = καθόλου σημαντικό 

2 = λίγο σημαντικό 

3 = αδιάφορο 

4 = σημαντικό 

5 = πολύ σημαντικό 

 
1. Περιέργεια / Επιθυμία για περιπέτεια.    

2. Απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα).  

3. Γνωριμία κουλτούρας της περιοχής.  

4. Φήμη της περιοχής για διασκέδαση.  

5. Οι παροχές σε συνδυασμό με το κόστος.  

6. Φήμη της περιοχής για την αγορά της.  

7. Καιρικές συνθήκες της περιοχής.  
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VI) Τα κίνητρα που σας «ωθούν» στην επιλογή συγκεκριμένου τουριστικού 

καταλύματος: 

Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα όσον αφορά τη σημαντικότητά τους για 

εσάς. Δίπλα από κάθε κίνητρο σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας από το 1 

έως το 5. Οι βαθμοί της κλίμακας σημαίνουν : 

1 = καθόλου σημαντικό 

2 = λίγο σημαντικό 

3 = αδιάφορο 

4 = σημαντικό 

5 = πολύ σημαντικό 

 

1.  Κόστος τουριστικού καταλύματος.   

2.  Παροχές τουριστικού καταλύματος.   

3.  Φήμη τουριστικού καταλύματος.   

4.  Τοποθεσία τουριστικού καταλύματος.   

5.  Δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ πολύ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

o  Κατανομές μεταβλητών 

 

1. Μεταβλητή «Φύλο» 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 95 41,3 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 135 58,7 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

Πίνακας 6: Κατανομή μεταβλητής «Φύλο». 

 

 

 

2. Μεταβλητή «Ηλικία» 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

18-25 35 15,2 

26-35 86 37,4 

36-45 53 23,0 

46-55 30 13,0 

55&up 26 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

Πίνακας 7: Κατανομή μεταβλητής «Ηλικία». 
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3. Μεταβλητή «Στάδια του ΚΖΟ» 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εργένηδες 93 40,4 

Νιόπαντροι ή Παντρεμένα 

ζευγάρια χωρίς παιδιά 

29 12,6 

Οικογένειες με μικρά παιδιά 

(ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών) 

45 19,6 

Οικογένειες με τουλάχιστον ένα 

παιδί στην εφηβεία 

16 7,0 

Οικογένειες με τουλάχιστον ένα 

παιδί ενήλικο που έχει φύγει από 

το σπίτι 

10 4,3 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν 

φύγει από το σπίτι 

19 8,3 

Οικογένειες με τον ένα 

τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει 

στη σύνταξη 

18 7,8 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

                                    Πίνακας 8: Κατανομή μεταβλητής «Στάδια του ΚΖΟ».  

 

 

 

 

o Συχνότητες Μεταβλητών 

1. ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 9) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

αριθμούς και σε ποσοστά) των κινήτρων ώθησης για τουρισμό όλων των 

οικογενειών, στο σύνολο του δείγματος.  
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   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Κ.Σ. 13 5,7 
Λ.Σ. 13 5,7 
Α 12 5,2 
Σ 82 35,7 

Π.Σ. 110 47,8 

 
 
 

VAR1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 53 23,0 
Λ.Σ. 57 24,8 
Α 53 23,0 
Σ 49 21,3 

Π.Σ. 18 7,8 

 
 
 

VAR2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 16 7,0 
Λ.Σ. 24 10,4 
Α 29 12,6 
Σ 88 38,3 

Π.Σ. 73 31,7 

 
 
 

VAR3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 31 13,5 
Λ.Σ. 35 15,2 
Α 32 13,9 
Σ 69 30,0 

Π.Σ. 63 27,4 

 
 

VAR4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 42 18,3 
Λ.Σ. 53 23,0 
Α 52 22,6 
Σ 60 26,1 

Π.Σ. 23 10,0 

 
 

 
VAR5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 21 9,1 
Λ.Σ. 55 23,9 
Α 54 23,5 
Σ 62 27,0 

Π.Σ. 38 16,5 

 
 
 

VAR6 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 9 3,9 
Λ.Σ. 29 12,6 
Α 15 6,5 
Σ 96 41,7 

Π.Σ. 81 35,2 

 
 
 

VAR7 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 8 3,5 
Λ.Σ. 7 3,0 

Κ
   
Ι  

 Ν
  Η

  Τ
   
Ρ 

 Α
   

  Ω
   
Θ

  Η
  Σ

  Η
  Σ

  

 
 

VAR8 Α 11 4,8 
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Σ 51 22,2 
Π.Σ. 153 66,5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 61 26,5 
Λ.Σ. 79 34,3 
Α 48 20,9 
Σ 28 12,2 

Π.Σ. 14 6,1 

 
 
 

VAR9 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 39 17,0 
Λ.Σ. 61 26,5 
Α 41 17,8 
Σ 67 29,1 

Π.Σ. 22 9,6 

 
 
 

VAR10 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για όλες τις κατηγορίες 

οικογενειών. 
 
 
 
 

 Στον Πίνακα 9 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ Σημαντικό» 

ως μία, καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο Σημαντικό» 

ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να προσδιοριστούν  πιο 

εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης για 

όλους τους τύπους οικογενειών. Έτσι λοιπόν, από την πρόσθεση των 

τιμών των κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών «Λίγο 

Σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο Σημαντικό». 

Αντίστοιχα, από την πρόσθεση των τιμών των κελιών «Σημαντικό» με τις 

τιμές των κελιών «Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές 

«Σημαντικό». Έτσι, από τον πίνακα 9 προέκυψε ο πίνακας 10.  
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   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Λ.Σ. 26 11,4 
Α 12 5,2 
Σ 192 83,5 

 
VAR1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 110 47,8 
Α 53 23,0 
Σ 67 29,1 

 
VAR2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 40 17,4 
Α 29 12,6 

 

Σ 161 70,0 
VAR3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 66 28,7 
Α 32 13,9 
Σ 132 57,4 

 
VAR4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 95 41,3 
Α 52 22,6 
Σ 83 36,1 

 
VAR5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 76 33,0 
Α 54 23,5 
Σ 100 43,5 

 
VAR6 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 18 16,5 
Α 15 6,5 
Σ 177 76,9 

 
VAR7 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 15 6,5 
Α 11 4,8 
Σ 204 88,7 
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VAR8 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 140 60,8  
Α 48 20,9 VAR9 

Σ 42 18,3 
ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

Λ.Σ. 100 43,5 
Α 41 17,8 

 
VAR10 

Σ 89 38,7 
ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

Πίνακας 10: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για όλες τις κατηγορίες 
οικογενειών (αναπροσαρμογή). 
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                             α)                                                                                     β) 

Σχήμα 6: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για όλες τις κατηγορίες οικογενειών: 
                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 

 

 

 

 

 

 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 11) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

ποσοστά) των κινήτρων ώθησης για τουρισμό με βάση τα στάδια του 

κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν τα ποσοστά των 

ερωτηθέντων όχι στο σύνολο των ερωτηθέντων, αλλά στο σύνολο των 

ατόμων στο κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της οικογένειας.  
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 3,2%  3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 10,5% 11,1% 
Λ.Σ. 6,5% 6,9% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Α 4,3% 3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 35,5% 41,4% 42,2% 31,3% 30,0% 21,1% 33,3% 

Π.Σ. 50,5% 44,8% 42,2% 50,0% 40,0% 57,9% 44,4% 

 
 

VAR1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 20,4% 31,0% 28,9% 25,0% 40,0% 15,8% 5,6% 
Λ.Σ. 29,0% 10,3% 24,4% 25,0% 30,0% 15,8% 33,3% 
Α 23,7% 31,0% 17,8% 18,8% 10,0% 26,3% 27,8% 
Σ 18,3% 17,2% 22,2% 25,0% 10,0% 36,8% 27,8% 

Π.Σ. 8,6% 10,3% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 

 
 

VAR2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 1,1% 3,4% 8,9% 12,5% 10,0% 21,1% 16,7% 
Λ.Σ. 7,5% 10,3% 11,1% 12,5% 20,0% 15,8% 11,1% 
Α 6,5% 24,1% 8,9% 12,5% 10,0% 21,1% 27,8% 
Σ 45,2% 37,9% 33,3% 50,0% 20,0% 21,1% 33,3% 

Π.Σ. 39,8% 24,1% 37,8% 12,5% 40,0% 21,1% 11,1% 

 
 

VAR3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 19,4% 27,6% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 25,8% 13,8% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 16,7% 
Α 23,7% 3,4% 4,4% 12,5% 30,0% 5,3% 5,6% 
Σ 22,6% 31,0% 40,0% 31,3% 30,0% 42,1% 27,8% 

Π.Σ. 8,6% 24,1% 51,1% 43,8% 20,0% 42,1% 44,4% 

 
 

VAR4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 16,1% 20,7% 8,9% 31,3% 30,0% 21,1% 27,8% 
Λ.Σ. 14,0% 24,1% 40,0% 31,3% 10,0% 21,1% 27,8% 
Α 22,6% 20,7% 22,2% 25,0% 20,0% 36,8% 11,1% 
Σ 32,3% 27,6% 26,7% 6,3% 30,0% 15,8% 16,7% 

Π.Σ. 15,1% 6,9% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 16,7% 

 
 
VAR5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 6,5% 10,3% 2,2% 18,8% 30,0% 5,3% 22,2% 
Λ.Σ. 18,3% 34,5% 31,1% 31,3% 10,0% 31,6% 11,1% 
Α 33,3% 10,3% 24,4% 18,8% 10,0% 10,5% 16,7% 
Σ 26,9% 27,6% 22,2% 25,0% 20,0% 42,1% 27,8% 

Π.Σ. 15,1% 17,2% 20,0% 6,3% 30,0% 10,5% 22,2% 

 
 

VAR6 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 2,2% 3,4% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 6,5% 3,4% 13,3% 25,0% 20,0% 26,3% 27,8% 
Α 7,5% 3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 35,5% 41,4% 57,8% 31,3% 40,0% 31,6% 55,6% 

Π.Σ. 48,4% 48,3% 17,8% 31,3% 20,0% 31,6% 5,6% 

 
 

VAR7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 2,2% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 1,1% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
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VAR8 Α 5,4% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
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Σ 17,2% 24,1% 24,4% 25,0% 20,0% 26,3% 33,3% 
Π.Σ. 74,2% 65,5% 68,9% 56,3% 50,0% 57,9% 50,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 25,8% 20,7% 28,9% 25,0% 30,0% 31,6% 27,8% 
Λ.Σ. 30,1% 27,6% 42,2% 31,3% 30,0% 42,1% 44,4% 
Α 21,5% 24,1% 20,0% 31,3% 20,0% 15,8% 11,1% 
Σ 14,0% 24,1% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 

Π.Σ. 8,6% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 

 
 

VAR9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 11,8% 24,1% 11,1% 25,0% 30,0% 10,5% 38,9% 
Λ.Σ. 21,5% 34,5% 35,6% 31,3% 30,0% 26,3% 11,1% 
Α 21,5% 13,8% 15,6% 12,5% 10,0% 31,6% 5,6% 
Σ 34,4% 13,8% 33,3% 25,0% 20,0% 26,3% 27,8% 

Π.Σ. 10,8% 13,8% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 16,7% 

 
 

VAR10 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Πίνακας 11: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης με βάση τα στάδια του 

κύκλου οικογενειακής ζωής. 
 

 

 

 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 12) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

ποσοστά) των κινήτρων ώθησης για τουρισμό με βάση τα στάδια του 

κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν τα ποσοστά στο 

σύνολο των ερωτηθέντων (δηλαδή σε σύνολο 230 ατόμων).  
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 1,3% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9% 
Λ.Σ. 2,6% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Α 1,7% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 14,3% 5,2% 8,3% 2,2% 1,3% 1,7% 2,6% 

 
 

VAR1 

Π.Σ. 20,4% 5,7% 8,3% 3,5% 1,7% 4,8% 3,5% 
Κ.Σ. 8,3% 3,9% 5,7% 1,7% 1,7% 1,3% 0,4% 
Λ.Σ. 11,7% 1,3% 4,8% 1,7% 1,3% 1,3% 2,6% 
Α 9,6% 3,9% 3,5% 1,3% 0,4% 2,2% 2,2% 
Σ 7,4% 2,2% 4,3% 1,7% 0,4% 3,0% 2,2% 

 
 

VAR2 

Π.Σ. 3,5% 1,3% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Κ.Σ. 0,4% 0,4% 1,7% 0,9% 0,4% 1,7% 1,3% 
Λ.Σ. 3,0% 1,3% 2,2% 0,9% 0,9% 1,3% 0,9% 
Α 2,6% 3,0% 1,7% 0,9% 0,4% 1,7% 2,2% 
Σ 18,3% 4,8% 6,5% 3,5% 0,9% 1,7% 2,6% 

 
 

VAR3 

Π.Σ. 16,1% 3,0% 7,4% 0,9% 1,7% 1,7% 0,9% 
Κ.Σ. 7,8% 3,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 10,4% 1,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 
Α 9,6% 0,4% 0,9% 0,9% 1,3% 0,4% 0,4% 
Σ 9,1% 3,9% 7,8% 2,2% 1,3% 3,5% 2,2% 

 
 

VAR4 

Π.Σ. 3,5% 3,0% 10,0% 3,0% 0,9% 3,5% 3,5% 
Κ.Σ. 6,5% 2,6% 1,7% 2,2% 1,3% 1,7% 2,2% 
Λ.Σ. 5,7% 3,0% 7,8% 2,2% 0,4% 1,7% 2,2% 
Α 9,1% 2,6% 4,3% 1,7% 0,9% 3,0% 0,9% 
Σ 13,0% 3,5% 5,2% 0,4% 1,3% 1,3% 1,3% 

 
 

VAR5 

Π.Σ. 6,1% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 
Κ.Σ. 2,6% 1,3% 0,4% 1,3% 1,3% 0,4% 1,7% 
Λ.Σ. 7,4% 4,3% 6,1% 2,2% 0,4% 2,6% 0,9% 
Α 13,5% 1,3% 4,8% 1,3% 0,4% 0,9% 1,3% 
Σ 10,9% 3,5% 4,3% 1,7% 0,9% 3,5% 2,2% 

 
 

VAR6 

Π.Σ. 6,1% 2,2% 3,9% 0,4% 1,3% 0,9% 1,7% 
Κ.Σ. 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 2,6% 0,4% 2,6% 1,7% 0,9% 2,2% 2,2% 
Α 3,0% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 14,3% 5,2% 11,3% 2,2% 1,7% 2,6% 4,3% 

 
 

VAR7 

Π.Σ. 19,6% 6,1% 3,5% 2,2% 0,9% 2,6% 0,4% 
Κ.Σ. 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Α 2,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 7,0% 3,0% 4,8% 1,7% 0,9% 2,2% 2,6% 

 
 
 

VAR8 

Π.Σ. 30,0% 8,3% 13,5% 3,9% 2,2% 4,8% 3,9% 
Κ.Σ. 10,4% 2,6% 5,7% 1,7% 1,3% 2,6% 2,2% 
Λ.Σ. 12,2% 3,5% 8,3% 2,2% 1,3% 3,5% 3,5% 
Α 8,7% 3,0% 3,9% 2,2% 0,9% 1,3% 0,9% 
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VAR9 
Σ 5,7% 3,0% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 
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Π.Σ. 3,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Κ.Σ. 4,8% 3,0% 2,2% 1,7% 1,3% 0,9% 3,0% 
Λ.Σ. 8,7% 4,3% 7,0% 2,2% 1,3% 2,2% 0,9% 
Α 8,7% 1,7% 3,0% 0,9% 0,4% 2,6% 0,4% 
Σ 13,9% 1,7% 6,5% 1,7% 0,9% 2,2% 2,2% 

 
 

VAR10 

Π.Σ. 4,3% 1,7% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 
            Πίνακας 12: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης με βάση τα στάδια 

του κύκλου οικογενειακής ζωής στο σύνολο των ερωτηθέντων. 
  
 

 

 

 

 

  Στους Πίνακες 11 και 12 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ 

Σημαντικό» ως μία καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο 

Σημαντικό» ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να 

προσδιοριστούν  πιο εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα ώθησης για κάθε τύπο οικογένειας. Έτσι λοιπόν, από την 

πρόσθεση των τιμών των κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των 

κελιών «Λίγο Σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο 

Σημαντικό». Αντίστοιχα, από την πρόσθεση των τιμών των κελιών 

«Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών «Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα 

κελιά με τις τιμές «Σημαντικό». Έτσι, από τους πίνακες 11 και 12 

προέκυψαν οι πίνακες 13 και 14 αντίστοιχα.  
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 9,7% 10,3% 10,3% 12,6% 20,0% 15,8% 16,7% 
Α 4,3% 3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 

      Σ 86,0% 86,2% 84,4% 81,3% 70,0% 79,0% 77,7% 

 
VAR1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 49,4% 41,3% 53,3% 50,0% 70,0% 31,6% 38,9% 
Α 23,7% 31,0% 17,8% 18,8% 10,0% 26,3% 27,8% 
Σ 26,9% 27,5% 28,9% 31,3% 20,0% 42,1% 33,4% 

 
VAR2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 8,6% 13,7% 20,0% 25,0% 30,0% 36,9% 27,8% 
Α 6,5% 24,1% 8,9% 12,5% 10,0% 21,1% 27,8% 
Σ 85,0% 62,0% 71,1% 62,5% 60,0% 42,2% 44,4% 

 
VAR3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 45,2% 41,4% 4,4% 12,6% 20,0% 10,6% 22,3% 
Α 23,7% 3,4% 4,4% 12,5% 30,0% 5,3% 5,6% 
Σ 31,2% 55,1% 91,1% 75,1% 50,0% 84,2% 72,2% 

 
VAR4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 30,1% 44,8% 48,9% 62,6% 40,0% 42,2% 55,6% 
Α 22,6% 20,7% 22,2% 25,0% 20,0% 36,8% 11,1% 
Σ 47,4% 34,5% 28,9% 12,6% 40,0% 51,1% 33,4% 

 
VAR5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 24,8% 44,8% 33,3% 50,1% 40,0% 36,9% 33,3% 
Α 33,3% 10,3% 24,4% 18,8% 10,0% 10,5% 16,7% 
Σ 42,0% 44,8% 42,2% 31,3% 50,0% 52,6% 50,0% 

 
VAR6 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 8,7% 6,8% 17,7% 31,3% 30,0% 31,6% 33,4% 
Α 7,5% 3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 83,9% 89,7% 75,6% 62,6% 60,0% 63,2% 61,2% 

 
VAR7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 3,3% 6,8% 4,4% 12,6% 20,0% 10,6% 11,2% 
Α 5,4% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 91,4% 89,6% 93,3% 81,3% 70,0% 84,2% 83,3% 

 
VAR8 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 55,9% 48,3% 71,1% 56,3% 60,0% 73,7% 72,2% 
Α 21,5% 24,1% 20,0% 31,3% 20,0% 15,8% 11,1% 
Σ 22,6% 27,5% 8,9% 12,6% 20,0% 10,6% 16,7% 

 
VAR9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 33,3% 58,6% 58,6% 56,3% 60,0% 36,8% 50,0% 
Α 21,5% 13,8% 15,6% 12,5% 10,0% 31,6% 5,6% 
Σ 45,2% 27,6% 37,7% 31,3% 30,0% 31,6% 44,5% 
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VAR10 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Πίνακας 13: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης με βάση τα στάδια του 

κύκλου οικογενειακής ζωής (αναπροσαρμογή). 
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 3,9% 1,3% 1,7% 0,8% 0,8% 1,3% 1,3% 
Α 1,7% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
VAR1 

Σ 34,7% 10,9% 16,6% 5,7% 3,0% 6,5% 6,1% 
Λ.Σ. 20,0% 5,2% 10,5% 3,4% 3,0% 2,6% 3,0% 
Α 9,6% 3,9% 3,5% 1,3% 0,4% 2,2% 2,2% 

 
VAR2 

Σ 10,9% 3,5% 5,6% 2,1% 0,8% 3,4% 2,6% 
Λ.Σ. 3,4% 1,7% 3,9% 1,8% 1,3% 3,0% 2,2% 
Α 2,6% 3,0% 1,7% 0,9% 0,4% 1,7% 2,2% 

 
VAR3 

Σ 34,4% 7,8% 13,9% 4,4% 2,6% 3,4% 3,5% 
Λ.Σ. 18,2% 5,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,7% 
Α 9,6% 0,4% 0,9% 0,9% 1,3% 0,4% 0,4% 

 
VAR4 

Σ. 12,6% 6,9% 17,8% 5,2% 2,2% 7,0% 5,7% 
Λ.Σ. 12,2% 5,6% 9,5% 4,4% 1,7% 3,4% 4,4% 
Α 9,1% 2,6% 4,3% 1,7% 0,9% 3,0% 0,9% 

 
VAR5 

Σ 19,1% 4,4% 5,6% 0,8% 1,7% 1,7% 1,6% 
Λ.Σ. 10,0% 5,6% 6,5% 3,5% 1,7% 3,0% 2,6% 
Α 13,5% 1,3% 4,8% 1,3% 0,4% 0,9% 1,3% 

 
VAR6 

Σ 17,0% 5,7% 8,2% 2,1% 2,1% 4,4% 3,9% 
Λ.Σ. 3,5% 0,8% 3,5% 2,1% 1,3% 2,6% 2,6% 
Α 3,0% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
VAR7 

Σ 33,9% 11,3% 16,5% 4,4% 2,6% 5,2% 4,7% 
Λ.Σ. 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
Α 2,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
VAR8 

Σ 37,0% 11,3% 18,3% 5,6% 3,1% 7,0% 6,5% 
Λ.Σ. 22,6% 6,1% 14,0% 3,9% 2,6% 6,1% 5,7% 
Α 8,7% 3,0% 3,9% 2,2% 0,9% 1,3% 0,9% 

 
      VAR9 

Σ 9,2% 3,4% 1,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,3% 
Λ.Σ. 13,5% 7,3% 9,2% 3,9% 2,6% 3,1% 3,9% 
Α 8,7% 1,7% 3,0% 0,9% 0,4% 2,6% 0,4% 
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VAR10 

Σ. 18,2% 3,4% 7,4% 2,1% 1,3% 2,6% 3,5% 
           Πίνακας 14: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης με βάση τα στάδια 
του κύκλου οικογενειακής ζωής στο σύνολο των ερωτηθέντων (αναπροσαρμογή). 
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                     α)                                                                              β) 

Σχήμα 7: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «εργένηδες»: 
                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 

         

 

 

 

       

               α)                                                                                     β) 

Σχήμα 8: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Νιόπαντροι ή 
Παντρεμένα Ζευγάρια χωρίς παιδιά: 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
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                α)                                                                             β) 

Σχήμα 9: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Οικογένειες με 
μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 ετών): 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
 

 

 

 

     

                     α)                                                                          β) 

Σχήμα 10: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Οικογένειες με 
τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία»: 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
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                       α)                                                                          β) 

Σχήμα 11: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Οικογένειες με 
τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει φύγει από το σπίτι»: 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
 

 

 

 

       

                 α)                                                                                 β) 

Σχήμα 12: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Οικογένειες με 
παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι»: 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
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                   α)                                                                            β) 

Σχήμα 13: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης για την κατηγορία «Οικογένειες με 
τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει στη σύνταξη»: 

                α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης, 
                β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα ώθησης. 
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2.  ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΛΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 15) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

αριθμούς και σε ποσοστά) των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο 

τουριστικό προορισμό όλων των οικογενειών, στο σύνολο του δείγματος.  

 

   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Κ.Σ. 26 11,3 
Λ.Σ. 42 18,3 
Α 45 19,6 
Σ 78 33,9 

Π.Σ. 39 17,0 

 
 

P1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 15 6,5 
Λ.Σ. 38 16,5 
Α 33 14,3 
Σ 95 41,3 

Π.Σ. 49 21,3 

 
 

P2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 22 9,6 
Λ.Σ. 43 18,7 
Α 28 12,2 
Σ 96 41,7 

Π.Σ. 41 17,8 

 
 

P3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 24 10,4 
Λ.Σ. 54 23,5 
Α 65 28,3 
Σ 59 25,7 

Π.Σ. 28 12,2 

 
 

P4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 10 4,3 
Λ.Σ. 20 8,7 
Α 21 9,1 
Σ 104 45,2 

Π.Σ. 75 32,6 

 
 

P5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 39 17,0 
Λ.Σ. 44 19,1 
Α 72 31,3 
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P6 
Σ 58 25,2 
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Π.Σ. 17 7,4 
ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 

Κ.Σ. 19 8,3 
Λ.Σ. 22 9,6 
Α 37 16,1 
Σ 95 41,3 

Π.Σ. 57 24,8 

 
 

P7 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Πίνακας 15: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης για όλες τις κατηγορίες 

οικογενειών. 
 

 

 

 

 Στον Πίνακα 15 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ 

Σημαντικό» ως μία, καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο 

Σημαντικό» ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να 

προσδιοριστούν  πιο εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα έλξης για όλους τους τύπους οικογενειών. Έτσι λοιπόν, από την 

πρόσθεση των τιμών των κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των 

κελιών «Λίγο Σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο 

Σημαντικό». Αντίστοιχα, από την πρόσθεση των τιμών των κελιών 

«Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών «Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα 

κελιά με τις τιμές «Σημαντικό». Έτσι, από τον πίνακα 15 προέκυψε ο 

πίνακας 16. 
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   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Λ.Σ. 68 29,6 
Α 45 19,6 
Σ 117 50,9 

 
P1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 53 23,0 
Α 33 14,3 
Σ 144 62,6 

 
P2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 65 28,3 
Α 28 12,2 
Σ 137 59,5 

 
P3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 78 33,9 
Α 65 28,3 
Σ 87 37,9 

 
P4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 30 13,0 
Α 21 9,1 
Σ 179 77,8 

 
P5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 83 36,1 
Α 72 31,3 
Σ 75 32,6 

 
P6 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 41 17,9 
Α 37 16,1 
Σ 152 66,1 
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P7 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
                   Πίνακας 16: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης για όλες τις 

κατηγορίες οικογενειών (αναπροσαρμογή). 
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                α)                                                                     β)    

Σχήμα 14: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για όλες τις κατηγορίες οικογενειών: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
 

 

 

 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 17) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

ποσοστά) των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο προορισμό με βάση τα 

στάδια του κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν τα ποσοστά των 

ερωτηθέντων όχι στο σύνολο των ερωτηθέντων, αλλά στο σύνολο των 

ατόμων στο κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της οικογένειας.  
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Πίνακας 17: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης με βάση τα στάδια του 
κύκλου οικογενειακής ζωής. 

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 8,6% 3,4% 11,1% 25,0% 10,0% 5,3% 33,3% 
Λ.Σ. 12,9% 17,2% 17,8% 18,8% 40,0% 31,6% 22,2% 
Α 18,3% 17,2% 20,0% 31,3% 30,0% 15,8% 16,7% 
Σ 38,7% 34,5% 40,0% 12,5% 10,0% 36,8% 22,2% 

Π.Σ. 21,5% 27,6% 11,1% 12,5% 10,0% 10,5% 5,6% 

 
 

P1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 3,2% 10,3% 2,2% 18,8% 20,0% 10,5% 5,6% 
Λ.Σ. 19,4% 17,2% 20,0% 6,3% 10,0% 15,8% 5,6% 
Α 22,6% 10,3% 11,1% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 34,4% 41,4% 46,7% 31,3% 40,0% 47,4% 66,7% 

Π.Σ. 20,4% 20,7% 20,0% 37,5% 20,0% 21,1% 16,7% 

 
 

P2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 6,5% 17,2% 4,4% 12,5% 10,0% 21,1% 11,1% 
Λ.Σ. 21,5% 13,8% 15,6% 43,8% 10,0% 10,5% 11,1% 
Α 16,1% 6,9% 15,6% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 40,9% 34,5% 46,7% 31,3% 50,0% 36,8% 55,6% 

Π.Σ. 15,1% 27,6% 17,8% 6,3% 20,0% 26,3% 16,7% 

 
 

P3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 10,8% 6,9% 4,4% 12,5% 10,0% 31,6% 5,6% 
Λ.Σ. 12,9% 10,3% 37,8% 31,3% 40,0% 36,8% 33,3% 
Α 25,8% 37,9% 33,3% 18,8% 30,0% 21,1% 27,8% 
Σ 33,3% 27,6% 20,0% 31,3% 10,0% 5,3% 22,2% 

Π.Σ. 17,2% 17,2% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 

 
 

P4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 4,3% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 5,4% 10,3% 11,1% 12,5% 10,0% 15,8% 5,6% 
Α 12,9% 6,9% 4,4% 6,3% 10,0% 10,5% 5,6% 
Σ 48,4% 51,7% 48,9% 31,3% 40,0% 36,8% 33,3% 

Π.Σ. 29,0% 27,6% 33,3% 43,8% 30,0% 31,6% 50,0% 

 
 

P5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 18,3% 13,8% 13,3% 25,0% 10,0% 26,3% 11,1% 
Λ.Σ. 19,4% 20,7% 11,1% 25,0% 20,0% 21,1% 27,8% 
Α 31,2% 31,0% 44,4% 12,5% 30,0% 21,1% 27,8% 
Σ 22,6% 20,7% 28,9% 31,3% 30,0% 26,3% 27,8% 

Π.Σ. 8,6% 13,8% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 

 
 

P6 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 9,7% 10,3% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Λ.Σ. 11,8% 13,8% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Α 20,4% 6,9% 22,2% 6,3% 10,0% 10,5% 11,1% 
Σ 41,9% 44,8% 48,9% 31,3% 40,0% 47,4% 16,7% 

Π.Σ. 16,1% 24,1% 20,0% 50,0% 30,0% 31,6% 50,0% 
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P7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 18) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

ποσοστά) των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο προορισμό με βάση τα 

στάδια του κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν τα ποσοστά στο 

σύνολο των ερωτηθέντων (δηλαδή σε σύνολο 230 ατόμων).   

 

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 3,5% 0,4% 2,2% 1,7% 0,4% 0,4% 2,6% 
Λ.Σ. 5,2% 2,2% 3,5% 1,3% 1,7% 2,6% 1,7% 
Α 7,4% 2,2% 3,9% 2,2% 1,3% 1,3% 1,3% 
Σ 15,7% 4,3% 7,8% 0,9% 0,4% 3,0% 1,7% 

 
 

P1 

Π.Σ. 8,7% 3,5% 2,2% 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 
Κ.Σ. 1,3% 1,3% 0,4% 1,3% 0,9% 0,9% 0,4% 
Λ.Σ. 7,8% 2,2% 3,9% 0,4% 0,4% 1,3% 0,4% 
Α 9,1% 1,3% 2,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 13,9% 5,2% 9,1% 2,2% 1,7% 3,9% 5,2% 

 
 

P2 

Π.Σ. 8,3% 2,6% 3,9% 2,6% 0,9% 1,7% 1,3% 
Κ.Σ. 2,6% 2,2% 0,9% 0,9% 0,4% 1,7% 0,9% 
Λ.Σ. 8,7% 1,7% 3,0% 3,0% 0,4% 0,9% 0,9% 
Α 6,5% 0,9% 3,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 16,5% 4,3% 9,1% 2,2% 2,2% 3,0% 4,3% 

 
 

P3 

Π.Σ. 6,1% 3,5% 3,5% 0,4% 0,9% 2,2% 1,3% 
Κ.Σ. 4,3% 0,9% 0,9% 0,9% 0,4% 2,6% 0,4% 
Λ.Σ. 5,2% 1,3% 7,4% 2,2% 1,7% 3,0% 2,6% 
Α 10,4% 4,8% 6,5% 1,3% 1,3% 1,7% 2,2% 
Σ 13,5% 3,5% 3,9% 2,2% 0,4% 0,4% 1,7% 

 
 

P4 

Π.Σ. 7,0% 2,2% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 
Κ.Σ. 1,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 2,2% 1,3% 2,2% 0,9% 0,4% 1,3% 0,4% 
Α 5,2% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 0,9% 0,4% 
Σ 19,6% 6,5% 9,6% 2,2% 1,7% 3,0% 2,6% 

 
 

P5 

Π.Σ. 11,7% 3,5% 6,5% 3,0% 1,3% 2,6% 3,9% 
Κ.Σ. 7,4% 1,7% 2,6% 1,7% 0,4% 2,2% 0,9% 
Λ.Σ. 7,8% 2,6% 2,2% 1,7% 0,9% 1,7% 2,2% 
Α 12,6% 3,9% 8,7% 0,9% 1,3% 1,7% 2,2% 
Σ 9,1% 2,6% 5,7% 2,2% 1,3% 2,2% 2,2% 

 
 

P6 

Π.Σ. 3,5% 1,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Κ.Σ. 3,9% 1,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 
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 Λ.Σ. 4,8% 1,7% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 
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Α 8,3% ,9% 4,3% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9% 
Σ 17,0% 5,7% 9,6% 2,2% 1,7% 3,9% 1,3% 

P7 

Π.Σ. 6,5% 3,0% 3,9% 3,5% 1,3% 2,6% 3,9% 
Πίνακας 18: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων ώθησης με βάση τα στάδια του 

κύκλου οικογενειακής ζωής στο σύνολο των ερωτηθέντων. 
 

 

 

 

 

 

 Στους Πίνακες 17 και 18 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ 

Σημαντικό» ως μία καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο 

Σημαντικό» ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να 

προσδιοριστούν  πιο εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα έλξης για κάθε τύπο οικογένειας. Έτσι λοιπόν, από την πρόσθεση 

των τιμών των κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών 

«Λίγο Σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο Σημαντικό». 

Αντίστοιχα, από την πρόσθεση των τιμών των κελιών «Σημαντικό» με τις 

τιμές των κελιών «Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές 

«Σημαντικό». Έτσι, από τους πίνακες 17 και 18 προέκυψαν οι πίνακες 19 

και 20 αντίστοιχα.  
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 21,5% 20,6% 28,9% 43,8% 50,0% 36,9% 55,5% 
Α 18,3% 17,2% 20,0% 31,3% 30,0% 15,8% 16,7% 
Σ 60,2% 62,1% 51,1% 25,0% 20,0% 47,3% 27,8% 

 
P1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 22,6% 27,5% 22,2% 25,1% 30,0% 26,3% 11,2% 
Α 22,6% 10,3% 11,1% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 54,8% 62,1% 66,7% 68,8% 60,0% 68,5% 83,4% 

 
P2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 28,0% 31,0% 20,0% 56,3% 20,0% 31,6% 22,2% 
Α 16,1% 6,9% 15,6% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 56,0% 62,1% 64,5% 37,6% 70,0% 63,1% 72,3% 

 
P3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 23,7% 17,2% 42,2% 43,8% 50,0% 68,4% 38,9% 
Α 25,8% 37,9% 33,3% 18,8% 30,0% 21,1% 27,8% 
Σ 50,5% 44,8% 24,4% 37,6% 20,0% 10,6% 33,3% 

 
P4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 9,7% 13,7% 13,3% 18,8% 20,0% 21,1% 11,2% 
Α 12,9% 6,9% 4,4% 6,3% 10,0% 10,5% 5,6% 
Σ 77,4% 79,3% 82,2% 75,1% 70,0% 68,4% 83,3% 

 
P5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 37,7% 34,5% 24,4% 50,0% 30,0% 47,4% 38,9% 
Α 31,2% 31,0% 44,4% 12,5% 30,0% 21,1% 27,8% 
Σ 31,2% 34,5% 31,1% 37,6% 40,0% 31,6% 33,4% 

 
P6 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Λ.Σ. 21,5% 24,1% 8,8% 12,6% 20,0% 10,6% 22,2% 
Α 20,4% 6,9% 22,2% 6,3% 10,0% 10,5% 11,1% 
Σ 58,0% 68,9% 68,9% 81,3% 70,0% 79,0% 66,7% 
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P7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Πίνακας 19: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης με βάση τα στάδια του 

κύκλου οικογενειακής ζωής (αναπροσαρμογή). 
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 8,7% 2,6% 5,7% 3,0% 2,1% 3,0% 4,3% 
Α 7,4% 2,2% 3,9% 2,2% 1,3% 1,3% 1,3% 

 
 

P1 Σ 24,4% 7,8% 10,0% 1,8% 0,8% 3,9% 2,1% 
Λ.Σ. 9,1% 3,5% 4,3% 1,7% 1,3% 2,2% 0,8% 
Α 9,1% 1,3% 2,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
 

P2 Σ 22,2% 7,8% 13,0% 4,8% 2,6% 5,6% 6,5% 
Λ.Σ. 11,3% 3,9% 3,9% 3,9% 0,8% 2,6% 1,8% 
Α 6,5% 0,9% 3,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
 

P3 Σ 22,6% 7,8% 12,6% 2,6% 3,1% 5,2% 5,6% 
Λ.Σ. 9,5% 2,2% 8,3% 3,1% 2,1% 5,6% 3,0% 
Α 10,4% 4,8% 6,5% 1,3% 1,3% 1,7% 2,2% 

 
 

P4 Σ 20,5% 5,7% 4,8% 2,6% 0,8% 0,8% 2,6% 
Λ.Σ. 3,9% 1,7% 2,6% 1,3% 0,8% 1,7% 0,8% 
Α 5,2% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 0,9% 0,4% 

 
 

P5 Σ 31,3% 10,0% 16,1% 5,2% 3,0% 5,6% 6,5% 
Λ.Σ. 15,2% 4,3% 4,8% 3,4% 1,3% 3,9% 3,1% 
Α 12,6% 3,9% 8,7% 0,9% 1,3% 1,7% 2,2% 

 
 

P6 Σ 12,6% 4,3% 6,1% 2,6% 1,7% 2,6% 2,6% 
Λ.Σ. 8,7% 3,0% 1,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,8% 
Α 8,3% 0,9% 4,3% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9% 
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P7 Σ 23,5% 8,7% 13,5% 5,7% 3,0% 6,5% 5,2% 
  Πίνακας 20: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης με βάση τα στάδια του 

κύκλου οικογενειακής ζωής στο σύνολο των ερωτηθέντων (αναπροσαρμογή). 
 

 

     

                      α)                                                                             β)    

Σχήμα 15: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «εργένηδες»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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              α)                                                                        β)    

Σχήμα 16: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα Ζευγάρια χωρίς παιδιά»: 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 

 

 

 

    

                α)                                                                                  β)    

Σχήμα 17: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 

ετών): 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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            α)                                                                      β)    

Σχήμα 18: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 

 

 

 

           

                α)                                                                β)    

Σχήμα 19: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει 

φύγει από το σπίτι»: 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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                α)                                                                   β)    

Σχήμα 20: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
 

 

 

 

 

  

                α)                                                                     β)    

Σχήμα 21: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό 
προορισμό για την κατηγορία «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει βγει 

στη σύνταξη»: 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συχνότητες (σε αριθμούς και σε 

ποσοστά) των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 

καταλύματος, όλων των οικογενειών, στο σύνολο του δείγματος.  

   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Κ.Σ. 10 4,3 
Λ.Σ. 15 6,5 
Α 14 6,1 
Σ 91 39,6 

Π.Σ. 100 43,5 

 
 

Η1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 7 3,0 
Λ.Σ. 11 4,8 
Α 14 6,1 
Σ 88 38,3 

Π.Σ. 110 47,8 

 
 

Η2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 12 5,2 
Λ.Σ. 22 9,6 
Α 48 20,9 
Σ 81 35,2 

Π.Σ. 67 29,1 

 
 

Η3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 7 3,0 
Λ.Σ. 16 7,0 
Α 15 6,5 
Σ 81 35,2 

Π.Σ. 111 48,3 

 
 

Η4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Κ.Σ. 86 37,4 
Λ.Σ. 16 7,0 
Α 57 24,8 
Σ 34 14,8 

Π.Σ. 37 16,1 
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Η5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Πίνακας 21: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου 

τουριστικού καταλύματος για όλες τις κατηγορίες οικογενειών. 
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 Στον Πίνακα 21 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ 

Σημαντικό» ως μία, καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο 

Σημαντικό» ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να 

προσδιοριστούν  πιο εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος για όλους τους 

τύπους οικογενειών. Έτσι λοιπόν, από την πρόσθεση των τιμών των 

κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών «Λίγο Σημαντικό» 

προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο Σημαντικό». Αντίστοιχα, από την 

πρόσθεση των τιμών των κελιών «Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών 

«Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Σημαντικό». Έτσι, 

από τον πίνακα 21 προέκυψε ο πίνακας 22. 

 

   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
Λ.Σ. 25 10,8 
Α 14 6,1 
Σ 191 83,1 

 
Η1 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 18 7,8 
Α 14 6,1 
Σ 198 86,1 

 
Η2 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 34 14,8 
Α 48 20,9 
Σ 148 64,3 

 
Η3 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 23 10,0 
Α 15 6,5 
Σ 192 83,5 

 
Η4 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Λ.Σ. 102 44,4 
Α 57 24,8 
Σ 71 30,9 
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Η5 

ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0 
Πίνακας 22: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής 

συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος για όλες τις κατηγορίες 
οικογενειών (αναπροσαρμογή). 
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           α)                                                                      β)    

Σχήμα 22: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για όλες τις κατηγορίες οικογενειών: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 

 

 

 

 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 23) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε 

ποσοστά) των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 

καταλύματος με βάση τα στάδια του κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με 

τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν 

τα ποσοστά των ερωτηθέντων όχι στο σύνολο των ερωτηθέντων, αλλά στο 

σύνολο των ατόμων στο κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της οικογένειας.  
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  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 2,2% 10,3% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 6,5% 6,9% 2,2% 12,5% 10,0% 10,5% 5,6% 
Α 4,3% 6,9% 8,9% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 46,2% 37,9% 46,7% 12,5% 40,0% 26,3% 27,8% 

Π.Σ. 40,9% 37,9% 40,0% 62,5% 30,0% 52,6% 55,6% 

 
 

Η1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 1,1% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 5,4% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 

 
 

Α 8,6% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 41,9% 31,0% 53,3% 25,0% 40,0% 21,1% 22,2% 

Π.Σ. 43,0% 58,6% 40,0% 56,3% 30,0% 63,2% 61,1% 

Η2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 4,3% 3,4% 6,7% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 11,8% 10,3% 6,7% 12,5% 10,0% 5,3% 5,6% 
Α 29,0% 24,1% 11,1% 31,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Σ 35,5% 31,0% 42,2% 31,3% 20,0% 31,6% 38,9% 

Π.Σ. 19,4% 31,0% 33,3% 18,8% 50,0% 52,6% 38,9% 

 
 

Η3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Κ.Σ. 1,1% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Λ.Σ. 7,5% 3,4% 4,4% 12,5% 10,0% 10,5% 5,6% 
Α 7,5% 3,4% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Σ 39,8% 41,4% 46,7% 18,8% 20,0% 15,8% 16,7% 

Π.Σ. 44,1% 48,3% 42,2% 56,3% 50,0% 63,2% 61,1% 

 
 

Η4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Κ
   

 Ι 
  Ν

   
Η

   
Τ

   
 Ρ

   
Α

   
   

 Ε
  Π

  Ι
  Λ

  Ο
  Γ

  Η
  Σ

 

Τ
 Ο

 Υ
 Ρ

 Ι 
Σ 
Τ

 Ι 
Κ

 Ο
 Υ

   
 Κ

 Α
 Τ

 Α
 Λ

 Υ
 Μ

 Α
 Τ

 Ο
 Σ

 

Κ.Σ. 60,2% 41,4% 2,2% 6,3% 20,0% 42,1% 33,3% 
Λ.Σ. 5,4% 6,9% 4,4% 12,5% 20,0% 5,3% 11,1% 

 

Α 24,7% 41,4% 2,2% 18,8% 20,0% 42,1% 44,4% 
 

Η5 
Σ 7,5% 6,9% 35,6% 25,0% 30,0% 5,3% 5,6% 

Π.Σ. 2,2% 3,4% 55,6% 37,5% 10,0% 5,3% 5,6% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

       Πίνακας 23: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής τουριστικού 
καταλύματος με βάση τα στάδια του κύκλου οικογενειακής ζωής. 
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 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 24) παρουσιάζει τις συχνότητες (σε ποσοστά) 

των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου ξενοδοχειακού καταλύματος με βάση τα 

στάδια του κύκλου ζωής της οικογένειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά προήλθαν από ανάλυση με τη βοήθεια του στατιστικού 

προγράμματος SPSS v. 15.0. και εκφράζουν τα ποσοστά στο σύνολο των 

ερωτηθέντων (δηλαδή σε σύνολο 230 ατόμων).   

 

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Κ.Σ. 0,9% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 2,6% 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 
Α 1,7% 0,9% 1,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 18,7% 4,8% 9,1% 0,9% 1,7% 2,2% 2,2% 

 
 

Η1 

Π.Σ. 16,5% 4,8% 7,8% 4,3% 1,3% 4,3% 4,3% 
Κ.Σ. 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 2,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Α 3,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Σ 17,0% 3,9% 10,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

 
 

Η2 

Π.Σ. 17,4% 7,4% 7,8% 3,9% 1,3% 5,2% 4,8% 
Κ.Σ. 1,7% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 4,8% 1,3% 1,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 
Α 11,7% 3,0% 2,2% 2,2% 0,4% 0,4% 0,9% 
Σ 14,3% 3,9% 8,3% 2,2% 0,9% 2,6% 3,0% 

 
 

Η3 

Π.Σ. 7,8% 3,9% 6,5% 1,3% 2,2% 4,3% 3,0% 
Κ.Σ. 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Λ.Σ. 3,0% 0,4% 0,9% 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 
Α 3,0% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 
Σ 16,1% 5,2% 9,1% 1,3% 0,9% 1,3% 1,3% 

 
 

Η4 

Π.Σ. 17,8% 6,1% 8,3% 3,9% 2,2% 5,2% 4,8% 
Κ.Σ. 24,3% 5,2% 0,4% 0,4% 0,9% 3,5% 2,6% 
Λ.Σ. 2,2% ,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,4% 0,9% 
Α 10,0% 5,2% 0,4% 1,3% 0,9% 3,5% 3,5% 
Σ 3,0% 0,9% 7,0% 1,7% 1,3% 0,4% 0,4% 
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Η5 

Π.Σ. 0,9% 0,4% 10,9% 2,6% 0,4% 0,4% 0,4% 
Πίνακας 24: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής τουριστικού 
καταλύματος με βάση τα στάδια του κύκλου οικογενειακής ζωής στο 

σύνολο των ερωτηθέντων. 
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 Στους Πίνακες 23 και 24 θεωρήθηκαν οι επιλογές «Σημαντικό» - «Πολύ 

Σημαντικό» ως μία, καθώς και οι επιλογές «Καθόλου Σημαντικό» - «Λίγο 

Σημαντικό» ως μία. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν για να 

προσδιοριστούν  πιο εύκολα τα περισσότερο και λιγότερο σημαντικά 

κίνητρα ώθησης για κάθε τύπο οικογένειας. Έτσι λοιπόν, από την 

πρόσθεση των τιμών των κελιών «Καθόλου Σημαντικό» με τις τιμές των 

κελιών «Λίγο Σημαντικό» προέκυψαν τα κελιά με τις τιμές «Λίγο 

Σημαντικό». Αντίστοιχα, από την πρόσθεση των τιμών των κελιών 

«Σημαντικό» με τις τιμές των κελιών «Πολύ σημαντικό» προέκυψαν τα 

κελιά με τις τιμές «Σημαντικό». Έτσι, από τους πίνακες 23 και 24 

προέκυψαν οι πίνακες 25 και 26 αντίστοιχα.  

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 8,7% 17,2% 4,4% 18,8% 20,0% 5,3% 11,2% 
Α 4,3% 6,9% 8,9% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 87,1% 75,8% 86,7% 75,0% 70,0% 78,9% 83,4% 

 
Η1 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 6,5% 6,8% 4,4% 12,6% 20,0% 10,6% 11,2% 
Α 8,6% 3,4% 2,2% 6,3% 10,0% 5,3% 5,6% 
Σ 84,9% 89,6% 93,3% 81,3% 70,0% 84,3% 83,3% 

 
Η2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 16,1% 13,7% 13,4% 18,8% 20,0% 10,6% 11,2% 
Α 29,0% 24,1% 11,1% 31,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Σ 54,9% 62,0% 75,5% 50,1% 70,0% 84,2% 77,8% 

 
Η3 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 8,6% 6,8% 6,6% 18,8% 20,0% 15,8% 11,2% 
Α 7,5% 3,4% 4,4% 6,3% 10,0% 5,3% 11,1% 
Σ 83,9% 89,7% 88,9% 75,1% 70,0% 79,0% 77,8% 

 
Η4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Λ.Σ. 65,6% 48,3% 6,6% 18,8% 40,0% 47,4% 44,4% 
Α 24,7% 41,4% 2,2% 18,8% 20,0% 42,1% 44,4% 
Σ 9,7% 10,3% 91,2% 62,5% 40,0% 10,6% 11,2% 
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Η5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Πίνακας 25: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου 
τουριστικού καταλύματος με βάση τα στάδια του κύκλου οικογενειακής ζωής 

(αναπροσαρμογή). 
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Πίνακας 26: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου 
τουριστικού καταλύματος με βάση τα στάδια του κύκλου οικογενειακής ζωής στο 

σύνολο των ερωτηθέντων (αναπροσαρμογή). 

  ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
   1 2 3 4 5 6 7 

Λ.Σ. 3,5% 2,2% 0,8% 1,3% 0,8% 1,3% 0,8% 
Α 1,7% 0,9% 1,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
Η1 

Σ 35,2% 9,6% 16,9% 5,2% 3,0% 6,5% 6,5% 
Λ. Σ. 2,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
Α 3,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

 
Η2 

Σ 34,4% 11,3% 18,2% 5,6% 3,0% 6,9% 6,5% 
Λ. Σ. 6,5% 1,7% 2,6% 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% 
Α 11,7% 3,0% 2,2% 2,2% 0,4% 0,4% 0,9% 

 
Η3 

Σ 22,1% 7,8% 14,8% 3,5% 3,1% 6,9% 6,0% 
Λ. Σ. 3,4% 0,8% 1,3% 1,3% 0,8% 1,3% 0,8% 
Α 3,0% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 

 
Η4 

Σ 33,9% 11,3% 17,4% 5,2% 3,1% 6,5% 6,1% 
Λ. Σ. 26,5% 6,1% 1,3% 1,3% 1,8% 3,9% 3,5% 
Α 10,0% 5,2% 0,4% 1,3% 0,9% 3,5% 3,5% 
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Η5 

Σ 3,9% 1,3% 17,9% 4,3% 1,7% 0,8% 0,8% 

 
 

 

 

    

           α)                                                                      β)    

Σχήμα 23: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «εργένηδες»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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           α)                                                                      β)    

Σχήμα 24: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Νιόπαντροι ή Παντρεμένα Ζευγάρια χωρίς παιδιά»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
 

 

            

 

 

 

  

            α)                                                                      β)    

Σχήμα 25: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Οικογένειες με μικρά παιδιά (ηλικίες παιδιών μέχρι 13 

ετών): 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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             α)                                                                       β)    

Σχήμα 26: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί στην εφηβεία»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 

 

 

 

 

  

           α)                                                                     β)    

Σχήμα 27: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί ενήλικο που έχει 

φύγει από το σπίτι»: 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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            α)                                                                       β)    

Σχήμα 28: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Οικογένειες με παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι»: 

                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
 

 

 

 

 

  

              α)                                                                              β)    

Σχήμα 29: Κατανομή συχνοτήτων των κινήτρων επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού 
καταλύματος για την κατηγορία «Οικογένειες με τον ένα τουλάχιστον σύζυγο να έχει 

βγει στη σύνταξη»: 
                   α) Λιγότερο σημαντικά κίνητρα έλξης, 
                   β) Περισσότερο σημαντικά κίνητρα έλξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

1. Κίνητρα Ώθησης για τουρισμό 

 

 

 

 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΖΟ 
 1 2 3 4 5 6 7 
Ν 93 29 45 16 10 19 18 

Mean Rank (Var1) 119,82 114,31 110,74 116,31 100,00 121,84 108,19 
Mean Rank (Var2) 115,15 114,71 108,74 113,78 90,05 134,18 131,42 
Mean Rank (Var3) 134,23 106,40 119,93 92,50 112,35 82,61 79,25 
Mean Rank (Var4) 82,41 103,33 160,02 143,00 110,95 147,55 139,03 
Mean Rank (Var5) 130,77 110,31 108,71 83,44 112,80 103,37 104,72 
Mean Rank (Var6) 119,42 109,76 118,98 90,38 114,30 117,21 117,00 
Mean Rank (Var7) 133,07 136,31 98,91 100,28 88,50 101,05 76,44 
Mean Rank (Var8) 124,56 114,74 119,63 101,97 91,15 104,82 96,42 
Mean Rank (Var9) 121,32 130,57 102,97 117,34 115,10 100,71 106,69 

Mean Rank (Var10) 127,26 100,07 114,02 99,47 96,05 116,34 107,47 
Πίνακας 27: Έλεγχοι συσχέτισης για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για 

τουρισμό. 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 28: Στατιστικό τεστ Kruskal - Wallis για τα κίνητρα ώθησης για τουρισμό 
με μεταβλητή ομαδοποίησης «Στάδια του ΚΖΟ». 

Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10
X2 1,853 4,707 22,044 56,747 10,911 3,129 24,621 8,455 5,444 6,913 
df 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Asymp.Sig. 0,933 0,582 0,001 0,000 0,091 0,793 0,000 0,207 0,488 0,329 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 997,500 1432,500 -2,264 0,024 
1-3 1860,000 2895,000 -1,133 0,257 
1-4 461,000 597,000 -2,618 0,009 
1-5 388,500 443,500 -0,920 0,358 
1-6 497,500 687,500 -3,190 0,001 
1-7 424,500 595,500 -3,529 0,000 
2-3 579,500 1014,500 -0,844 0,399 
2-4 204,000 340,000 -0,697 0,486 
2-5 142,000 577,000 -0,100 0,920 
2-6 207,500 397,500 -1,476 0,140 
2-7 194,000 365,000 -1,522 0,128 
3-4 276,000 412,000 -1,441 0,149 
3-5 213,000 268,000 -0,274 0,784 
3-6 299,500 489,500 -1,947 0,051 
3-7 270,000 441,000 -2,130 0,033 
4-5 68,000 204,000 -0,657 0,511 
4-6 133,000 323,000 -0,648 0,517 
4-7 124,000 295,000 -0,721 0,471 
5-6 74,000 264,000 -0,986 0,324 
5-7 69,000 240,000 -1,032 0,302 
6-7 168,000 358,000 -0,093 0,926 

    Πίνακας 29: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη 
μεταβλητή «Εσωτερική Ικανοποίηση», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney U. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1158,500 5529,500 -1,169 0,242 
1-3 652,000 5023,000 -6,704 0,000 
1-4 347,500 4718,500 -3,472 0,001 
1-5 330,500 4701,500 -1,536 0,125 
1-6 367,000 4738,000 -4,097 0,000 
1-7 437,500 4808,500 -3,269 0,001 
2-3 364,500 799,500 -3,394 0,001 
2-4 159,000 594,000 -1,794 0,073 
2-5 135,000 570,000 -0,331 0,741 
2-6 180,500 615,500 -2,091 0,037 
2-7 184,000 619,000 -1,746 0,081 
3-4 307,500 443,500 -0,946 0,344 
3-5 117,000 172,000 -2,556 0,011 
3-6 377,000 567,000 -0,820 0,412 
3-7 341,000 512,000 -1,068 0,286 
4-5 55,500 110,500 -1,344 0,179 
4-6 147,000 283,000 -0,178 0,859 
4-7 140,500 311,500 -0,128 0,898 
5-6 60,500 115,500 -1,667 0,096 
5-7 67,000 122,000 -1,146 0,252 
6-7 162,500 333,500 -0,276 0,782 

Πίνακας 30: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη μεταβλητή 
«Σύσφιξη σχέσεων με την οικογένειά τους», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney 
U. 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1314,500 5685,500 -0,224 0,823 
1-3 1449,500 2484,500 -3,142 0,002 
1-4 542,500 678,500 -1,860 0,063 
1-5 289,500 344,500 -2,111 0,035 
1-6 649,500 839,500 -1,954 0,051 
1-7 423,000 594,000 -3,552 0,000 
2-3 427,500 1462,500 -2,723 0,006 
2-4 164,000 300,000 -1,729 0,084 
2-5 86,000 141,000 -2,044 0,041 
2-6 196,500 386,500 -1,782 0,075 
2-7 122,500 293,500 -3,263 0,001 
3-4 355,500 491,500 -0,080 0,936 
3-5 198,500 253,500 -0,635 0,525 
3-6 425,500 615,500 -0,032 0,975 
3-7 316,500 487,500 -1,501 0,133 
4-5 73,000 128,000 -0,383 0,702 
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4-6 151,000 287,000 -0,034 0,972 
4-7 119,500 290,500 -0,896 0,370 
5-6 86,000 141,000 -0,430 0,668 
5-7 83,000 254,000 -0,362 0,717 
6-7 140,500 311,500 -0,981 0,327 

Πίνακας 31: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη μεταβλητή 
«Διασκέδαση», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney U. 

 

 

 

2. Κίνητρα Έλξης για συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. 

 

 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΖΟ 
 1 2 3 4 5 6 7 
Ν 93 29 45 16 10 19 18 

Mean Rank 
(P1) 

128,33 135,14 112,59 86,16 84,00 108,47 75,83 

Mean Rank 
(P2) 

110,94 112,09 118,59 127,16 106,85 116,82 129,92 

Mean Rank 
(P3) 

112,46 120,26 123,09 83,00 126,25 118,63 124,19 

Mean Rank 
(P4) 

131,55 133,34 101,23 106,06 94,10 66,79 111,19 

Mean Rank 
(P5) 

112,74 111,91 119,16 122,25 106,00 106,92 134,72 

Mean Rank 
(P6) 

113,58 121,36 120,84 106,84 127,70 103,61 116,08 

Mean Rank 
(P7) 

102,25 114,62 117,13 146,66 121,05 131,92 133,17 

Πίνακας 32: Έλεγχοι συσχέτισης για τα κίνητρα έλξης των οικογενειών προς 
συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
X2 19,161 2,328 5,870 22,418 2,945 1,922 10,698
df 6 6 6 6 6 6 6 
Asymp.Sig. 0,004 0,887 0,438 0,001 0,816 0,927 0,098 
Πίνακας 33: Στατιστικό τεστ Kruskal - Wallis για τα κίνητρα έλξης προς 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό με μεταβλητή ομαδοποίησης 
«Στάδια του ΚΖΟ». 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1266,500 5637,500 -0,513 0,608 
1-3 1793,500 2828,500 -1,413 0,158 
1-4 476,500 612,500 -2,366 0,018 
1-5 283,500 338,500 -2,092 0,036 
1-6 724,500 914,500 -1,281 0,200 
1-7 468,500 639,500 -3,048 0,002 
2-3 520,000 1555,000 -1,523 0,128 
2-4 137,000 273,000 -2,308 0,021 
2-5 81,000 136,000 -2,118 0,034 
2-6 209,000 399,000 -1,454 0,146 
2-7 131,500 302,500 -2,905 0,004 
3-4 271,500 407,500 -1,495 0,135 
3-5 164,500 219,500 -1,365 0,172 
3-6 411,000 601,000 -0,253 0,801 
3-7 270,000 441,000 -2,121 0,034 
4-5 79,500 215,500 -0,027 0,978 
4-6 119,500 255,500 -1,104 0,270 
4-7 129,500 300,500 -0,514 0,607 
5-6 73,500 128,500 -1,024 0,306 
5-7 78,000 249,000 -0,591 0,554 
6-7 116,500 287,500 -1,705 0,088 

Πίνακας 34: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη μεταβλητή 
«Περιέργεια / Επιθυμία για περιπέτεια», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney U. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1348,000 5719,000 -0,003 0,998 
1-3 1515,500 2550,500 -2,702 0,007 
1-4 584,500 720,500 -1,409 0,159 
1-5 317,500 372,500 -1,692 0,091 
1-6 424,500 614,500 -3,651 0,000 
1-7 687,000 858,000 -1,237 0,216 
2-3 452,000 1487,000 -2,310 0,021 
2-4 177,500 313,500 -1,335 0,182 
2-5 93,000 148,000 -1,732 0,083 
2-6 119,000 309,000 -3,389 0,001 
2-7 207,500 378,500 -1,212 0,226 
3-4 349,500 1384,500 -0,180 0,857 
3-5 205,000 260,000 -0,459 0,646 
3-6 268,000 458,000 -2,450 0,014 
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3-7 371,500 1406,500 -0,534 0,593 
4-5 72,500 127,500 -0,409 0,682 
4-6 99,500 289,500 -1,798 0,072 
4-7 136,500 272,500 -0,268 0,789 
5-6 68,000 258,000 -1,293 0,196 
5-7 76,000 131,000 -0,698 0,485 
6-7 100,000 290,000 -2,233 0,026 

Πίνακας 35: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη μεταβλητή 
«Φήμη της περιοχής για διασκέδαση», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney U. 

 
 
 
 
 
 

3. Κίνητρα Επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος 
 
 
 

Πίνακας 36: Έλεγχοι συσχέτισης για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου 
τουριστικού καταλύματος των οικογενειών. 

 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΖΟ 
 1 2 3 4 5 6 7 
Ν 93 29 45 16 10 19 18 

Mean Rank (H1) 115,73 104,76 115,28 128,06 93,75 121,26 127,00 
Mean Rank (H2) 110,50 128,09 111,94 120,50 87,50 129,18 126,61 
Mean Rank (H3) 101,82 116,09 126,10 97,00 131,95 147,18 132,61 
Mean Rank (H4) 112,12 118,91 112,91 117,38 108,35 126,47 124,64 
Mean Rank (H5) 81,52 98,21 188,61 162,72 127,95 98,89 104,81 

 

 

 

 

 

 H1 H2 H3 H4 H5 
X2 3,597 5,823 13,481 1,623 97,969 
df 6 6 6 6 6 
Asymp.Sig. ,731 ,443 ,036 ,951 ,000 

 

 

 
Πίνακας 37: Στατιστικό τεστ Kruskal - Wallis για τα κίνητρα επιλογής 

συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος με μεταβλητή ομαδοποίησης «Στάδια του 
ΚΖΟ». 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1184,500 5555,500 -1,025 0,305 
1-3 1636,500 6007,500 -2,160 0,031 
1-4 708,000 844,000 -0,321 0,748 
1-5 353,000 4724,000 -1,295 0,195 
1-6 536,000 4907,000 -2,801 0,005 
1-7 608,000 4979,000 -1,907 0,056 
2-3 596,500 1031,500 -0,651 0,515 
2-4 194,000 330,000 -0,934 0,350 
2-5 126,000 561,000 -0,636 0,525 
2-6 202,500 637,500 -1,620 0,105 
2-7 224,000 659,000 -,847 0,397 
3-4 268,000 404,000 -1,583 0,114 
3-5 207,000 1242,000 -0,415 0,678 
3-6 342,500 1377,500 -1,332 0,183 
3-7 381,000 1416,000 -0,388 0,698 
4-5 58,500 194,500 -1,170 0,242 
4-6 88,000 224,000 -2,218 0,027 
4-7 99,500 235,500 -1,599 0,110 
5-6 86,500 141,500 -0,425 0,671 
5-7 87,500 258,500 -0,127 0,899 
6-7 147,000 318,000 -0,787 0,431 

Πίνακας 38: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη μεταβλητή 
«Φήμη τουριστικού καταλύματος», με τη βοήθεια του τεστ Mann-Whitney U. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ: 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1-2 1107,000 5478,000 -1,621 0,105 
1-3 267,500 4638,500 -8,679 0,000 
1-4 223,500 4594,500 -4,857 0,000 
1-5 257,500 4628,500 -2,574 0,010 
1-6 725,000 5096,000 -1,381 0,167 
1-7 629,500 5000,500 -1,852 0,064 
2-3 108,500 543,500 -6,241 0,000 
2-4 93,000 528,000 -3,413 0,001 
2-5 102,500 537,500 -1,437 0,151 
2-6 274,500 709,500 -0,023 0,982 
2-7 244,500 679,500 -0,388 0,698 
3-4 258,000 394,000 -1,832 0,067 
3-5 80,500 135,500 -3,415 0,001 
3-6 78,500 268,500 -5,380 0,000 
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3-7 79,500 250,500 -5,204 0,000 
4-5 51,000 106,000 -1,568 0,117 
4-6 63,000 253,000 -3,038 0,002 
4-7 64,000 235,000 -2,840 0,005 
5-6 68,000 258,000 -1,295 0,195 
5-7 69,000 240,000 -1,046 0,295 
6-7 161,000 351,000 -0,327 0,744 

         Πίνακας 39: Έλεγχος για διαφορές ανάμεσα στα στάδια του ΚΖΟ για τη 
μεταβλητή «Δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά», με τη βοήθεια του τεστ 

Mann-Whitney U. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 

1. Κίνητρα Ώθησης για τουρισμό 

 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10
Monte Carlo 
Sig. (2-sided) 

0,855 0,849 0,026 0,000 0,150 0,077 0,047 0,976 0,947 0,260 

Πίνακας 40: Έλεγχος ανεξαρτησίας για τα κίνητρα ώθησης των οικογενειών για 
τουρισμό από τα στάδια του ΚΖΟ. 

 
 
 
 

2. Κίνητρα Έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Monte Carlo 
Sig. (2-sided) 

0,097 0,224 0,401 0,019 0,975 0,923 0,332

                Πίνακας 41: Έλεγχος ανεξαρτησίας για τα κίνητρα ώθησης των 
οικογενειών για τουρισμό από τα στάδια του ΚΖΟ. 

 
 
 
 

3. Κίνητρα Επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος 

 H1 H2 H3 H4 H5 
Monte Carlo Sig. (2-
sided) 

0,797 0,736 0,489 0,760 0,000 

Πίνακας 42: Έλεγχος ανεξαρτησίας για τα κίνητρα επιλογής 
συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από τα στάδια του ΚΖΟ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (FACTOR ANALYSIS) 

1. Κίνητρα Ώθησης για τουρισμό 

Μεταβλητές Παραγοντικές Φορτίσεις 
 1 2 

Ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών   
Ανακάλυψη του εαυτού τους 0,937  

Νοσταλγία για τα μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί 0,905  
Αναγνώριση από τρίτους 0,892  

Δημιουργία κοινωνικών σχέσεων 0,884  
Απόκτηση γνώσεων 0,838  

Σύσφιξη σχέσεων με την οικογένειά τους 0,658  
Ικανοποίηση ατομικών αναγκών   

Φυγή από τη ρουτίνα  0,979 
Διασκέδαση  0,927 
Χαλάρωση  0,923 

Εσωτερική ικανοποίηση  0,898 
   

Χαρακτηριστική ρίζα (Eigenvalue) 4,606 3,939 
% της διακύμανσης 46,05 33,39 

Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) 0,937 0,956 
Πίνακας 43: Παραγοντική ανάλυση των κινήτρων ώθησης των οικογενειών για 

τουρισμό με τη χρήση ορθογώνιων περιστρεμμένων αξόνων. 
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Σχήμα 30: Γράφημα χαρακτηριστικών ριζών από την παραγοντική ανάλυση για τα 
κίνητρα ώθησης των οικογενειών για τουρισμό. 
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Μεταβλητή Δείκτης Cronbach's Alpha (αν αφαιρεθεί 
μεταβλητή) 

Var2 0,919 
Var10 0,914 
Var9 0,934 
Var5 0,918 
Var6 0,920 
Var4 0,946 

                   Πίνακας 44: Inter-Item Correlation Matrix για τον Παράγοντα 1 (από την 
παραγοντική ανάλυση για τα κίνητρα ώθησης για τουρισμό). 

 
 
 
 

Μεταβλητή Δείκτης Cronbach's Alpha (αν αφαιρεθεί 
μεταβλητή) 

Var1 0,917 
Var7 0,934 
Var8 0,973 
Va3 0,947 

                   Πίνακας 45: Inter-Item Correlation Matrix για τον Παράγοντα 2 (από την 
παραγοντική ανάλυση για τα κίνητρα ώθησης για τουρισμό). 

 

 

 

 

2. Κίνητρα Έλξης προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό 

Μεταβλητές Παραγοντικές Φορτίσεις 
 1 

Παροχές τουριστικής περιοχής  
Περιέργεια / Επιθυμία για περιπέτεια 0,967 
Γνωριμία της κουλτούρα της περιοχής 0,955 

Καιρικές συνθήκες της περιοχής 0,954 
Απόκτηση γνώσεων (επίσκεψη σε αξιοθέατα) 0,953 

Παροχές σε συνδυασμό με το κόστος 0,892 
Φήμη της περιοχής για διασκέδαση 0,873 

Φήμη της περιοχής για αγορά 0,769 
  

Χαρακτηριστική ρίζα (Eigenvalue) 5,815 
% της διακύμανσης 83,06 

Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) 0,964 
Πίνακας 46: Παραγοντική ανάλυση των κινήτρων έλξης των οικογενειών προς 
συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό με τη χρήση ορθογώνιων περιστρεμμένων 

αξόνων. 
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Σχήμα 31: Γράφημα χαρακτηριστικών ριζών από την παραγοντική ανάλυση για τα 
κίνητρα έλξης των οικογενειών προς συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. 

 

 

 

 

 

                Μεταβλητή Δείκτης Cronbach's Alpha (αν αφαιρεθεί 
μεταβλητή) 

P1 0,952 
P3 0,953 
P7 0,953 
P2 0,953 
P5 0,962 
P4 0,961 
P6 0,970 

             Πίνακας 47: Inter-Item Correlation Matrix για τον Παράγοντα 1 
(από την παραγοντική ανάλυση για τα κίνητρα έλξης προς συγκεκριμένο 

τουριστικό προορισμό). 
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3. Κίνητρα Επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος 

 

Μεταβλητές Παραγοντικές Φορτίσεις 
 1 2 

Άμεσες παροχές του τουριστικού καταλύματος   
Παροχές τουριστικού καταλύματος 0,990  
Τοποθεσία τουριστικού καταλύματος 0,988  
Κόστος τουριστικού καταλύματος 0,985  
Φήμη τουριστικού καταλύματος 0,867  

Πρόσθετες παροχές του τουριστικού καταλύματος   
Δυνατότητα δραστηριοτήτων για τα παιδιά  0,993 

   
Χαρακτηριστική ρίζα (Eigenvalue) 3,678 1,048 

% της διακύμανσης 73,57 20,95 
Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) 0,971  

Πίνακας 48: Παραγοντική ανάλυση των κινήτρων επιλογής 
συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος με τη χρήση ορθογώνιων 

περιστρεμμένων αξόνων. 
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Σχήμα 32: Γράφημα χαρακτηριστικών ριζών από την παραγοντική ανάλυση για τα 
κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος από τις οικογένειες.  
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Μεταβλητή Δείκτης Cronbach's Alpha (αν αφαιρεθεί 
μεταβλητή) 

H2 0,945 
H4 0,946 
H1 0,948 
H3 0,995 

Πίνακας 49: Inter-Item Correlation Matrix για τον Παράγοντα 1 (από την παραγοντική 
ανάλυση για τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος). 

 


	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ergasia διορθωμένο

