
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 (MASTER IN INFORMATION SYSTEMS) 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ WEB 

 

 

 

 
 
 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Αφροδίτη Κώτσια (mis0610) 

 

Επιβλέπων διδάσκοντας 

Αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος E. Οικονομίδης 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

2  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΣΥΝΟΨΗ...........................................................................................................................................................4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................................................................................................................................5 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ....................................................................................................................8 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ..........................................................................................................................................13 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ FORUMS ............................................................................................. 13 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΧΩΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ............................................................................... 13 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ...................................................................... 15 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...........................................................................................................25 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................................................................................................................25 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ.....................................................................................................................26 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ .........................................................................................................47 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ...................................................................... 47 
ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ....................................................... 48 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ............................................................................... 49 

Κατηγορία: Περιεχόμενο ................................................................................................................ 50 
Ο έλεγχος των παραδοχών............................................................................................................ 54 
Κατηγορία : Υπηρεσίες ................................................................................................................... 60 
Κατηγορία: Παρουσίαση  - Πολυμέσα .......................................................................................... 63 
Κατηγορία: Χρηστικότητα ............................................................................................................. 66 
Κατηγορία: Εμπιστοσύνη................................................................................................................ 68 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.....................................................................................................................70 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ...............................................................................................................72 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.................................................................................... 72 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ FORUMS .......................................................................................... 73 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ FORUM.................................................................................................................... 78 

THORNTREE .................................................................................................................................... 78 
VIRTUAL TOURIST ......................................................................................................................... 80 
TRIP ADVISOR................................................................................................................................. 82 
FODOR'S........................................................................................................................................... 85 
IgoUgo ................................................................................................................................................ 87 
BOOTSNALL..................................................................................................................................... 89 
Συμπεράσματα – προτάσεις .......................................................................................................... 91 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ....................................................................................................................................................95 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

3  
 

UK....................................................................................................................................................... 95 
BRAZIL .............................................................................................................................................. 96 
CUBA ................................................................................................................................................. 97 
CHINA ............................................................................................................................................... 98 
NORWAY .......................................................................................................................................... 99 
CAMEROON................................................................................................................................... 100 
ITALY ............................................................................................................................................... 100 
BELGIUM ........................................................................................................................................ 101 
IRELAND......................................................................................................................................... 102 
Συμπεράσματα – προτάσεις ........................................................................................................ 102 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ..................................................................................................................106 

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ............................................................................................ 107 
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ.................................................................................................. 108 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ.....................................................................................................109 

 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

4  
 

ΣΥΝΟΨΗ 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση 

διαδικτυακών τουριστικών κοινοτήτων με τη βοήθεια ενός πρότυπου 

ερωτηματολογίου αλλά και ο εντοπισμός των κυριότερων παραγόντων 

επιτυχίας ενός travel forum και στόχος είναι η δημιουργία μιας γενικότερης 

μεθόδου για την αξιολόγηση των διαδικτυακών κοινοτήτων που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μελλοντικούς ερευνητές. 

 Αρχικά αναλύονται επιγραμματικά βασικές έννοιες και επιχειρείται 

μία σύντομη ιστορική αναδρομή ενώ εξετάζονται σχετικές έρευνες και 

αρθρογραφία. 

 Για την ανάλυση επιλέχθηκαν έξι αίθουσες συζήτησης (forums) για 18 

διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS προχωρήσαμε αρχικά σε ανάλυση συσχετίσεων των μεταβλητών του 

δείγματός μας, ψάχνοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των 16 

ομάδων στις οποίες διαχωρίστηκαν οι μεταβλητές αξιολόγησης των forums, 

με τη βοήθεια του δείκτη Pearson. Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος των πέντε παραδοχών που πρέπει να πληροί το μοντέλο 

αξιολόγησης ώστε να είναι αξιόπιστο, προχωρήσαμε σε ανάλυση 

παλινδρόμησης μεταξύ των πέντε μεταβλητών της κατηγορίας 

“Αξιολόγηση”, δηλαδή του περιεχομένου, της χρηστικότητας, της 

εμπιστοσύνης, της παρουσίασης και των υπηρεσιών που παρέχονται. Αφού 

ολοκληρώθηκε η ανάλυση παλινδρόμησης προχωρήσαμε στην ενότητα της 

περιγραφικής στατιστικής, όπου υπολογίζονται μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις και εξάγονται τελικά συμπεράσματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κυβερνοχώρος έχει αλλάξει ριζικά τους παραδοσιακούς τρόπους 

διερεύνησης, απόκτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας (Chalkiti & Sigala, 

2008; Cox, Burgess, Sellitto & Buultjens, 2009) και εισήγαγε νέες μεθόδους 

εύρεσης και απόκτησης πελατών (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008), ενώ το 

γεγονός ότι άγνωστοι παρέχουν σε αγνώστους συμβουλές και πληροφορίες 

ενισχύει το όραμα πολλών για μια ιδεατή κοινωνική οργάνωση σε κοινότητες 

γενναιόδωρης αλληλοβοήθειας (Lampel & Bhalla, 2007). Μεγάλες ευκαιρίες 

παρουσιάστηκαν για την τουριστική βιομηχανία (Akehurst, 2007),  ως 

σημαντικός παράγοντας ευημερίας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Minghetti & Buhalis, 2010) και πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών ((Ο’ Connor, 2001). Ως εκ τούτου, η τουριστική βιομηχανία 

ανακάλυψε νωρίς τα οφέλη που προσφέρονται από τις διαδικτυακές 

κοινότητες στην ενίσχυση και σταθεροποίηση των σχέσεων με τους πελάτες  

(Antonioli, Corigliano & Baggio, 2003). 

Η έννοια επομένως της κοινότητας, οριζόμενη σας “μία ομάδα ατόμων 

που ανταλλάσουν πληροφορίες” (Prestipino, 2004, p. 209), ήταν, όπως 

προαναφέρθηκε,  ένα κεντρικό στοιχείο του internet από την αρχή του 

(Fesenmayer, Wang & Yu, 2002). Ο ειδικότερος όρος “ online διαδικτυακή 

κοινότητα” αναφέρεται σε μία ομάδα ατόμων που δρα μέσα σε ένα ψηφιακό, 

δικτυωμένο και γεμάτο πληροφορίες περιβάλλον (Fesenmaier & Wang, 2003) 

και χρησιμοποιεί τους υπολογιστές σαν ένα ουσιαστικό μέσο 

αλληλεπίδρασης σε κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες (Lin, McDonald, 2006), 

ενώ η διαχρονικότητά τους καθορίζεται από τα μέλη της (Sharratt & Usoro, 

2003). Αυτά τα κοινωνικο-τεχνολογικά συστήματα που τείνουν να γίνονται 

όλο και πιο πολύπλοκα (Weigand & de Moore, 2007), εκπληρώνουν δύο 

βασικές ανθρώπινες ανάγκες, πρώτον την ανάγκη της επικοινωνίας με 
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άλλους ανθρώπους και δεύτερον της απόκτησης γνώσης (Plant, 2003). 

Επιπρόσθετα, προωθούν την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τους και τους 

επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν, να ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες 

ανεξάρτητα της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ τους ή της εθνικής του 

ταυτότητας (Kardaras, Karakostas & Papathanassiou, 2003; Pentina, Prybutok & 

Zhang, 2008). Στην πραγματικότητα, 44% των χρηστών του internet έχουν 

ασχοληθεί κάποια στιγμή ενεργά με μία διαδικτυακή κοινότητα (Wise, 

Hamman & Thorson, 2006).            

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από την ανταλλαγή γνώσης 

μέσα στις κοινότητες αυτές είναι ότι παρέχονται δυναμικές, μη στατικές και 

real-time πληροφορίες (Sharratt & Usoro, 2003) οι οποίες με τη σειρά τους 

ενισχύουν την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των ίδιων των κοινοτήτων (Chiu, 

Hsu & Wang, 2006). Καθώς η πληροφορία είναι η “ραχοκοκκαλιά” του 

τουρισμού (Buhalis, 1998, p. 409), οι ανάγκες των ταξιδιωτών για πληροφορίες 

και πολύπλοκες και πολυδιάστατες (Prestipino, 2004). Για αυτό το λόγο 

προτιμούν να βασίζονται σε συστάσεις διαδικτυακών κοινοτήτων και 

επομένως επισκέπτονται αυτές τις κοινότητες σε αναζήτηση αμερόληπτων 

πληροφοριών (Casaló, Flavián & Guinalíu, 2010). Σαν αποτέλεσμα, η 

τουριστική βιομηχανία είναι στις μέρες μας ο επιχειρηματικός εκείνος 

κλάδος με τις μεγαλύτερες online πωλήσεις παγκοσμίως (O 'Connor, 2001). 

Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα και η δυναμικότητα των ταξιδιών 

προσφέρει αυξημένες δυνατότητες για τεχνολογική υποστήριξη, αλλά μέχρι 

τώρα οι τυπωμένοι ταξιδιωτικοί οδηγοί παραμένουν στην κορυφή των 

προτιμήσεων των καταναλωτών (Prestipino, 2005). Ο εναλλακτικός τρόπος 

ενημέρωσης που αποτελεί και το θέμα μελέτης της παρούσας εργασίας είναι 

οι διαδικτυακές τουριστικές κοινότητες (Online travel communities), οι οποίες 
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έχουν αλλάξει την ταξιδιωτική συμπεριφορά και τον τρόπο ενημέρωσης των 

νεότερων κυρίως γενεών (Schwabe & Prestipino, 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα της τουριστικής βιομηχανίας 

είναι δύσκολο να αξιολογηθούν πριν καταναλωθούν, πολλοί ερευνητές 

θεωρούν το διαδικτυακό “από στόμα σε στόμα” την πιο σημαντική πηγή 

πληροφόρησης πριν την αγορά (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Gupta & 

Harris, 2010). Οι τουριστικές βιομηχανίες επομένως δεν μπορούν να 

παραβλέψουν ότι οι ταξιδιώτες βασίζονται περισσότερο σε συστάσεις από 

blogs και δίκτυα για να βρουν πληροφορίες παρά σε προτυπωμένους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς και επαγγελματικά πρακτορεία (Akehurst, 2007; 

Casaló, Flavián & Guinalíu, 2010), παρά τον κίνδυνο των λανθασμένων και 

παραπλανητικών κριτικών από ορισμένους που προσπαθούν να επηρεάσουν 

τις δημοσιεύσεις των χρηστών (Yoo & Gretzel, 2009) ή την υπερπροσφορά 

πληροφορίας που συμβαίνει όταν δέχεσαι πολλές απαντήσεις (Aschoff & 

Schwabe, 2007). Ως αποτέλεσμα, στις μέρες μας τα κοινωνικά δίκτυα 

χαρακτηρίζονται ως “εργαλεία διαφήμισης και μάρκετινγκ” (Cheng-Junk Lee, 

Chang-Chun Tsai, Shung-Ming Tang & Wang-Liang Kai, 2009, p. 1825) που 

τείνουν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και τη 

διαφήμιση διαμέσου αυτών (Clemons, 2009). 

Από την πλευρά των χρηστών τα οφέλη είναι σίγουρα εξίσου 

σημαντικά. Σύμφωνα με τους Jin Yung Chung και Dimitrios Buhalis σε άρθρο 

τους το 2008, μια online ταξιδιωτική κοινότητα μπορεί να προσφέρει 

υπηρεσίες στους χρήστες της αρχικά κατά την “προ του ταξιδιού” φάση (pre-

travel phase), όπου όλη η έρευνα, η αναζήτηση πληροφοριών αλλά και οι 

κρατήσεις μπορούν να γίνουν online, έπειτα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

(during-travel phase) μέσω αλληλεπιδραστικών forums όπως το Trip Advisor 

ή ακόμα και με τη δημοσίευση blogs και τέλος κατά την “μετά του ταξιδιού 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

8  
 

φάση” (post – travel phase) όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους, να αξιολογήσουν προσφερόμενες υπηρεσίες και να παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες σε άλλους ενδιαφερόμενους.  

Ωστόσο, παρά τα προαναφερόμενα οφέλη που προσφέρει η χρήση 

ταξιδιωτικών διαδικτυακών κοινοτήτων, η εξάπλωση και η ανάπτυξή τους 

δεν ήταν αντάξια των αρχικών προσδοκιών. Σήμερα λειτουργούν διάφορα 

travel communities στα πλαίσια ανάλογων sites, με γνωστότερα και πιο 

πετυχημένα παραδείγματα τα forum του lonely planet, του virtual tourist, του 

trip advisor. Τα  προαναφερθέντα αλλά και αρκετά ακόμη χρησιμοποιούνται 

από πολλούς χρήστες ανά τον κόσμο, αριθμούν χιλιάδες εγγεγραμμένων  

μελών αλλά, από την άλλη μεριά, δεν έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στη 

συνείδηση του κοινού ως η κύρια πηγή ενημέρωσης και παροχής βοήθειας 

σχετικά με την οργάνωση ενός ταξιδιού και οι τυπωμένοι οδηγοί 

παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων. Μία γενικότερη αξιολόγηση 

των travel forums που είναι σήμερα ενεργά επιχειρείται, μεταξύ άλλων, και 

στην παρούσα εργασία. 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Οι τουριστικές κοινότητες είναι ένα θέμα που μελετήθηκε πολλές 

φορές, από τις αρχές της εξάπλωσης του internet μέχρι και σήμερα. Στη 

συνέχεια αναλύονται εκτενέστερα ορισμένες μελέτες και σχετική 

αρθρογραφία. 
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Author / Year Research Focus Dimensions 

Preece (2001) 

Sociability and Usability as 

measures of success 

Online Community, Members' satisfaction, 

Success 

Fesenmaier, Wang, & Yu (2002) Virtual Tourist Community 

E- commerce, Communication, Members' 

needs, Marketing, Design, Tourism 

Antonioni-Corigliano & Baggio 

(2003) 

Italian Tourism Virtual 

Communities Virtual Communities, Tourism Websites,Italy 

Fesenmaier & Wang  (2003) Members' Contribution 

Online Community, Marketing, E-commerce, 

Travel, Motivation, Involvement 

Kim, Lee & Hiemstra (2004) 

Customer loyalty, travel product 

purchases 

Online Virtual Community, Travel, Loyalty, 

Product purchases, Membership 

Lueg (2004) 

Location-Oriented Knowledge 

Management 

Virtual Communities, Informing, Tourism, 

PDA, WiFi, PlaceLab, Physical Locations 

Ripamonti, De Cindio & Benassi 

(2005) Economic sustainability  

Online communities, economic sustainability, 

survival, Growth 

Schwabe & Prestipino (2005) Travel Information Quality 

Tourism Information Systems, Online 

Community, Collaboration, Wiki, Mobile 

Tourism 

Wu & Chang (2005) 

Members' interactivity, trust and 

flow  Modelling, Trust, Travel, E-commerce 

Bishop (2006) Participation  

Online Community, Lurkers, 

Behavior,Persuasion 

Stockdale & Borovicka (2006) Success factors 

Travel, Lonely Planet, social belonging, 

business-sponsored 

Aschoff, Prestipino & Schwabe 

(2007) Travel Information Quality 

online tourism communities, information, 

timeliness, up-to-dateness, wiki, printed 

guidebook 

Conrady (2007) Travel technology in Web 2.0 Travel technology, Web 2.0, Travel 2.0, RFID 

Chung & Buhalis (2008) Participation 

Social networks, Online Community, 

participation 

Schegg, Liebrich, Scaglione & 

Ahmad (2008) Web 2.0 in tourism 

Web 2.0 - diffusion of innovation - Bass-

Rogers model, tourism 

Chung & Buhalis (2008) Web 2.0: online travel communities 

Web 2.0, online community, information 

source, information needs 

Arsal, Backman & Baldwin 

(2008) Influence on travel decisions 

Online community; influence; travel decision; 

word-of-mouth; thematic networks 

Sanchez-Franco & Rondan - 

Cataluna (2010) 

Design variables, visual aesthetics 

and usability 

Design; Empirical research; online services; 

Partial least squares; Purchase involvement; 

Relationship quality; Satisfaction; Trust; 

Visual aesthetics; Usability 

Kim, Chung & Lee (in press) online shopping for tourism 

Trust, e-commerce, navigation functionality, 

Security, Transaction cost, Satisfaction, 

Loyalty, Tourism. 

 

 

Casalo, Flavian & Guinaliu (in 

press) 

Intention to follow the advice 

obtained 

 

Online Travel Community, Attitude, Trust, 

Usefulness, Intention to follow the advice 

Casalo, Flavian & Guinaliu 

(2010) 

Participation, Consumer behavioral 

intentions 

Online Travel Communities, Participation, 

Identification, Consumer Behavioral 

Intentions  
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Ένα ενδιαφέρον θέμα σχετικά με την πολύ σημαντική παράμετρο της 

υποκίνησης της συμμετοχής των χρηστών σε μια online community 

εξετάζεται στο άρθρο των Youncheng Wang και  Daniel Fesenmaier (2003). Οι 

ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο τα μέλη μιας κοινότητας είναι διατεθειμένα 

να συνεισφέρουν ενεργά σε αυτήν, μέσω της ανάπτυξης και δοκιμής ενός 

μοντέλου υποκίνησης και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παράγοντες 

όπως η διευκόλυνση της επικοινωνίας και η προσωπικότητα των χρηστών 

αυξάνουν το επίπεδο συνεισφοράς τους σε αυτήν. 

Οι Stockdale και Borovicka (2006) σε μία περισσότερο εξειδικευμένη 

μελέτη τους ασχολούνται και αναλύουν ως case study το site του Lonely 

Planet και τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενεργής διαδικτυακής κοινότητας 

που αριθμεί περίπου 250.000 μέλη. Η ανάλυσή τους σχετικά με τους 

παράγοντες που συντέλεσαν στην επιτυχία αυτού του site έδειξε ότι το 

Lonely Planet έδωσε έμφαση τόσο στον κοινωνικό προσανατολισμό με τη 

δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας και την ενίσχυση στους χρήστες τους 

αισθήματος του “ανήκειν” όσο και στην παράλληλη εμπορική εκμετάλλευσή 

του, συνδυασμό που οι συγγραφείς καταλήγοντας, θεωρούν “κλειδί” μιας 

επιτυχημένης διαδικτυακής κοινότητας. 

Με την ποιότητα της παρεχόμενης διαδικτυακής πληροφορίας 

ασχολούνται οι ερευνητές Scwabe και Prestipino (2005), τονίζοντας ότι οι 

διαδικτυακές κοινότητες έχουν καταφέρει να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές 

συνήθειες των νεότερων γενεών που τα χρησιμοποιούν τόσο πριν (εύρεση 

πληροφοριών) όσο και μετά το ταξίδι (ανταλλαγή εμπειριών). Το 

συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη είναι ότι οι τουριστικές 

διαδικτυακές κοινότητες με τα forums συζητήσεων προσφέρουν στους 

χρήστες πιο επικαιροποιημένες, ολοκληρωμένες και περισσότερο 

προσαρμοσμένες στον κάθε ένα και εξειδικευμένες πληροφορίες από τους 
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παραδοσιακούς ταξιδιωτικούς οδηγούς. Συνεχίζουν καταδεικνύοντας το 

μεγαλύτερό τους μειονέκτημα, την έλλειψη συγκροτημένης δομής αλλά 

υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί από πιο προηγμένες τουριστικές 

κοινότητες. Στην παραπάνω έρευνα βασίζεται ο Prestipino, ο οποίος, σε 

συνεργασία με τους Aschoff και Schwabe (2007) ασχολείται με το πόσο 

ενημερωμένες και επικαιροποιημένες είναι οι πληροφορίες που παρέχονται 

στις online communities. Χρησιμοποιώντας ως μέτρο σύγκρισης έναν 

τυπωμένο ταξιδιωτικό οδηγό καταλήγουν στο εμπειρικό συμπέρασμα ότι μία 

διαδικτυακή κοινότητα είναι τόσο ενημερωμένη (αν όχι και περισσότερο) και 

οι πληροφορίες τόσο επίκαιρες όσο και ένας οδηγός. Τα αποτελέσματά τους 

δείχνουν ότι οι κοινότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή 

πληροφοριών, αρκεί να υπάρχουν διαπιστωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος μία αρκετά ενδιαφέρουσα μελέτη παρουσιάζει ο Lueg (2004), ο 

οποίος επικεντρώνεται στα απαραίτητα βήματα για να συνδεθούν οι ανά τον 

κόσμο διαδικτυακές κοινότητες με τις φυσικές τοποθεσίες και τους 

ταξιδιώτες που εξερευνούν αυτές τις τοποθεσίες. Μέσα από τη σκοπιά του 

LoKM (Location-oriented knowledge management) που πρεσβεύει ότι η 

σχετικότητα και η χρησιμότητα μιας πληροφορίας εξαρτάται άμεσα από τη 

φυσική (γεωγραφική) τοποθεσία του ενδιαφερόμενου, καταλήγει στο ότι 

πρέπει να δημιουργηθούν ισχυροί σύνδεσμοι ανάμεσα σε αυτούς που 

κατέχουν την εξειδικευμένη πληροφορία και σε αυτούς που την αναζητούν. 

Αυτή η συνδεσιμότητα, υποστηρίζει ο Lueg, υπερβαίνει τους δεσμούς που 

είχαν δημιουργήσει ως τότε τα παραδοσιακά εμπορικά ταξιδιωτικά sites και 

οι τυπωμένοι οδηγοί, παρόλο που οι τελευταίοι πλέον ανανεώνονται 

διαρκώς. Η πρότασή του βασίζεται στις αρχές του LoKM, ότι δηλαδή πρέπει 

να δοθεί έμφαση στη σύνδεση των φυσικών γεωγραφικών περιοχών με τις 

virtual communities ώστε αυτές να ξεπεράσουν τους τυπωμένους οδηγούς. Ο 
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συγγραφέας, ως φανατικός υπέρμαχος των ταξιδιωτικών διαδικτυακών 

κοινοτήτων, παραθέτει στη συνέχεια τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από τη εν λόγω σύνδεση για ταξιδιώτες, για τις ίδιες τις διαδικτυακές 

κοινότητες αλλά και για τις τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Επιλογή αξιολογούμενων forums  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι η αξιολόγηση διαδικτυακών τουριστικών κοινοτήτων.  

Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση είναι η επιλογή των travel forums 

που θα αναλυθούν. Βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες και αρθρογραφίες 

αλλά κυρίως σε προσωπική αναζήτηση μέσω σχετικών ιστοσελίδων έγινε 

μία προσπάθεια να εντοπιστούν τα περισσότερο δραστήρια forums και τα 

περισσότερο γνωστά και χρησιμοποιούμενα από το κοινό ((Dodson, 2007; 

www.womenontheroad.com ; Poelzl, 2009) και αυτά είναι τα εξής: 

1 Lonely Planet : thorntree 

2 Virtual Tourist 

3 Trip Advisor 

4 Fodor’s 

5 IgoUgo 

6 Bootsnall 
Πίνακας 1: Επιλογή των forums 

 

Συλλογή δεδομένων – χώρες αξιολόγησης 

Αφού επιλέχθηκαν τα παραπάνω έξι forums, το επόμενο βήμα είναι η 

συλλογή των δεδομένων /πληροφοριών για το κάθε ένα από αυτά. Τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν για ένα σύνολο 18 χωρών λειτουργίας των forums 

αυτών ανά τον κόσμο. Ο αριθμός επομένως, των δεδομένων που 

συλλέχθησαν προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τα έξι forums με τις 18 

χώρες, οπότε προκύπτουν 108 δεδομένα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

το κάθε ένα από αυτά τα forums έχει διαδικτυακά “παραρτήματα” σε 

διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, με διαφορετικές τις ημερομηνίες έναρξης 

λειτουργίας τους. Οι 18 χώρες παραθέτονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί, με την πλειοψηφία από αυτές να ανήκουν γεωγραφικά στην 
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Ευρώπη. Ο αύξων αριθμός μπροστά από την κάθε χώρα χρησιμοποιήθηκε ως 

μεταβλητή στη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί. 

 

Α/Α Χώρες 

1 Ηνωμένο Βασίλειο 

2 Βραζιλία 

3 Ολλανδία 

4 Κούβα 

5 Φιλανδία 

6 Μεξικό 

7 Γερμανία 

8 Κίνα 

9 Νορβηγία 

10 Καμερούν 

11 Ιταλία 

12 Ιαπωνία 

13 Βέλγιο 

14 Ιρλανδία 

15 Αίγυπτος 

16 Δανία 

17 Αυστρία 

18 Ρουμανία 

Πίνακας 2: Οι χώρες 

  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε από προπτυχιακούς φοιτητές του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως 

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Πληροφορικής ΙΙ”, 

κατά το φοιτητικό έτος 2007. Ο κάθε ένας από τους φοιτητές επέλεξε αρχικά 

μία χώρα από τις προαναφερθείσες και, στη συνέχεια, εγγράφηκε ως μέλος 

στα έξι web communities που αντιστοιχούν στη χώρα αυτή. Για το χρονικό 

διάστημα το οποίο εκπονήθηκε η εργασία, ο κάθε φοιτητής έκανε τη 

συλλογή των δεδομένων, μέσα από προσωπική καταγραφή. Εδώ θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι ορισμένα ιστορικά δεδομένα, των οποίων η καταγραφή 

ήταν αδύνατη κατά το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης, ζητήθηκαν 

και δόθηκαν από τους administrators του κάθε forum.  
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Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι κατηγορίες τους 

Ένα σύνολο από κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν το “πλαίσιο 

αξιολόγησης” των έξι travel forums, με άλλα λόγια τις μεταβλητές για τις 

οποίες έγινε η συλλογή των δεδομένων. Τα κριτήρια αυτά είναι ποιοτικά, 

αριθμητικά και ποσοστιαία.  

Για τα ποιοτικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα από το 1 έως 

και το 5, με το 5 να δηλώνει την καλύτερη επίδοση που θα μπορούσε να 

πετύχει το εξεταζόμενο forum στο συγκεκριμένο κριτήριο. Τα αριθμητικά δεν 

είχαν κάποιο ιδιαίτερο περιορισμό, όπως και τα ποσοστιαία επίσης. 

Τα κριτήρια κατηγοριοποιήθηκαν, προς διευκόλυνση της ανάλυση, σε 

16 ομάδες, ανάλογα πάντα με το τί αφορά και εξετάζει η κάθε μεταβλητή 

(μία επιπλέον ομάδα, τα οικονομικά κριτήρια, εξετάζεται ξεχωριστά).  

 

(0) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(1) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

(2) ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

(3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(4) ΣΧΟΛΙΑ 

(5) ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

(6) M.O. ΛΕΞΕΩΝ 

(7) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(8) Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(9) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(10) Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

(11) ΤΥΠΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

(12) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

(13) ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

(14)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

(15) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Since what year / Από ποια χρονιά? 

Required registration?/Απαιτείται εγγραφή? 

Moderated?/συντονιστές? (0) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σύνολο ερωτήσεων ανά θέμα / Total of questions per topic 

Σύνολο ερωτήσεων ανά θέμα από ανδρες/ Total of questions per topic/men 

(Σύνολο ερωτήσεων ανά θέμα από γυναίκες Total of questions per topic/women) 

Αριθμός ερωτήσεων ανά θέμα ανά μήνα / Total of questions per topic/month (1) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μέσος αριθμός μηνυμάτων ανά ερώτηση / Average of messages per question 

Μέσος αριθμός μηνυμάτων ανά ερώτηση από άνδρες / Average of messages per question/men 

(Μέσος αριθμός μηνυμάτων ανά ερώτηση από γυναίκες/ Average of messages per question/women) 

Μέσος αριθμός μηνυμάτων ανά ερώτηση ανά μήνα/ Average of messages per question/month (2) ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Μέσος αριθμός απαντήσεων ανά ερώτηση / Average of answers per question 

Μέσος αριθμός απαντήσεων ανά ερώτηση από άνδρες/ Average of answers per question/men 

(Μέσος αριθμός απαντήσεων ανά ερώτηση από γυναίκες/ Average of answers per question/women) 

Μέσος αριθμός απαντήσεων ανά ερώτηση ανά μήνα/ Average of answers per question/month (3) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μέσος αριθμός σχολίων ανά ερώτηση / Average of comments per question 

Μέσος αριθμός σχολίων ανά ερώτηση από άνδρες / Average of comments per question/men 

(Μέσος αριθμός σχολίων ανά ερώτηση από γυναίκες/ Average of comments per question/women) 

Μέσος αριθμός σχολίων ανά ερώτηση ανά μήνα / Average of comments per question/month (4) ΣΧΟΛΙΑ 

Ποσοστό συμφωνίας σε απαντήσεις και σχόλια / Percentage of agreements in answers and comments 

(Ποσοστό διαφωνίας σε απαντήσεις και σχόλια / Percentage of disagreements in answers and comments) 

Ποσοστό θετικών απαντήσεων και σχολίων / Percentage of positive answers and comments 

(Ποσοστό αρνητικών απαντήσεων και σχολίων / Percentage of negative answers and comments) 

Ποσοστό θετικών συναισθημάτων σε απαντήσεις και σχόλια / Percentage of positive emotions in answers and comments 

(Ποσοστό αρνητικών συναισθημάτων σε απαντήσεις και σχόλια / Percentage of negative emotions in answers and comments) (5) ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά ερώτηση / Average number of words per question 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά ερώτηση από άνδρες / Average number of words per question/men 

(Μέσος αριθμός λέξεων ανά ερώτηση από γυναίκες / Average number of words per question/women) 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά απάντηση / Average number of words per answer 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά απάντηση από άνδρες / Average number of words per answer/men 

(Μέσος αριθμός λέξεων ανά απάντηση από γυναίκες / Average number of words per answer/women) 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά σχόλιο / Average number of words per comment 

Μέσος αριθμός λέξεων ανά σχόλιο από άνδρες / Average number of words per comment/men 

(Μέσος αριθμός λέξεων ανά σχόλιο από γυναίκες/ Average number of words per comment/women) (6) M.O. ΛΕΞΕΩΝ 
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Σύνολο συμμετεχόντων από την αρχή / total of participants from the beginning 

Σύνολο ανδρών συμμετεχόντων από την αρχή / total of men participants from the beginning 

(Σύνολο γυναικών συμμετεχόντων από την αρχή / total of women participants from the beginning) 

Σύνολο συμμετεχόντων τον τελευταίο χρόνο / total of participants during last year 

Σύνολο ανδρών συμμετεχόντων τον τελευταίο χρόνο / total of men participants during last year 

(Σύνολο γυναικών συμμετεχόντων τον τελευταίο χρόνο / total of women participants during last year) 

Σύνολο συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of participants during last month 

Σύνολο ανδρών συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of men participants during last month 

(Σύνολο γυναικών συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of women participants during last month) 

Σύνολο νέων συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of new participants during last month 

Σύνολο νέων ανδρών συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of new men participants during last month 

(Σύνολο νέων γυναικών συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα / total of new women participants during last month) (7) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Μέσος χρόνος συμμετοχής (ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια) / Average time of participation    

Μέσος χρόνος συμμετοχής ανδρών (ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια) / Average time of men participation    

(Μέσος χρόνος συμμετοχής γυναικών (ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια) / Average time of women participation )   

Ποσοστό συμμετεχόντων ενεργών πάνω από ένα χρόνο / Percentage of participants who participate more than one year (8) Μ.Ο. 

Ποσοστό ανδρών συμμετεχόντων ενεργών πάνω από ένα χρόνο / Percentage of men participants who participate more than one year ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ποσοστό γυναικών συμμετεχόντων ενεργών πάνω από ένα χρόνο / Percentage of women participants who participate more than one year)   

Ποσοστό κατοίκων από τη χώρα έρευνας/ percentage of citizens from this country 

Ποσοστό συμμετεχόντων με μητρική γλώσσα την αγγλική / Percentage of participants having English as mother tongue 

Ποσοστό συμμετεχόντων από την Ευρώπη / Percentage of participants from EUROPE 

Ποσοστό συμμετεχόντων από τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά / Percentage of participants from US & CANADA 

Ποσοστό συμμετεχόντων από την Ωκεανία / Percentage of participants from OCEANIA 

Ποσοστό συμμετεχόντων από την Κεντρική και Νότια Αμερική / Percentage of participants from CENTRAL & SOUTH AMERICA 

Ποσοστό συμμετεχόντων από την Ασία / Percentage of participants from ASIA 

Ποσοστό συμμετεχόντων από την Αφρική / Percentage of participants from AFRICA 

  (9) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

Μέσος όρος συμμετεχόντων ανά ημέρα /  Average of participants in a DAY 

Μέσος όρος συμμετεχόντων ανά εβδομάδα /  Average of participants in a WEEK 

Μέσος όρος συμμετεχόντων ανά μήνα /  Average of participants in a MONTH (10) Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ποσοστό ατόμων που προτιμούν φθηνό ξενοδοχείο / Percentage of persons that prefer to stay at low budget hotel 

Ποσοστό ατόμων που προτιμούν μέτριο ξενοδοχείο / Percentage of persons that prefer to stay at average budget hotel 

Ποσοστό ατόμων που προτιμούν ακριβό ξενοδοχείο / Percentage of persons that prefer to stay at high budget hotel (11) ΤΥΠΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
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Ποσοστό ατόμων που ταξιδεύουν 1  έως 7 ημέρες / Percentage of persons travelling for [1 day to 1 week] 

Ποσοστό ατόμων που ταξιδεύουν 7 έως 30 ημέρες / Percentage of persons travelling for [1 week to 1 month] 

Ποσοστό ατόμων που ταξιδεύουν πάνω από ένα μήνα / Percentage of persons travelling  for [over a month] 

 

 

(12) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικά με τη διαμονή / Percentage of questions about Accomodation 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικάμε τα αεροπορικά και τα εισιτήρια/ Percentage of questions about Airlines and Ticket 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικά με άλλα μέσα μεταφοράς / Percentage of questions about other Transportation 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικά με το σχεδιασμό διαδρομής /Percentage of questions about Plan a route 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία /Percentage of questions about Safety/Health 

Ποσοστό ερωτήσεων σχετικά με άλλα θέματα/Percentage of questions about other 

 

 

 

 

 

(13) ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Χρόνος απάντησης στην ερώτηση / Time to get the first answer 

Απαντήσεις σε ένα μήνα / Answers in a month 

Σχόλια σε ένα μήνα / Comments in a month 

Συμφωνίες σε απαντήσεις και σχόλια / Agreements in answers and comments 

(Διαφωνίες σε απαντήσεις και σχόλια / Disagreements in answers and comments) 

Θετικά σχόλια / Positive comments 

(Αρνητικά σχόλια / Negative comments) 

Θετικά συναισθήματα σε απαντήσεις και σχόλια / Positive emotions in answers and comments 

(Αρνητικά συναισθήματα σε απαντήσεις και σχόλια / Negative emotions in answers and comments) 

Χρήσιμες απαντήσεις και σχόλια / Useful answers and comments 

Aπαντήσεις και σχόλια από κατοίκους της χώρας / answers and comments by citizens of the country 

Aπαντήσεις και σχόλια από άνδρες / answers and comments by men 

(Aπαντήσεις και σχόλια από γυναίκες / answers and comments by women) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Περιεχόμενο / CONTENT 

Χρήσιμο / Useful Content 

Ανανεωμένο / Updated 

Not Contradicted 

Υπηρεσίες / Services 

FAQ 

Member's Profile 

Παρουσίαση - Πολυμέσα / PRESENTATION–MEDIA 

Πολυμέσα / Multimedia Variety 

Αισθητική / Aesthetics, Appropriate Multimedia, Position 

Χρηστικότητα / USABILITY 

(15) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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εύκολη συμμετοχή / Easy to participate 

Εύκολη πλοήγηση / Easy Navigation in the site 

Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών / Easy to find information 

Δομή και οργάνωση / Site Structure & Organization  

Μηχανή αναζήτησης / Search Engine of the site 

Προσωποποίηση 

Εμπιστοσύνη / Trust 

Ποιός κερδίζει χρήματα?/How he makes money? ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πώς κερδίζει χρήματα?/How he makes money?   

Πίνακας 3: Τα κριτήρια αξιολόγησης 
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0) Γενικές πληροφορίες 

Περιλαμβάνει κριτήρια σχετικά με τη γενικότερη λειτουργία των 

forums, ειδικότερα μετράται το αν απαιτείται εγγραφή και την ύπαρξη ή μη 

διαχειριστή του forum.  

 

1) Ερωτήσεις 

Κατηγορία ποσοτικών κριτηρίων που ασχολείται με τον αριθμό των 

ερωτήσεων που υποβάλλονται ανά θέμα. Διαχωρίζεται περαιτέρω σε 

ερωτήσεις από άνδρες και γυναίκες ενώ αναφέρεται και ο αριθμός των 

ερωτήσεων ανά μήνα. 

 

2) Μηνύματα 

Το μέσο αριθμό μηνυμάτων που λαμβάνει ο χρήστης ανά ερώτηση 

εξετάζει η τρίτη κατηγορία ποσοτικών κριτηρίων, από άνδρες, από 

γυναίκες και ανά μήνα. 

 

3) Απαντήσεις 

Όμοια με την προηγούμενη κατηγορία, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

του χρήστη, από άνδρες, γυναίκες και ανά μήνα 

 

4) Σχόλια 

Τα σχόλια που αφήνουν οι χρήστες διαχωρίζονται ανάλογα με το φύλο, 

αλλά και το μέσο αριθμό τους ανά μήνα.  
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5) Ποσοστά συμφωνίας 

Η κατηγορία αυτή ποσοστιαίων δεδομένων μετράει κατά πόσο 

συμφωνούν ή διαφωνούν μεταξύ τους οι χρήστες στις απαντήσεις και τα 

σχόλιά τους, πόσα από αυτά είναι θετικά και πόσα αρνητικά και επιπλέον 

πόσες απαντήσεις και σχόλια εκφράζουν θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα. 

 

     6)  Μέσος όρος λέξεων 

Εδώ καταγράφεται ο μέσος όρος των λέξεων που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε απάντηση, ερώτηση και σχόλιο των χρηστών και κατηγοριοποιείται 

περαιτέρω ανάλογα με αν αυτά δόθηκαν από άνδρες ή γυναίκες.    

 

7) Συμμετέχοντες ανά χρονική διάρκεια 

Οι κατηγορίες 7, 8, 9 και 10 ασχολούνται με τους συμμετέχοντες στις 

συζητήσεις. Αρχικά γίνεται μία κατηγοριοποίηση ανάλογα με χρονικό 

διάστημα που ο κάθε ένας από αυτούς συμμετέχει ενεργά στα forums. Πιο 

συγκεκριμένα χωρίζονται σε υποσύνολα αριθμού συμμετεχόντων από την 

αρχή λειτουργίας του forum, συμμετεχόντων κατά τον τελευταίο χρόνο και 

κατά τον τελευταίο μήνα.  

 

8) Μέσος όρος συμμετοχής / Ποσοστό συμμετεχόντων 

Στην ομάδα αυτή μετράμε τι ποσοστό συμμετεχόντων παραμένει 

ενεργό για διάστημα μεγαλύτερο του έτους και ποιος είναι ο μέσος χρόνος 

συμμετοχής τους. Με αυτές τις μετρήσεις είναι εύκολο στη συνέχεια να 

εξαχθούν ακριβέστερα συμπεράσματα αναφορικά με το πόσοι τελικά 

ασχολούνται ενεργά αλλά και με τον σημαντικό παράγοντα του χρονικού 

διαστήματος της ενασχόλησής τους. Κατά τρόπο ανάλογο με τις 
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προηγούμενες κατηγορίες, η συγκεκριμένη υποδιαιρείται περαιτέρω σε 

άνδρες και γυναίκες συμμετέχοντες. 

 

9) Χώρα προέλευσης συμμετεχόντων. 

Με τον τόπο καταγωγής των συμμετεχόντων ασχολείται η 

συγκεκριμένη κατηγορία, χωρίζοντάς τους ανάλογα με την ήπειρο στην 

οποία ανήκει η χώρα προέλευσής τους. Δύο επιπλέον υποκατηγορίες 

περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των ντόπιων κατοίκων 

(ανάλογα με τη χώρα που αναλύεται κάθε φορά) και το ποσοστό των 

συμμετεχόντων με μητρική γλώσσα την αγγλική. 

 

10) Μέσος όρος συμμετεχόντων ανά χρονική περίοδο. 

Εδώ μετράμε το μέσο όρο των συμμετεχόντων ανά ημέρα, μήνα και 

εβδομάδα, με σκοπό τη διευκόλυνση συμπερασμάτων σχετικά με το πόσο 

τελικά διάστημα παραμένουν ενεργοί οι χρήστες αλλά και με το αν 

επηρεάζεται η “κίνηση” στο forum από εποχικούς παράγοντες. 

 

11) Τύποι ξενοδοχείων 

Τα ξενοδοχεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες “πολυτέλειας” και 

μετρώνται τα αντίστοιχα ποσοστά των ατόμων που προτιμούν φθηνό, 

μέτριο και ακριβό κατάλυμα. 

 

12) Χρονική διάρκεια ταξιδιού 

Στη συνέχεια χωρίζονται οι ταξιδιώτες ανάλογα με τη χρονική διάρκεια 

του ταξιδιού τους και υπολογίζονται τα ποσοστά των ατόμων που 

ταξιδεύουν από μία ημέρα έως και μία εβδομάδα, από μία εβδομάδα έως 

και ένα μήνα και πάνω από μήνα. 
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13) Θεματολογία ερωτήσεων 

Η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει τα ποσοστά των θεμάτων για 

τα οποία συνήθως κάνουν ερωτήσεις οι συμμετέχοντες και τα χωρίζει σε 

ερωτήσεις σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τα άλλα μέσα 

μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, το σχεδιασμό της διαδρομής, την 

υγεία και την ασφάλεια και με υπόλοιπα θέματα. 

 

14) Προσωπική ερώτηση 

Στην ομάδα αυτή κατηγοριοποιούνται οι μετρήσεις που βασίστηκαν 

στην προσωπική ερώτηση που υπέβαλλαν οι φοιτητές στα forums, με 

αρκετές από τις υποκατηγορίες της να είναι παρόμοιας σημασίας, για 

παράδειγμα οι συμφωνίες και τα θετικά συναισθήματα, γεγονός που 

δυσκόλεψε ελαφρώς το διαχωρισμό των δεδομένων. 

 

15) Αξιολόγηση 

Στην τελική αυτή ποιοτική κατηγορία τα forums αξιολογούνται βάσει 

περιεχομένου, υπηρεσιών, παρουσίασης, εμπιστοσύνης και χρηστικότητας.  

Ως προς το περιεχόμενο, μεταξύ άλλων εξετάζεται αν είναι χρήσιμο και 

ανανεωμένο ενώ ως προς την παρουσίαση, βαθμολογείται σε γενικές 

γραμμές η καλαισθησία. Επιπλέον, ως προς τη χρησιμότητα, εξετάζεται 

κατά πόσο είναι εύκολη για το χρήστη η πλοήγηση, η συμμετοχή και η 

αναζήτηση πληροφοριών αλλά και ειδικότερα θέματα όπως το αν υπάρχει 

ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης ή αν παρέχεται η δυνατότητα 

προσωποποίησης των μενού. 

 

Οικονομικά θέματα 
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Η συγκεκριμένη κατηγορία, όπως και η πρώτη των γενικών 

πληροφοριών, περιέχει ποιοτικά δεδομένα. Ασχολείται με το πολύ 

σημαντικό ζήτημα της κερδοφορίας μέσω της λειτουργίας αυτών των 

forums, καταγράφοντας απαντήσεις σχετικά με το ποιος και το πώς 

κερδίζει χρήματα. Με αυτές τις ερωτήσεις καταγράφεται και η 

επιχειρηματική πλευρά, που αυτονόητο είναι ότι μπορεί να συνεισφέρει 

μέσω της χρηματοδότησης στην περαιτέρω ανάπτυξη των forums. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Εισαγωγή  

Η ανάλυση που ακολουθεί έγινε, όπως προαναφέρθηκε, με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Το γενικότερο πλαίσιο 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η γενικότερη μεθοδολογία 

και δομή της ανάλυσης που ακολουθεί στηρίχθηκε στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία του Δρ. Παν/μίου Κρήτης Βασίλη Δαφέρμου, στο βιβλίο του 

“Κοινωνική Στατιστική με το SPSS” (2005). Μετά τη συγκέντρωση, 

ψηφιοποίηση και εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα, προχωρήσαμε 

στην ανάλυση των συσχετίσεων, την ανάλυση παλινδρόμησης και τη 

μελέτη των υποθέσεων της, την ανάλυση της περιγραφικής στατιστικής 

αλλά και σε επιμέρους ελέγχους που παρατίθενται στη συνέχεια. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

Σε πρώτο επίπεδο θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των συσχετίσεων 

των μεταβλητών του δείγματός μας. Ο στατιστικός δείκτης που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι ο δείκτης του Pearson r , ο οποίος μας βοηθάει να 

υπολογίσουμε αν και πόσο συσχετισμένες είναι οι μεταβλητές μεταξύ τους. 

          Οι τιμές για το συντελεστή Pearson κυμαίνονται από -1 έως και +1, με 

την τιμή -1 να μας δείχνει τέλεια αρνητική συσχέτιση και την τιμή +1 τέλεια 

θετική συσχέτιση. Η τιμή 0 μας δείχνει ότι οι μεταβλητές είναι πλήρως 

ασυσχέτιστες, με άλλα λόγια, ενδεχόμενη μεταβολή στην τιμή μίας 

μεταβλητής δε θα επηρεάσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την τιμή της 

δεύτερης μεταβλητής. Γενικότερα, θετικές τιμές του r δεν υποδηλώνουν 

μεγαλύτερο βαθμό γραμμικής συσχέτισης από το βαθμό γραμμικής 

συσχέτισης που υποδηλώνουν αρνητικές τιμές του r . Ο βαθμός γραμμικής 

συσχέτισης καθορίζεται από την απόλυτη τιμή του r και όχι από το πρόσημο 

του r . Το πρόσημο δηλαδή του r μας πληροφορεί για το αν αύξηση της μιας 

μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση ή σε μείωση της άλλης  μεταβλητής. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, γίνεται μία προσπάθεια να βρεθούν 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της κάθε ομάδας των μεταβλητών του 

πίνακα 3, έχοντας θεωρήσει τα δεδομένα μας μη πειραματικά, δηλαδή ότι 

δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να προκαθορίσουμε τις τιμές καμίας από τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιούμε. Βάσει της στατιστικής θεωρίας, όταν σε 

μια μη πειραματική έρευνα (δειγματοληψία) δύο μεταβλητές X και Y 

βρίσκονται συσχετισμένες αυτό σημαίνει μόνο ότι οι μεταβλητές αυτές 

συνδέονται με κάποια σχέση, αλλά αυτό δε συνεπάγεται, κατ’ ανάγκη, 

αιτιότητα. Μπορεί δηλαδή οι δύο μεταβλητές να επηρεάζονται και από μία 

τρίτη μεταβλητή που δεν έχουμε λάβει υπόψη. Κατά συνέπεια, η επιπόλαια 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

27  
 

χρήση και ερμηνεία του δείκτη pearson μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα, οπότε, απαιτείται πειραματισμός λαμβάνοντας υπόψη 

διαφορετικές υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεχόμαστε αλληλεξάρτηση 

μεταξύ μεταβλητών όταν υπάρχει επιστημονική ή/ και λογική υποστήριξη 

(Norusis, 2005). 

 Ξεκινάμε την ανάλυση ψάχνοντας τη συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών της ομάδας (1) – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, που περιλαμβάνει το σύνολο 

των ερωτήσεων ανά θέμα (από άνδρες και από γυναίκες) και τον αριθμό 

των ερωτήσεων ανά θέμα ανά μήνα. Ο πίνακας 4 δίνεται και αναλύεται 

παρακάτω.   

 

Correlations 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ 

ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ 

ΘΕΜΑ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

/ΘΕΜΑ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

Pearson Correlation 1,000 0,959** 0,484** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΘΕΜΑ 

N 108 108 108 

Pearson Correlation 0,959** 1,000 0,462** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΘΕΜΑ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 
N 108 108 108 

Pearson Correlation 0,484** 0,462** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

/ΘΕΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

N 108 108 108 

Πίνακας 4: Συσχετίσεις ομάδας (1):ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο πίνακας 4 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του συνόλου των 

ερωτήσεων που υποβάλλονται ανά θέμα, του συνόλου των ερωτήσεων που 
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υποβάλλονται από άντρες, και του αριθμού των ερωτήσεων που 

υποβάλλονται ανά θέμα μηνιαίως. Αφού ελέγχουμε ότι το N=108, οπότε 

όλες οι τιμές των μεταβλητών μας έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση (18 

χώρες * 6 forums = 108), παρατηρούμε σχεδόν πλήρη αυτοσυσχέτιση 0,959 

του συνόλου των ερωτήσεων που υποβάλλονται με το αντίστοιχο που 

υποβάλλονται από άντρες, γεγονός αναμενόμενο. Από την άλλη μεριά, 

παρατηρούμε μόλις περίπου 0,5 δείκτη αυτοσυσχέτισης του αριθμού των 

ερωτήσεων ανά θέμα μηνιαίως, με τις υπόλοιπες δύο μεταβλητές, δηλαδή 

του συνόλου των ερωτήσεων ανά θέμα, και των ερωτήσεων από άνδρες. 

‘Έτσι, αποδεικνύουμε το λογικό συμπέρασμα ότι το σύνολο των ερωτήσεων 

που υποβάλλονται ανά θέμα σχετίζεται θετικά με το σύνολο των 

ερωτήσεων που υποβάλλονται από άνδρες (και κατά τον ίδιο τρόπο και από 

γυναίκες), ενώ ο αριθμός των ερωτήσεων ανά μήνα για κάθε θέμα δεν 

επηρεάζεται τόσο πολύ από το σύνολο των ερωτήσεων (και από άνδρες και 

από γυναίκες). 

Correlations 

  

Μ.Ο. 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μ.Ο. 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

Μ.Ο. 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Pearson Correlation 1,000 -0,008 0,104 

Sig. (2-tailed)  ,933 ,284 

Μ.Ο. ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

N 108,000 108 108 

Pearson Correlation -0,008 1,000 -0,059 

Sig. (2-tailed) ,933  ,544 

Μ.Ο. ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108,000 108 

Pearson Correlation 0,104 -0,059 1,000 

Sig. (2-tailed) ,284 ,544  

Μ.Ο. ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

N 108 108 108,000 
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 Πίνακας 5: Συσχετίσεις ομάδας (2): ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Ο πίνακας 5 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του μέσου 

αριθμού μηνυμάτων ανά ερώτηση και ειδικότερα μηνυμάτων ανά ερώτηση 

από άνδρες και του μέσου αριθμού μηνυμάτων ανά ερώτηση ανά μήνα. 

Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των μηνυμάτων ανά ερώτηση είναι 

τελείως ασυσχέτιστος με τον μέσο όρο των μηνυμάτων που δίνονται από 

άντρες αλλά και με τον μέσο όρο των μηνυμάτων ανά μήνα. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι ο ανά μήνα μέσος όρος μηνυμάτων είναι 

ασυσχέτιστος με το σύνολο όλων αυτών, γεγονός που μπορεί και να 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η συμμετοχή γενικότερα σε αυτού του 

τύπου τα forums είναι πιθανότερο να μην είναι σταθερή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, αλλά να αυξάνεται π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες, 

οπότε να έχουμε και μία διακύμανση στο μέσο όρο των μηνυμάτων που 

υποβάλλονται ανά μήνα. 

 

Correlations 

  

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Pearson Correlation 1,000 -0,014 0,078 

Sig. (2-tailed)  ,888 ,422 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

N 108,000 108 108 

Pearson Correlation -0,014 1,000 -0,050 

Sig. (2-tailed) ,888  ,607 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108,000 108 

Pearson Correlation 0,078 -0,050 1,000 

Sig. (2-tailed) ,422 ,607  

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

N 108 108 108,000 

Πίνακας 6: Συσχετίσεις ομάδας (3): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Ο πίνακας 6 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του μέσου 

αριθμού απαντήσεων ανά ερώτηση και ειδικότερα απαντήσεων ανά 

ερώτηση από άνδρες και του μέσου αριθμού απαντήσεων ανά ερώτηση ανά 

μήνα. Κάτι ανάλογο με τον προηγούμενο πίνακα 5 ισχύει και σε αυτήν την 

περίπτωση, χωρίς δηλαδή να έχουμε κάποια σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

του μέσου όρου απαντήσεων που δίνονται ανά μήνα και των συνολικών 

απαντήσεων που δίνονται και περαιτέρω από άνδρες. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να εξηγηθεί κατά αντιστοιχία με τον προηγούμενο πίνακα και 

να αποδοθεί στην “εποχικότητα” που χαρακτηρίζει τη συμμετοχή των 

χρηστών. 

 

Correlations 

  

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Pearson Correlation 1,000 0,975** 0,196* 

Sig. (2-tailed)  ,000 0,042 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

N 108,000 108 108 

Pearson Correlation 0,975** 1,000 0,206* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,032 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108,000 108 

Pearson Correlation 0,196* 0,206* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,042 ,032  

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

N 108 108 108,000 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις ομάδας (4): ΣΧΟΛΙΑ 

Ο πίνακας 7 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του μέσου 

αριθμού σχολίων ανά ερώτηση και ειδικότερα σχολίων ανά ερώτηση από 

άνδρες και του μέσου αριθμού σχολίων ανά ερώτηση ανά μήνα. 

Παρατηρήθηκε εδώ υψηλή συνάφεια (0.975) μεταξύ του μέσου όρου 
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σχολίων που γράφονται και του μέσου όρου σχολίων που γράφονται από 

άνδρες, γεγονός λογικό. Αυτοί οι δύο παράγοντες επομένως είναι σχεδόν 

πλήρως συσχετισμένοι. Από την άλλη μεριά, παρατηρείται πολύ μικρή 

συσχέτιση μεταξύ του μέσου όρου σχολίων ανά μήνα με τον μέσο όρο 

γενικά όλων των σχολίων και ειδικά των σχολίων από άνδρες, όπως 

επισημάνθηκε και στους προηγούμενους πίνακες που αφορούσαν τις 

ερωτήσεις και τις απαντήσεις. 

 

Correlations 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Pearson Correlation 1,000 0,578** 0,609** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

N 108,000 108 108 

Pearson Correlation 0,578** 1,000 0,733** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

N 108 108,000 108 

Pearson Correlation 0,609** 0,733** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΙΑ 
N 108 108 108,000 

Πίνακας 8: Συσχετίσεις ομάδας (5): ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Ο πίνακας 8 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του ποσοστού 

συμφωνίας σε απαντήσεις και σχόλια, του ποσοστού θετικών απαντήσεων 

και σχολίων και του ποσοστού θετικών συναισθημάτων σε απαντήσεις και 

σχόλια. Οι τρεις αυτές μεταβλητές είναι παρεμφερούς σημασίας, γεγονός 

που εκ των προτέρων μας επιτρέπει να  υποθέσουμε ότι η συνάφεια μεταξύ 
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τους θα είναι μεγάλη. Οι τρεις τιμές του δείκτη Pearson (0,578, 0,609 και 

0,733) επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας. Κατά αντίστοιχο τρόπο, τα 

ποσοστά διαφωνίας, αρνητικών απαντήσεων και σχολίων και αρνητικών 

συναισθημάτων, θα αλληλοσυσχετίζονται εξίσου. 

 

Correlations 

  

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΣΧΟΛΙΟ 

Μ.Ο. 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ 

ΣΧΟΛΙΟ 

ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

Pearson 

Correlation 
1,000 0,926** 0,875** 0,893** 0,894** 0,858** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

N 108,000 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,926** 1,000 0,804** 0,869** 0,860** 0,866** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108,000 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,875** 0,804** 1,000 0,958** 0,827** 0,756** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

N 108 108 108,000 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,893** 0,869** 0,958** 1,000 0,864** 0,833** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108 108 108,000 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,894** 0,860** 0,827** 0,864** 1,000 0,938** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΟ 

N 108 108 108 108 108,000 108 
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Pearson 

Correlation 
0,858** 0,866** 0,756** 0,833** 0,938** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΟ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

N 108 108 108 108 108 108,000 

Πίνακας 9: Συσχετίσεις ομάδας (6): ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΛΕΞΕΩΝ 

Ο πίνακας 9 μελετά και συγκρίνει τους μέσους όρους λέξεων ανά 

ερώτηση, ανά απάντηση και ανά σχόλιο, γενικά και ανά άντρες. 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι παράγοντες είναι θετικά συσχετισμένοι μεταξύ 

τους, γεγονός λογικό, αφού, για παράδειγμα, αν αυξηθεί ο μέσος όρος 

λέξεων ανά απάντηση που δίνουν οι άντρες, επόμενο είναι να αυξηθεί και 

ο γενικός μέσος όρος λέξεων ανά απάντηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

επίσης και η θετική συσχέτιση (0,875) μεταξύ δύο φαινομενικά ασύνδετων 

μεταβλητών, του μέσου όρου λέξεων ανά ερώτηση και του μέσου όρου 

λέξεων ανά απάντηση. Το γεγονός αυτό βέβαια δε σημαίνει απαραίτητα 

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ερώτηση άλλο τόσο μεγάλη θα είναι και η 

απάντηση, γεγονός που εξηγήσαμε και πριν ξεκινήσει η ανάλυση 

συσχετίσεων.  

 

Correlations 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΕΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ ΜΗΝΑ 

Pearson 

Correlation 
1,000 0,911** 0,956** 0,665** 0,928** 0,928** 0,494** -0,028 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,774 
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N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,911** 1,000 0,865** 0,737** 0,877** 0,883** 0,445** 0,250** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,956** 0,865** 1,000 0,703** 0,905** 0,911** 0,509** -0,023 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,811 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,665** 0,737** 0,703** 1,000 0,638** 0,646** 0,347** 0,479** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,928** 0,877** 0,905** 0,638** 1,000 0,996** 0,539** -0,015 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,879 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΜΗΝΑ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,928** 0,883** 0,911** 0,646** 0,996** 1,000 0,563** 0,009 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,924 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΜΗΝΑ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 0,494** 0,445** 0,509** 0,347** 0,539** 0,563** 1,000 0,027 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,785 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΜΗΝΑ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation -0,028 0,250** -0,023 0,479** -0,015 0,009 0,027 1,000 

Sig. (2-tailed) ,774 ,009 ,811 ,000 ,879 ,924 ,785  

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΜΗΝΑ N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Πίνακας 10: Συσχετίσεις ομάδας (7): ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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Ο πίνακας 10 συσχετίζει τα σύνολα των συμμετεχόντων από την 

αρχή, κατά τον τελευταίο χρόνο, κατά τον τελευταίο μήνα, τους άνδρες 

συμμετέχοντες στις παραπάνω χρονικές περιόδους και τέλος τους νέους 

συμμετέχοντες του τελευταίου μήνα, με τους άνδρες και πάλι σε ξεχωριστή 

κατηγορία. Τα σημαντικότερα συμπεράσματά μας συνοψίζονται ως εξής: 

α) Το σύνολο των συμμετεχόντων από την αρχή φαίνεται να έχει 

θετική συσχέτιση με το σύνολο των συμμετεχόντων του τελευταίου χρόνου 

και του τελευταίου μήνα, γεγονός απόλυτα λογικό.  

β)  Σχεδόν όλες οι μεταβλητές έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους, 

μεγαλύτερη ή μικρότερη. Καθώς οι μεταβλητές αυτής της κατηγορίας 

αλλάζουν μόνο στη χρονική διάρκεια που μετρώνται, είναι λογικό αυτές να 

επηρεάζονται μεταξύ τους κατά μεγάλο βαθμό. 

γ) Η τελευταία μεταβλητή, το σύνολο των νέων ανδρών 

συμμετεχόντων τον τελευταίο μήνα, φαίνεται να είναι πλήρως 

ασυσχέτιστη με τις υπόλοιπες. Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι το 

γεγονός ότι είναι μία αριθμητικά περιορισμένη κατηγορία για να 

επηρεαστεί πολύ από τα μεγαλύτερα σύνολα αυτής της ομάδας. 

 

Correlations 

  

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΝΔΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 

Pearson 

Correlation 
1,000 0,965** 0,121 -0,043 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,213 ,662 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

N 108,000 108 108 108 
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Pearson 

Correlation 
0,965** 1,000 0,125 -0,048 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

 
,196 ,621 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΝΔΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

N 108 108,000 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,121 0,125 1,000 0,479** 

Sig. (2-

tailed) 
,213 ,196 

 
,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 

N 108 108 108,000 108 

Pearson 

Correlation 
-0,043 -0,048 0,479** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,662 ,621 ,000 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 
N 108 108 108 108,000 

Πίνακας 11: Συσχετίσεις ομάδας (8): Μ. Ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Ο πίνακας 11 εμφανίζει αποτελέσματα συσχετίσεων μεταξύ των 

μεταβλητών της κατηγορίας αυτής, δηλαδή του μέσου όρου χρόνου 

συμμετοχής (και του άνδρα συμμετέχοντα ειδικότερα) και του ποσοστού 

αυτών που συμμετέχουν για πάνω από ένα χρόνο. Από το γεγονός ότι 

πρόκειται για δύο διαφορετικού τύπου μεταβλητές (μέσοι όροι και 

ποσοστά) ήταν αναμενόμενο να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες, όπως και 

δείχνουν οι τιμές του δείκτη pearson. Ωστόσο, παρατηρείται θετική 

συσχέτιση (0,965) μεταξύ μέσων όρων (ανδρών συμμετεχόντων και του 

συνόλου των συμμετεχόντων) αλλά και ελαφρώς μικρή θετική συσχέτιση 

(0,479) μεταξύ των ποσοστών των συμμετεχόντων πάνω από ένα χρόνο και 

των ανδρών συμμετεχόντων πάνω από ένα χρόνο. 
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Correlations 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΩΡΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ ΜΕ 

ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 

ΕΥΡΩΠΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 

ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ Β. 

ΑΜΕΡΙΚΗ & 

ΚΑΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

& ΝΟΤΙΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧ

ΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 

ΑΦΡΙΚΗ 

Pearson 

Correlation 
1,000 -0,044 0,576** -0,077 -0,377** -0,261** -0,178 -0,005 

Sig. (2-tailed)  ,649 ,000 ,427 ,000 ,006 ,065 ,957 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,044 1,000 -0,073 0,046 0,465** 0,140 0,070 -0,045 

Sig. (2-tailed) ,649  ,453 ,636 ,000 ,147 ,471 ,641 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,576** -0,073 1,000 -0,398** -0,236* -0,209* -0,246* -0,236* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,453  ,000 ,014 ,030 ,010 ,014 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,077 0,046 -0,398** 1,000 -0,219* 0,288** 0,175 0,277** 

Sig. (2-tailed) ,427 ,636 ,000  ,023 ,002 ,070 ,004 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΩΚΕΑΝΙΑ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,377** 0,465** -0,236* -0,219* 1,000 0,028 0,006 -0,351** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,014 ,023  ,774 ,954 ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ & 

ΚΑΝΑΔΑ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 
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Pearson 

Correlation 
-0,261** 0,140 -0,209* 0,288** 0,028 1,000 0,047 -0,006 

Sig. (2-tailed) ,006 ,147 ,030 ,002 ,774  ,632 ,951 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,178 0,070 -0,246* 0,175 0,006 0,047 1,000 0,086 

Sig. (2-tailed) ,065 ,471 ,010 ,070 ,954 ,632  ,376 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΣΙΑ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,005 -0,045 -0,236* 0,277** -0,351** -0,006 0,086 1,000 

Sig. (2-tailed) ,957 ,641 ,014 ,004 ,000 ,951 ,376  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108,000 

Πίνακας 12: Συσχετίσεις ομάδας (9): ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Ο πίνακας 12 μελετά τις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του ποσοστού 

των συμμετεχόντων από Αφρική, Ασία, Κεντρική και Νότια Αμερική, 

Βόρεια Αμερική και Καναδά, Ωκεανία και Ευρώπη, και του ποσοστού αυτών 

με μητρική γλώσσα την αγγλική και τέλος των ντόπιων κατοίκων. Οι 

μεταβλητές αυτές είναι περιγραφικές και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο 

έλεγχος των συσχετίσεων μεταξύ τους, οπότε ήταν και αναμενόμενο να 

είναι ασυσχέτιστα στη μεγάλη πλειοψηφία τους. 

 

Correlations 

  ΜΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΜΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

Μ.Ο. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

Pearson 

Correlation 
1,000 0,643** 0,370** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

N 108 108 108 
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Pearson 

Correlation 
0,643** 1,000 0,915** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

N 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,370** 0,915** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Μ.Ο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

N 108 108 108 

Πίνακας 13: Συσχετίσεις ομάδας (10): Μ.Ο.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΧΡ.ΠΕΡΙΟΔΟ  

Ο πίνακας 13 δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των μέσων όρων των 

συμμετεχόντων σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Όπως και σε 

προηγούμενες περιπτώσεις, παρατηρούμε μικρή θετική συσχέτιση η οποία 

μειώνεται όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα παρατήρησης, δηλ. από 

ημέρα σε εβδομάδα και σε μήνα. 

 

Correlations 

  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

"ΜΕΤΡΙΑ" 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΑΚΡΙΒΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Pearson Correlation 1,000 -0,760** -0,588** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

N 108 108 108 

Pearson Correlation -0,760** 1,000 0,357** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ "ΜΕΤΡΙΑ" 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

N 108 108 108 

Pearson Correlation -0,588** 0,357** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

N 108 108 108,000 

Πίνακας 14: Συσχετίσεις ομάδας (11): ΤΥΠΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
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Ο πίνακας 14 μας δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστών των 

ατόμων που προτιμούν, φθηνά, μέτριου κόστους και ακριβά ξενοδοχεία. Η 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών προτιμήσεων στα 

ξενοδοχεία είναι κάτι που αναμενόταν να εξαχθεί ως αποτέλεσμα, μιας και 

κάποιος που προτιμά το φθηνό ξενοδοχείο δεν μπορεί να προτιμά και το 

ακριβό. Άρα έχουμε συσχέτιση κυρίως αρνητική στην περίπτωση αυτή. 

Στην περίπτωση που συγκρίνουμε ποσοστά ατόμων που προτιμούν μέτρια 

και ακριβά ξενοδοχεία παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτοσυσχέτισης (0,357) 

είναι αρκετά χαμηλός για να υπάρχει μεγάλη συσχέτιση, αλλά, παρόλα 

αυτά, μας προειδοποιεί ότι τα άτομα που προτιμούν μέτρια ξενοδοχεία 

τείνουν προς τα ακριβά ξενοδοχεία σαν δεύτερή τους επιλογή παρά στα 

φθηνά. 

 

Correlations 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 1-7 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 7-

30 ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 

ΜΗΝΑ 

Pearson Correlation 1,000 -0,640** -0,370** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 1-7 ΗΜΕΡΕΣ 

N 108 108 108 

Pearson Correlation -0,640** 1,000 -0,095 

Sig. (2-tailed) ,000  ,326 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 7-30 ΗΜΕΡΕΣ 

N 108 108 108 

Pearson Correlation -0,370** -0,095 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,326  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 

ΜΗΝΑ 
N 108 108 108 

Πίνακας 15: Συσχετίσεις ομάδας (12): ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
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Ο πίνακας 15 μας δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστών των 

ατόμων που ταξιδεύουν μέχρι 7 ημέρες, από 7 ημέρες μέχρι ένα μήνα και 

πάνω από ένα μήνα. Κάτι ανάλογο με την προηγούμενη περίπτωση των 

ξενοδοχείων ισχύει και εδώ, με τη συσχέτιση αρνητική. 

Correlations 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ 

ΥΓΕΙΑ/ΑΣΦΑΛ

ΕΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

Pearson Correlation 1,000 0,773** 0,582** 0,425** 0,352** 0,167 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,084 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 

N 108 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,773** 1,000 0,683** 0,318** 0,373** 0,063 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 ,520 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
N 108 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,582** 0,683** 1,000 0,417** 0,263** 0,164 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,006 ,090 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
N 108 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,425** 0,318** 0,417** 1,000 0,208* 0,277** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,031 ,004 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 
N 108 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,352** 0,373** 0,263** 0,208* 1,000 0,548** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,031  ,000 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

N 108 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,167 0,063 0,164 0,277** 0,548** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,084 ,520 ,090 ,004 ,000  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

N 108 108 108 108 108 108 

Πίνακας 16: Συσχετίσεις ομάδας (13): ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
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Ο πίνακας 16 μας δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστών των 

ερωτήσεων που θέτονται στα forums για τα θέματα που αναφέρονται 

παραπάνω, μερικά εκ των οποίων είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή 

και ο σχεδιασμός της διαδρομής. Παρατηρώ ότι όλα μεταξύ τους είναι 

θετικά συσχετισμένα, ευνόητο καθώς οι χρήστες των forums είναι λογικό 

να υποβάλλουν περισσότερες από μία ερωτήσεις για το ταξίδι τους, για 

περισσότερα από ένα θέματα. Τη μικρότερη συσχέτιση με τα υπόλοιπα 

εμφανίζει το ποσοστό αυτών που ρωτάνε για άλλα θέματα από τα 

προαναφερθέντα. Σε αυτή την περίπτωση μία πιθανή εξήγηση θα 

μπορούσε να είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως χρησιμοποιούν τα forums για 

να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με εξειδικευμένες λεπτομέρειες του ταξιδιού 

τους αλλά δε χρειάζονται άλλες πληροφορίες. Τη μεγαλύτερη συσχέτιση 

(0,773) εμφανίζουν τα ποσοστά αυτών που ρωτάνε για αεροπορικά και 

διαμονή, σχεδόν όλοι δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται για αεροπορικά 

ενδιαφέρονται και για τη διαμονή τους. 

  

Μ.Ο. 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΗΣ 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ ΣΕ 

ΕΝΑ 

ΜΗΝΑ 

Μ.Ο. 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΣΕ ΕΝΑ 

ΜΗΝΑ 

Μ.Ο. 

ΣΥΜΦΩΝΙ

ΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

Μ.Ο. 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

Μ.Ο. 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΑ 

Μ.Ο. 

ΧΡΗΣΙΜΩ

Ν 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΑΠΟ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥ

Σ ΤΗΣ 

"ΧΩΡΑΣ" 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΑΠΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

Pearson 

Correlation 
1,000 -0,110 -0,123 -0,027 -0,038 -0,027 -0,069 -0,048 0,014 

Sig. (2-tailed)  ,259 ,206 ,785 ,698 ,785 ,477 ,620 ,890 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,110 1,000 0,844** 0,019 0,012 0,019 0,521** 0,187 -0,024 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΕΝΑ ΜΗΝΑ Sig. (2-tailed) ,259  ,000 ,846 ,906 ,847 ,000 ,053 ,805 
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N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,123 0,844** 1,000 0,047 0,032 0,047 0,468** 0,100 0,033 

Sig. (2-tailed) ,206 ,000  ,630 ,742 ,631 ,000 ,305 ,734 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ  ΣΕ 

ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-,0027 0,019 0,047 1,000 0,704** 1,000** -0,012 -0,097 0,019 

Sig. (2-tailed) ,785 ,846 ,630  ,000 ,000 ,904 ,320 ,846 

Μ.Ο. ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ  

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,038 0,012 0,032 0,704** 1,000 0,704** 0,033 -0,114 0,018 

Sig. (2-tailed) ,698 ,906 ,742 ,000  ,000 ,736 ,240 ,850 

Μ.Ο. ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,027 0,019 0,047 1,000** 0,704** 1,000 -0,012 -0,097 0,019 

Sig. (2-tailed) ,785 ,847 ,631 ,000 ,000  ,902 ,320 ,846 

Μ.Ο. ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩ

Ν ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,069 0,521** 0,468** -0,012 0,033 -0,012 1,000 0,155 0,047 

Sig. (2-tailed) ,477 ,000 ,000 ,904 ,736 ,902  ,110 ,627 

Μ.Ο. ΧΡΗΣΙΜΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
-0,048 0,187 0,100 -0,097 -0,114 -0,097 0,155 1,000 -0,008 

Sig. (2-tailed) ,620 ,053 ,305 ,320 ,240 ,320 ,110  ,934 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 

"ΧΩΡΑΣ" 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Pearson 

Correlation 
0,014 -0,024 0,033 0,019 0,018 0,019 0,047 -0,008 1,000 

Sig. (2-tailed) ,890 ,805 ,734 ,846 ,850 ,846 ,627 ,934  

Μ.Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 
N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Πίνακας 17: Συσχετίσεις ομάδας (14): ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
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Στον πίνακα 17 παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών που βασίστηκαν στις προσωπικές ερωτήσεις των 

προπτυχιακών φοιτητών, μεταβλητών όπως χρόνος απόκρισης, τα σχόλια 

και οι απαντήσεις σε ένα μήνα, τα θετικά συναισθήματα και άλλα που 

αναφέρονται παραπάνω. Παρατηρούμε ότι όλες σχεδόν οι μεταβλητές 

είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους εκτός από αυτές που είναι παρεμφερούς 

σημασίας, όπως για παράδειγμα οι απαντήσεις με τα σχόλια σε ένα μήνα.  

 

Correlations 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Pearson Correlation 1,000 0,723** 0,678** 0,727** 0,720** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Pearson Correlation 0,723** 1,000 0,663** 0,571** 0,637** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Pearson Correlation 
0,678** 0,663** 1,000 0,690** 0,697** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 

Pearson Correlation 0,727** 0,571** 0,690** 1,000 0,765** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

N 108 108 108 108,000 108 

Pearson Correlation 0,720** 0,637** 0,697** 0,765** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

N 108 108 108 108 108 

Πίνακας 18: Συσχετίσεις ομάδας (15): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Στον πίνακα 18 δίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

αφορούν την αξιολόγηση των forums ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει, 

την παρουσίαση και τα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται, τη χρηστικότητα 

και φιλικότητα προς το χρήστη και την εμπιστοσύνη. Ο πίνακας αυτός 

είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον των δεδομένων μας. Παρατηρούμε ότι όλες οι 

μεταβλητές τις αξιολόγησης έχουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ τους και 

μάλιστα σχετικά υψηλή (άνω του 0,57). Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ένα 

web forum για τον τουρισμό που έχει δώσει σημασία στο πλούσιο 

περιεχόμενο είναι βέβαιο ότι θα είναι και προσεκτικό και σε όλα τα 

υπόλοιπα, στις υπηρεσίες, την παρουσίαση, κτλ.  

Περαιτέρω ανάλυση του κάθε forum ξεχωριστά και του πώς 

επηρεάζουν αυτές οι μεταβλητές τις υπόλοιπες θα ακολουθήσει στη 

συνέχεια.  

 Συνοψίζοντας την ανάλυση συσχετίσεων με τη βοήθεια του δείκτη 

Pearson, παρατηρούμε τα εξής σε γενικές γραμμές: 

α) Στην πλειοψηφία τους οι μεταβλητές είναι θετικά συσχετισμένες μεταξύ 

τους, γεγονός που θεωρείται λογικό, μιας και αρκετές εκ των μεταβλητών 

είναι παρόμοιας σημασίας, με τη διαφορά στα χρονικά διαστήματα (από 

ημέρα σε εβδομάδα και σε μήνα) ή σε εξειδικεύσεις με βάση το φύλο. 

Επόμενο είναι δηλαδή να έχουν συνάφεια μεταξύ τους.  

β) Τέσσερις πίνακες εμφανίζουν ασυσχέτιστες μεταβλητές και αυτό έχει 

κυρίως να κάνει με το ότι οι μεταβλητές εκείνες είναι περισσότερο 

περιγραφικού τύπου (όπως η χώρα καταγωγής των συμμετεχόντων) ή 

διαφορετικής μονάδας μέτρησης (ποσό με ποσοστό). 

γ) Οι πίνακες 14 και 15 είναι αρνητικά συσχετισμένοι. Είναι ένα λογικό 

αποτέλεσμα, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών που 

προτιμούν φθηνό ή ακριβό ξενοδοχείο, ή αυτών που ταξιδεύουν πάνω από 
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ένα μήνα με αυτούς που ταξιδεύουν για μία εβδομάδα. Οπότε και εδώ τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης δε μας εξέπληξαν. 

Η ανάλυση συσχετίσεων μας απέδειξε ότι μεταξύ των μεταβλητών 

που εξετάζουμε υπάρχουν θετικές συσχετίσεις και μία αύξηση στην τιμή 

της μίας είναι αρκετά πιθανό να επηρεάσει θετικά και μία δεύτερη 

μεταβλητή. Οπότε, ένα αξιόλογο μοντέλο αξιολόγησης των web 

communities θα ήταν φρόνιμο να περιλαμβάνει τα περισσότερα (αν όχι 

όλα) των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση αυτή. 

 Ωστόσο, η ανάλυση με το δείκτη Pearson χρησιμοποιείται όταν 

θέλουμε να εντοπίσουμε τη συσχέτιση μεταξύ δύο μόνο μεταβλητών, 

οπότε, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε ένα πιο “ισχυρό” μοντέλο, με την 

έννοια ότι οι μεταβλητές που θα περιλαμβάνει θα είναι αυτές που θα 

επηρεάζουν περισσότερο όλο το μοντέλο, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την 

ανάλυση παλινδρόμησης, η οποία ακολουθεί στη συνέχεια. 
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ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ  

 

Βασικές έννοιες της ανάλυσης παλινδρόμησης 

 Με την ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) εξετάζουμε τη 

σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών με σκοπό την πρόβλεψη 

των τιμών της μιας, μέσω των τιμών της άλλης (ή των άλλων) 

(Papadopoulos, 2009). Σε κάθε πρόβλημα παλινδρόμησης διακρίνουμε δύο 

είδη μεταβλητών: τις ανεξάρτητες ή ελεγχόμενες ή επεξηγηματικές 

(independent, predictor, casual, input, explanatory variables) και τις 

εξαρτημένες ή απόκρισης (dependent, response variables). Σε πειραματικές 

έρευνες, ανεξάρτητη μεταβλητή X είναι εκείνη την οποία μπορούμε να 

ελέγξουμε, δηλαδή, να καθορίσουμε τις τιμές της. Εξαρτημένη μεταβλητή Y 

είναι εκείνη στην οποία αντανακλάται το αποτέλεσμα των μεταβολών στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε μη πειραματικές έρευνες (δειγματοληψίες), 

όπως στην περίπτωσή μας, η διάκριση μεταξύ ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων μεταβλητών δεν είναι πάντοτε σαφής γιατί καμία μεταβλητή 

δεν είναι ελεγχόμενη αλλά όλες είναι τυχαίες.  

 Αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ δύο μεταβλητών, τότε μπορούμε τη μια 

από αυτές να τη χαρακτηρίσουμε ως «αιτία» και την άλλη ως 

«αποτέλεσμα». Αυτό όμως, μόνο στην περίπτωση που η εξάρτηση 

οφείλεται σε σχέση αιτιότητας των δύο μεταβλητών και όχι σε μια απλή 

συμμεταβολή η οποία μπορεί να οφείλεται σε εξάρτηση των δύο 

μεταβλητών από μια τρίτη μεταβλητή. Οπότε, όταν εξετάζουμε τη σχέση 

δύο μεταβλητών είναι εύλογο να εξετάζουμε την επίδραση που είναι 

πιθανό να ασκούν, πάνω στις μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν, άλλες 

μεταβλητές.  
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 Στην παρούσα ενότητα, προχωρήσαμε σε ένα τυπικό ή ταυτόχρονο, 

όπως ονομάζεται, παλινδρομικό μοντέλο, με την έννοια ότι όλες οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές εισάγονται ταυτόχρονα στην παλινδρομική 

εξίσωση με σκοπό την εξέταση της σχέσης ανάμεσα στο σύνολο των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και στην εξαρτημένη μεταβλητή. Έτσι θα 

ελέγξουμε την συσχέτιση και επιρροή που έχει η κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές της ίδιας κατηγορίας.   

 

Οι παραδοχές της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης 

 Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση παλινδρόμησης, θα πρέπει να 

γίνει μία σύντομη αναφορά στις βασικότερες παραδοχές της πολλαπλής 

παλινδρομικής ανάλυσης, οι οποίες εξετάζονται διεξοδικά στη συνέχεια. 

I) Το είδος των δεδομένων 

Η εξαρτημένη μεταβλητή θα πρέπει να είναι αριθμητικού ή 

αναλογικού τύπου, ενώ οι ανεξάρτητες μπορούν να είναι αριθμητικού ή 

κατηγορικού τύπου, με ορισμένες προϋποθέσεις. Στο μοντέλο μας και οι 

πέντε μεταβλητές είναι αριθμητικού τύπου, αφού οι παρατηρήσεις του 

δείγματος (οι τιμές δηλαδή των μεταβλητών) είναι αριθμητικές, με 

εύρος από 1 έως και 5. Οπότε στην περίπτωσή μας ισχύει η πρώτη 

παραδοχή.  

II) Η σχέση δείγματος  - ανεξάρτητων μεταβλητών 

Με βάση διάφορες ανεξάρτητες μελέτες, για ένα αξιόπιστο και 

επαρκές παλινδρομικό μοντέλο χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 

παρατηρήσεις ανά ανεξάρτητη μεταβλητή. Στη δική μας περίπτωση οι 

παρατηρήσεις είναι πολύ περισσότερες όποτε θεωρούμε ότι ισχύει και η 

δεύτερη παραδοχή. 
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III) Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 

Η ανεξαρτησία παρατηρήσεων αναφέρεται στο γεγονός ότι η 

συμπερίληψη στο δείγμα μιας παρατήρησης καθόλου δε θα έπρεπε να 

επηρεάζει τη συμμετοχή μιας άλλης παρατήρησης. Πρακτικά αυτό 

μετριέται με τη βοήθεια του δείκτη Durbin – Watson, ο οποίος θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. 

IV) Κανονικότητα 

Για να τηρείται η παραδοχή της κανονικότητας, θα πρέπει για κάθε 

συνδυασμό τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών, η κατανομή της 

εξαρτημένης μεταβλητής να είναι κανονική. Στη συγκεκριμένη 

ανάλυση ο έλεγχος της κανονικότητας εξετάστηκε με τη βοήθεια του 

γραφήματος Normal P-P Plot of Standardised Residuals, το οποίο θα 

εξηγηθεί στη συνέχεια. 

V) Γραμμικότητα 

Η γραμμικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει η σχέση εξαρτημένης – 

ανεξάρτητης μεταβλητής να είναι γραμμική στον πληθυσμό και αυτό 

μπορεί να ελεγχθεί με τη βοήθεια των Partial Regression Plots, που και 

αυτά παραθέτονται στην ανάλυση που ακολουθεί. 

 

Η εκτέλεση της παλινδρομικής ανάλυσης 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντικότερη και ουσιαστικότερη 

κατηγορία μεταβλητών στην ανάλυσή μας είναι αυτή που αφορά την 

αξιολόγηση των forums και περιλαμβάνει τις πέντε μεταβλητές του 

περιεχομένου, των υπηρεσιών, της παρουσίασης, της χρηστικότητας και 

της εμπιστοσύνης, “τρέξαμε” την ανάλυση κρατώντας μία εξαρτημένη 

μεταβλητή κάθε φορά για να δούμε αν και κατά πόσο συσχετίζονται και 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

50  
 

επηρεάζονται οι υπόλοιπες μεταβλητές αυτής της ομάδας. Οι μεταβλητές 

μας δίνονται συγκεντρωτικά και αριθμημένα στη συνέχεια: 

 

1. Περιεχόμενο (εξαρτημένη) 4. Χρηστικότητα 

(εξαρτημένη) 

Χρήσιμο  Εύκολη συμμετοχή  

Ανανεωμένο Εύκολη πλοήγηση 

Μη αντιφατικό Εύκολη αναζήτηση 

πληροφοριών 

 Δομή και οργάνωση 

2. Υπηρεσίες (εξαρτημένη) Μηχανή αναζήτησης 

FAQ Προσωποποίηση 

Member's Profile  

 

3. Παρουσίαση – Πολυμέσα (εξαρτημένη)  5. Εμπιστοσύνη 

(εξαρτημένη) 

Πολυμέσα  

Αισθητική  
  Πίνακας 19: Οι μεταβλητές της ομάδας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κατηγορία: Περιεχόμενο 

Στην πρώτη περίπτωση, προχωρήσαμε σε ανάλυση παλινδρόμησης 

με εξαρτημένη μεταβλητή το περιεχόμενο (1) και ανεξάρτητες την 

εμπιστοσύνη, τις υπηρεσίες, την παρουσίαση - πολυμέσα και τη 

χρηστικότητα (2, 3, 4 και 5).  

  

Πίνακας 20: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate Change Statistics 

Durbin-

Watson 

          

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change   

1 .844(a) .712 .700 .77366 .712 61.039 4 99 .000 1.940 
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Όταν έχουμε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ο συντελεστής 

συσχέτισης R μας δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα στις παρατηρούμενες και 

τις προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. Στην περίπτωσή 

μας, από τα αποτελέσματα του πρώτου πίνακα 2.1 Model Summary, 

παρατηρούμε ότι η τιμή του R=0,844 είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που 

σημαίνει ότι η μεταβλητή “περιεχόμενο” είναι θετικά συσχετισμένη με 

όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές. Ο επόμενος δείκτης που μας ενδιαφέρει 

από το συγκεκριμένο πίνακα είναι ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισμού R2, 

ο οποίος στην περίπτωσή μας είναι ίσος με 0,712 (71,2%) και δείχνει το 

ποσοστό της διασποράς που πιστώνεται στην εξαρτημένη μεταβλητή 

“περιεχόμενο” από το σύνολο των τεσσάρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η 

υψηλή τιμή του R2 μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει αρκετά καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα μας. Αντίστoιχα υψηλή τιμή έχει και ο δείκτης 

adjusted R2 = 0,700, ο οποίος είναι ένας διορθωμένος και περισσότερο 

αμερόληπτος δείκτης R. Ο δείκτης Durbin – Watson θα μας χρειαστεί στη 

συνέχεια, για αυτό και θα αναλυθεί λίγο αργότερα. 

 
 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 146.142 4 36.535 61.039 .000(a) 

Residual 59.257 99 .599     

1 

Total 205.399 103       

a  Predictors: (Constant), Yphresies, Xrhstikothta, Parousiash, Empistosynh 

b  Dependent Variable: Periexomeno 

Πίνακας 21: ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

 

Η F στατιστική του παραπάνω πίνακα ANOVA χρησιμοποιείται στην 

ανάλυση παλινδρόμησης για να δοκιμάσει δύο ισοδύναμες μηδενικές 

υποθέσεις: 

i) Πρώτη μηδενική υπόθεση: 

Δεν υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη και τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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ii) Δεύτερη μηδενική υπόθεση: 

Υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη και τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Από τον πίνακα 21 ANOVA συμπεραίνουμε ότι, επειδή το 

παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας sig. είναι μικρότερo 

από 0,05, υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην εξαρτημένη 

μεταβλητή και στις ανεξάρτητες μεταβλητές, οπότε ισχύει ως παραδοχή η 

δεύτερη υπόθεση. Την ικανοποίηση αυτή της παραδοχής της 

γραμμικότητας θα αποδείξουμε και στη συνέχεια της ανάλυσης, με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων διαγραμμάτων. Επίσης, η τιμή του δείκτη F, η 

οποία είναι αρκετά υψηλή, μας δείχνει ότι η εισαγωγή της εξαρτημένη 

μεταβλητή “περιεχόμενο” στο μοντέλο μας είναι στατιστικά σημαντική, με 

άλλα λόγια, η μεταβλητή αυτή είναι αρκετά ισχυρή στη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων. 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,307 ,202  1,517 ,132 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,409 ,086 ,368 4,730 ,000 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
,093 ,093 ,088 ,999 ,320 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,318 ,091 ,318 3,495 ,001 

1 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ,185 ,097 ,181 1,903 ,060 

a. Dependent Variable: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ     

Πίνακας 22: Δείκτες παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

 

Τέλος, πολύ σημαντικές πληροφορίες λαμβάνουμε και από τη στήλη 

με τις τιμές t. Γενικότερα, ισχύει ο κανόνας ότι όσο πιο πάνω από το +2 ή 
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όσο πιο κάτω από το -2 βρίσκεται η τιμή t μιας μεταβλητής, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της στο παλινδρομικό μοντέλο. Με βάση 

λοιπόν αυτές τις τιμές, ταξινομούμε τις μεταβλητές μας, ξεκινώντας από 

τις περισσότερο σημαντικές στο μοντέλο, ως εξής:  

1) Υπηρεσίες 

2) Χρηστικότητα 

3) Εμπιστοσύνη 

4) Παρουσίαση  -Πολυμέσα. 

 

 Coefficient Correlations(a) 
 

Model   Yphresies Xrhstikothta Parousiash Empistosynh 

Yphresies 1.000 -.019 -.354 -.288 

Xrhstikothta -.019 1.000 -.322 -.524 

Parousiash -.354 -.322 1.000 -.218 

Correlations 

Empistosynh -.288 -.524 -.218 1.000 

Yphresies .007 .000 -.003 -.002 

Xrhstikothta .000 .008 -.003 -.005 

Parousiash -.003 -.003 .009 -.002 

1 

Covariances 

Empistosynh -.002 -.005 -.002 .010 

a  Dependent Variable: Periexomeno 

Πίνακας 23: Απλές γραμμικές συσχετίσεις με εξαρτημένη μεταβλητή την 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

 

Ο παραπάνω πίνακας 23 χρησιμοποιήθηκε για να διερευνήσει την 

ύπαρξη ή όχι εσωτερικής σχέσης (intercorrelation) ανάμεσα στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου μας. Γενικότερα, ένα από τα 

ζητούμενα σε μία αξιόπιστη ανάλυση παλινδρόμησης είναι η ανυπαρξία 

εσωτερικής σχέσης ανάμεσα στις εξαρτημένες μεταβλητές, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, όπου όλες οι 

μεταβλητές εμφανίζονται ασυσχέτιστες μεταξύ τους, αφού σε γενικές 

γραμμές οι τιμές του είναι αρνητικές και πολύ κοντά στο μηδέν. 
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Ο έλεγχος των παραδοχών 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα προχωρήσουμε σε ένα έλεγχο των 

παραδοχών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ώστε να εξακριβωθεί αν 

αυτές τηρούνται και κατά συνέπεια αν το μοντέλο παλινδρόμησής μας 

είναι αξιόπιστο. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των παραδοχών 

πραγματοποιήθηκε έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή μόνο το 

περιεχόμενο και δεν έγινε επανάληψή του για κάθε μία από τις υπόλοιπες 

τρεις μεταβλητές, καθώς κάτι τέτοιο θα έδινε παρόμοιες πληροφορίες και 

θα αποσπούσε την προσοχή από την κυρίως ανάλυση. Αφού λοιπόν 

αποδείξουμε στη συνέχεια την ύπαρξη των απαιτούμενων παραδοχών για 

τη μεταβλητή “περιεχόμενο”, θεωρούμε ότι αυτές ισχύουν και για τις 

υπόλοιπες τρεις μεταβλητές. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, θεωρούμε 

ότι οι δύο πρώτες παραδοχές αναφορικά με το είδος των δεδομένων και τη 

σχέση δείγματος  - ανεξάρτητων μεταβλητών πληρούνται για το μοντέλο 

μας, οπότε προχωράμε στον έλεγχο των τριών παραδοχών που 

ακολουθούν: 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας 

Ο έλεγχος της ανεξαρτησίας πραγματοποιείται με τη βοήθεια του 

δείκτη Durbin – Watson, η τιμή του οποίου δίνεται στην τελευταία στήλη 

του πίνακα 2.1. Ο δείκτης αυτός μας βοηθά να αναλύσουμε αν οι 

παρατηρήσεις μας σχετίζονται θετικά, αρνητικά ή αν είναι τελείως 

ασυσχέτιστες, όπως θα θέλαμε. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 0 έως 

4,με τις κοντά στο μηδέν τιμές να δείχνουν έντονα θετική συσχέτιση και τις 

κοντά στο 4 έντονα αρνητική. Η ανεξαρτησία των παρατηρήσεών μας 

εξασφαλίζεται για τιμές ανάμεσα στο 1,5 και στο 2,5. Από τον πίνακα 2.1 
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παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη είναι 1,940, οπότε αποδεικνύεται και η 

παραδοχή της ανεξαρτησίας των παρατηρήσεών μας. 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

Ένας από τους τρόπους να ελέγξουμε την ύπαρξη ή όχι 

κανονικότητας στα δεδομένα μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το 

διάγραμμα Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, το οποίο 

παραθέτουμε στη συνέχεια. Στον κατακόρυφο άξονα περιλαμβάνονται οι 

αθροιστικές συχνότητες των αναμενόμενων τιμών της εξαρτημένης 

μεταβλητής “περιεχόμενο”, ενώ στον οριζόντιο οι αθροιστικές συχνότητες 

των παρατηρούμενων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. Όσο 

περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στην ευθεία, τόσο μεγαλύτερη η 

κανονικότητα των δεδομένων μας. Όπως εύκολα παρατηρούμε από το 

διάγραμμα που ακολουθεί, η πλειοψηφία των σημείων βρίσκεται πάνω 

στην ευθεία, οπότε θεωρούμε ότι εξασφαλίζεται και η συνθήκη της 

κανονικότητας. 
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Γράφημα 1: Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 

 

Έλεγχος γραμμικότητας 

Για να εξεταστεί αν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ κάθε μίας από 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου μας με την εξαρτημένη 

μεταβλητή, αρχικά θα χρησιμοποιηθεί γράφημα (Scatter Plot), από το οποίο 

μας ενδιαφέρει το πρώτο διάζωμα. Προσαρμόζουμε ευθείες σε αυτά τα 

τέσσερα επιμέρους γραφήματα ώστε να δείξουμε καλύτερα τις αποκλίσεις 

από τη γραμμικότητα. Αυτό που φαίνεται από τα τέσσερα διαγράμματα 

είναι μία περίπου γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών μας. 
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                     Γράφημα 2: Scatter Plot 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερα ακόμα γραφήματα μερικής 

παλινδρόμησης (Partial Regression Plots), τα οποία διαθέτουν ακριβέστερες 

πληροφορίες σχετιζόμενες με την ύπαρξη ή μη γραμμικότητας ανάμεσα 

στην εξαρτημένη και σε κάθε μία ανεξάρτητη μεταβλητή. Οι κουκίδες των 

τεσσάρων διαγραμμάτων σχηματίζουν, κατά προσέγγιση, γραμμική 

πορεία, κάτι που είναι ζητούμενο για την ύπαρξη γραμμικότητας. 

Επιπρόσθετα, τα γραφήματα αυτά μας δίνουν τις τιμές του δείκτη R2 , όπου, 

όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο ισχυρή η γραμμική τους σχέση.  

Από τα γραφήματα αυτά παρατηρούμε ότι υπάρχει σε γενικές 

γραμμές μία γραμμικότητα, ωστόσο οι τιμές του R2 (και επομένως οι τιμές 
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του R ) δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, με τη χαμηλότερη τιμή να παρουσιάζεται 

μεταξύ της εξαρτημένης “περιεχόμενο” με την ανεξάρτητη “παρουσίαση”, 

κάτι βέβαια που αναμενόταν, καθώς διαπιστώθηκε η μικρότερη αναλογικά 

μεταξύ τους συσχέτιση στην ανάλυση που προηγήθηκε.  Ωστόσο, σε 

γενικές γραμμές θεωρούμε ότι αποδείχθηκε η ύπαρξη γραμμικότητας 

μεταξύ των μεταβλητών, αφού τα επιμέρους αποτελέσματα δεν μπορούν 

να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Αναλυτικά 

τα γραφήματα δίνονται παρακάτω. 
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       Γράφημα 3: Partial Regression Plot 1 
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 Γράφημα 4: Partial Regression Plot 2 
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       Γράφημα 5: Partial Regression Plot 3 
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                        Γράφημα 6: Partial Regression Plot 4 

 

 

Κατηγορία : Υπηρεσίες 

  

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης παλινδρόμησης, προχωράμε με 

εξαρτημένη μεταβλητή τις υπηρεσίες (2) και ανεξάρτητες την 

εμπιστοσύνη, την παρουσίαση – πολυμέσα, το περιεχόμενο και τη 

χρηστικότητα (5, 3, 1 και 4). Τα αποτελέσματα παρατίθονται στους υπ’ 

αριθμ. 24,  25 και 26 πίνακες που ακολουθούν: 

 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

61  
 

Model Summary(b) 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate Change Statistics 

Durbin-

Watson 

          

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change   

1 .774(a) .599 .582 .82739 .599 36.914 4 99 .000 1.587 

a  Predictors: (Constant), Empistosynh, Parousiash, Periexomeno, Xrhstikothta 

b  Dependent Variable: Yphresies 

Πίνακας 24: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

Όπως αναμενόταν, από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα 

παρατηρούμε ότι η τιμή του R=0,774 αλλά και η τιμή του δείκτη R2 = 0,599 

είναι και πάλι μεγάλες, γεγονός που σημαίνει ότι και η μεταβλητή 

“υπηρεσίες” είναι θετικά συσχετισμένη με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές 

αλλά και το ότι το μοντέλο μας έχει αρκετά καλή προσαρμογή στα 

δεδομένα μας. Παρατηρούμε ωστόσο ελαφρώς μικρότερες τιμές από αυτές 

της εξαρτημένης μεταβλητής “περιεχόμενο”.  

Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι 1,587, γεγονός που 

αποδεικνύει και εδώ την παραδοχή της ανεξαρτησίας. 

 
 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 101.082 4 25.271 36.914 .000(a) 

Residual 67.774 99 .685     

1 

Total 168.856 103       

a  Predictors: (Constant), Empistosynh, Parousiash, Periexomeno, Xrhstikothta 

b  Dependent Variable: Yphresies 

Πίνακας 25: ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

Από τον πίνακα 25 ANOVA συμπεραίνουμε ότι και εδώ ισχύει η 

παραδοχή της γραμμικότητας, καθώς και πάλι το παρατηρούμενο επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας sig. είναι μικρότερo από 0,05. Η τιμή του 

δείκτη F στη συγκεκριμένη περίπτωση (36,914) είναι μικρότερη περίπου 
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κατά το ήμιση της τιμής που έδινε η εξαρτημένη μεταβλητή “περιεχόμενο” 

(61,039), ωστόσο θεωρείται και πάλι μεγάλη. Επομένως και η δεύτερη 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική και ισχυρή στο μοντέλο μας.  

 
Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) .281 .211   1.334 .185 

  Periexomeno .447 .098 .493 4.576 .000 

  Parousiash .297 .094 .310 3.152 .002 

  Xrhstikothta .148 .105 -.163 -1.417 .160 

  Empistosynh .186 .107 .197 1.732 .086 

a  Dependent Variable: Yphresies 

Πίνακας 26: Δείκτες παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

Με βάση τη στήλη με τις τιμές t, ταξινομούμε και πάλι τις 

μεταβλητές μας, ξεκινώντας από τις περισσότερο σημαντικές στο μοντέλο 

(όταν έχουμε εξαρτημένη μεταβλητή τις υπηρεσίες αυτή τη φορά), ως εξής:  

1) Περιεχόμενο 

2) Παρουσίαση  -Πολυμέσα  

3) Εμπιστοσύνη 

4) Χρηστικότητα 

           Και πάλι το περιεχόμενο είναι, όπως αναμενόταν πρώτο σε επίπεδο 

σημαντικότητας, αλλά ακολουθεί η παρουσίαση αντί της χρηστικότητας, 

λογικό καθώς  το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ένα forum έχει 

περισσότερο να κάνει με τη γενικότερη παρουσίασή του και τα πολυμέσα 

που χρησιμοποιεί για να προβάλλει και να ενισχύσει αυτές τις υπηρεσίες. 
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 Coefficient Correlations(a) 

 

Model   Empistosynh Parousiash Periexomeno Xrhstikothta 

Empistosynh 1.000 -.272 -.307 -.384 

Parousiash -.272 1.000 -.200 -.252 

Periexomeno -.307 -.200 1.000 -.352 

Correlations 

Xrhstikothta -.384 -.252 -.352 1.000 

Empistosynh .011 -.003 -.003 -.004 

Parousiash -.003 .009 -.002 -.002 

Periexomeno -.003 -.002 .010 -.004 

1 

Covariances 

Xrhstikothta -.004 -.002 -.004 .011 

a  Dependent Variable: Yphresies 

Πίνακας 27: Απλές γραμμικές συσχετίσεις με εξαρτημένη μεταβλητή την 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα 

αποδεικνύεται και εδώ ότι δεν υπάρχει εσωτερική σχέση ανάμεσα στις 

εξαρτημένες μεταβλητές, αφού οι τιμές είναι και πάλι αρνητικές.  

 

Κατηγορία: Παρουσίαση  - Πολυμέσα 

Στη συνέχεια, προχωράμε σε ανάλυση παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την παρουσίαση – πολυμέσα (3) και ανεξάρτητες 

την εμπιστοσύνη, τις υπηρεσίες, τη χρηστικότητα και το περιεχόμενο(5, 

2, 4 και 1).  

Model Summary(b) 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate Change Statistics 

Durbin-

Watson 

          

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change   

1 .786(a) .618 .603 .84145 .618 40.110 4 99 .000 2.056 

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Yphresies, Xrhstikothta, Empistosynh 

b  Dependent Variable: Parousiash 

Πίνακας 28: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 
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Εδώ παρατηρούμε ότι η τιμή του R=0,786 αλλά και η τιμή του δείκτη 

R2 = 0,618 είναι και πάλι μεγάλες, γεγονός που σημαίνει ότι και η 

μεταβλητή “παρουσίαση” είναι θετικά συσχετισμένη με όλες τις υπόλοιπες 

μεταβλητές αλλά και το ότι το μοντέλο μας έχει αρκετά καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα μας. Παρατηρούμε μικρότερες τιμές από αυτές της 

εξαρτημένης μεταβλητής “περιεχόμενο” αλλά ταυτόχρονα μεγαλύτερες 

από αυτές της μεταβλητής “υπηρεσίες”.  

Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι 2.056<2.5, γεγονός που 

αποδεικνύει και εδώ την παραδοχή της ανεξαρτησίας. 

 

 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 113.597 4 28.399 40.110 .000(a) 

Residual 70.096 99 .708     

1 

Total 183.693 103       

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Yphresies, Xrhstikothta, Empistosynh 

b  Dependent Variable: Parousiash 

Πίνακας 29: ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 

Από τον πίνακα 31 ANOVA συμπεραίνουμε ότι και εδώ ισχύει η 

παραδοχή της γραμμικότητας, καθώς και πάλι το παρατηρούμενο επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας sig. είναι μικρότερo από 0,05. Η τιμή του 

δείκτη F (40,110) είναι και εδώ αρκετά μεγάλη και βρίσκεται ανάμεσα από 

τις προηγούμενες δύο εξαρτημένες μεταβλητές. Ως συνέπεια η τρίτη 

μεταβλητή είναι επίσης στατιστικά σημαντική.  
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Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) .276 .215   1.288 .201 

  Empistosynh .224 .108 .228 2.071 .041 

  Yphresies .307 .097 .294 3.152 .002 

  Xrhstikothta .300 .103 .317 2.908 .004 

  Periexomeno .051 .109 .054 .469 .640 

a  Dependent Variable: Parousiash 

Πίνακας 30: Δείκτες παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Η στήλη με τις τιμές t μας βοηθάει στην παρακάτω ταξινόμηση των 

μεταβλητών μας, από τις περισσότερο σημαντικές στις λιγότερο, ως εξής:  

1) Υπηρεσίες 

2) Χρηστικότητα 

3) Εμπιστοσύνη 

4) Περιεχόμενο 

          Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το περιεχόμενο, με συντελεστή B 

=0,051, δε φαίνεται να έχει μεγάλη επίδραση στην παρουσίαση, 

συμπέρασμα που, από λογική σκοπιά, μοιάζει αναμενόμενο καθώς ο 

τρόπος που παρουσιάζονται στο χρήστη οι πληροφορίες δεν έχει καμία 

σχέση με την παρεχόμενη πληροφορία καθαυτή. 

 Coefficient Correlations(a) 

 

Model   Periexomeno Yphresies Xrhstikothta Empistosynh 

Periexomeno 1.000 -.454 -.406 -.217 

Yphresies -.454 1.000 .061 -.250 

Xrhstikothta -.406 .061 1.000 -.485 

Correlations 

Empistosynh -.217 -.250 -.485 1.000 

Periexomeno .012 -.005 -.005 -.003 

Yphresies -.005 .009 .001 -.003 

Xrhstikothta -.005 .001 .011 -.005 

1 

Covariances 

Empistosynh -.003 -.003 -.005 .012 

a  Dependent Variable: Parousiash 

Πίνακας 31: Απλές γραμμικές συσχετίσεις με εξαρτημένη μεταβλητή την 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 
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Ομοίως και στον παραπάνω πίνακα, δε φαίνεται να υπάρχει 

εσωτερική σχέση ανάμεσα στις εξαρτημένες μεταβλητές, αφού οι τιμές 

είναι αρνητικές για μία ακόμη φορά.  

 

Κατηγορία: Χρηστικότητα 

Ακολουθεί η ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 

χρηστικότητα (4) και ανεξάρτητες την εμπιστοσύνη, τις υπηρεσίες, την 

παρουσίαση και το περιεχόμενο (5, 2, 3 και 1) και τα αποτελέσματα 

αναλύονται με βάση τους παρακάτω πίνακες: 

 

Model Summary(b) 

 

Change Statistics 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

1 .837(a) .701 .689 .78640 .701 58.038 4 99 .000 2.144 

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Parousiash, Yphresies, Empistosynh 

b  Dependent Variable: Xrhstikothta 

Πίνακας 32: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την 4: ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η τιμή του R=0,837 αλλά 

και η τιμή του δείκτη R2 = 0,701 είναι η δεύτερη υψηλότερη μέχρι τώρα, 

γεγονός που σημαίνει ότι η μεταβλητή “χρηστικότητα” είναι πολύ ισχυρή 

ως προς την επίδρασή της στις υπόλοιπες μεταβλητές και φυσικά θετικά 

συσχετισμένη με αυτές.  

Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι 2.144<2.5, γεγονός που για 

ακόμα μία φορά αποδεικνύει την παραδοχή της ανεξαρτησίας. 
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 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 143.570 4 35.892 58.038 .000(a) 

Residual 61.224 99 .618     

1 

Total 204.794 103       

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Parousiash, Yphresies, Empistosynh 

b  Dependent Variable: Xrhstikothta 

Πίνακας 33: ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την 4: ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε αρχικά ότι ισχύει η 

παραδοχή της γραμμικότητας, με το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας sig. να είναι μικρότερo από 0,05. Η τιμή του δείκτη F 

(58,038) είναι και εδώ αρκετά μεγάλη, συγκεκριμένα η δεύτερη υψηλότερη, 

γεγονός που ξεκαθαρίζει περισσότερο το τοπίο και ενισχύει την άποψη ότι 

η χρηστικότητα είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες. 

 

Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) .313 .200   1.564 .121 

  Empistosynh .410 .095 .395 4.329 .000 

  Yphresies .134 .095 .122 1.417 .160 

  Parousiash .262 .090 .248 2.908 .004 

  Periexomeno .382 .095 .383 4.037 .000 

a  Dependent Variable: Xrhstikothta 

 

Πίνακας 34: Δείκτες παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 4: ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η στήλη με τις τιμές t μας βοηθάει στην παρακάτω ταξινόμηση των 

μεταβλητών μας, από τις περισσότερο σημαντικές στις λιγότερο, ως εξής:  

1) Εμπιστοσύνη 

2) Περιεχόμενο 

3) Παρουσίαση 
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4) Υπηρεσίες 

          Παρατηρούμε γενικότερα ότι η χρηστικότητα έχει τους μικρότερους 

δείκτες συσχέτισης αναφορικά με τις προηγούμενες τρεις εξετασθείσες 

μεταβλητές, με άλλα λόγια φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του συνόλου, από ότι οι υπηρεσίες, η παρουσίαση 

και το περιεχόμενο. 

 Coefficient Correlations(a) 

 

Model   Periexomeno Parousiash Yphresies Empistosynh 

Periexomeno 1.000 -.172 -.398 -.415 

Parousiash -.172 1.000 -.276 -.359 

Yphresies -.398 -.276 1.000 -.127 

Correlations 

Empistosynh -.415 -.359 -.127 1.000 

Periexomeno .009 -.001 -.004 -.004 

Parousiash -.001 .008 -.002 -.003 

Yphresies -.004 -.002 .009 -.001 

1 

Covariances 

Empistosynh -.004 -.003 -.001 .009 

a  Dependent Variable: Xrhstikothta 

Πίνακας 35: Απλές γραμμικές συσχετίσεις με εξαρτημένη μεταβλητή την 4: ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Ομοίως παρατηρούμε τη μη ύπαρξη εσωτερικής σχέσης ανάμεσα 

στις εξαρτημένες μεταβλητές, αφού οι τιμές είναι και πάλι αρνητικές.  

 

Κατηγορία: Εμπιστοσύνη 

Θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση παλινδρόμησης 

επαναλαμβάνοντας τα προηγούμενα βήματα με εξαρτημένη αυτή τη φορά 

μεταβλητή την εμπιστοσύνη (5) και ανεξάρτητες τη χρηστικότητα, τις 

υπηρεσίες, την παρουσίαση και το περιεχόμενο (4, 2, 3 και 1). Τα 

αποτελέσματα δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Model Summary(b) 

 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate Change Statistics 

Durbin-

Watson 

        

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change   

.834(a) .695 .683 .76436 .695 56.437 4 99 .000 1.730 

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Parousiash, Yphresies, Xrhstikothta 

b  Dependent Variable: Empistosynh 

Πίνακας 36: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την 5: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η τιμή του R=0,695 αλλά 

και η τιμή του δείκτη R2 = 0,683 είναι η μικρότερη από όλες τις 

προηγούμενες αλλά και πάλι είναι αρκετά υψηλή ώστε να θεωρείται 

σημαντική η συγκεκριμένη μεταβλητή. 

Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι 1,730>1,5, άρα και εδώ 

επαληθεύεται η παραδοχή της ανεξαρτησίας. 

 
 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 131.894 4 32.974 56.437 .000(a) 

Residual 57.841 99 .584     

1 

Total 189.735 103       

a  Predictors: (Constant), Periexomeno, Parousiash, Yphresies, Xrhstikothta 

b  Dependent Variable: Empistosynh 

Πίνακας 37: ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την 5: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. 

Και πάλι από την τιμή του sig. συμπεραίνουμε αρχικά ότι ισχύει η 

παραδοχή της γραμμικότητας. Αναφορικά με την τιμή του δείκτη F (56,437) 

ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν, δηλαδή αρκετά μεγάλη ώστε ο και ο 

παράγοντας “εμπιστοσύνη” να θεωρηθεί στατιστικά σημαντικός. 
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Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) .074 .196   .376 .708 

  Xrhstikothta .388 .090 .403 4.329 .000 

  Yphresies .158 .091 .149 1.732 .086 

  Parousiash .185 .089 .182 2.071 .041 

  Periexomeno .200 .097 .208 2.061 .042 

a  Dependent Variable: Empistosynh 

Πίνακας 38: Δείκτες παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 5: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 

Όπως αναμενόταν, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα 

προηγούμενης ανάλυσης, καθώς παρατηρούμε ότι ο παράγοντας 

“χρηστικότητα” παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στην εμπιστοσύνη, 

ακολουθούμενος από το περιεχόμενο. Η δε ταξινόμηση σημαντικότητας 

έχει ως εξής: 

1) Χρηστικότητα 

2) Περιεχόμενο 

3) Παρουσίαση 

4) Υπηρεσίες 

          Παρατηρούμε επίσης ότι και η εμπιστοσύνη έχει γενικότερα 

μικρότερους δείκτες συσχέτισης συγκριτικά με τις υπηρεσίες και το 

περιεχόμενο. 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία της ανάλυσης παλινδρόμησης 

             Για την ευκολότερη εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την ανάλυση παλινδρόμησης, δίνεται στη συνέχεια ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας με τα σημαντικότερα στοιχεία των επιμέρους 

πινάκων για τις πέντε εξαρτημένες μεταβλητές.  
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ/ ΔΕΙΚΤΕΣ R R Square 

Durbin - 

Watson F 

1.Περιέχομενο 0,844 0,712 1,940 61,039 

2. Υπηρεσίες  0,774 0,599 1,587 36,914 

3. Παρουσίαση / πολυμέσα 0,786 0,618 2,056 40,110 

4. Χρηστικότητα 0,837 0,701 2,144 58,038 

5. Εμπιστοσύνη 0,695 0,6983 1,730 56,437 

Πίνακας 39: Συγκεντρωτικά στοιχεία της ανάλυσης παλινδρόμησης. 

 

            Από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα παρατηρούμε ότι η 

ισχυρότερη μεταβλητή της ανάλυσής μας, με την έννοια της μεγαλύτερης 

επιρροής στο μοντέλο, είναι το περιεχόμενο, ακολουθούμενο από τη 

χρηστικότητα. Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρωταρχικοί 

παράγοντες για την επιτυχία και την αποδοχή ενός forum γενικότερα θα 

πρέπει να είναι ένας συνδυασμός πλούσιου περιεχομένου και υψηλού 

επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό βέβαια με έναν 

καλαίσθητο τρόπο παρουσίασης. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας δεύτερος συγκεντρωτικός πίνακας 

των εξισώσεων που προέκυψαν από την ανάλυση, με υπογραμμισμένες για 

κάθε εξαρτημένη μεταβλητή τις δύο μεταβλητές που φαίνεται να παίζουν 

το σπουδαιότερο ρόλο στις μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης 

μεταβλητής. ‘Έτσι, η μεταβλητή περιεχόμενο συνδέεται περισσότερο με τις 

υπηρεσίες και τη χρηστικότητα και οι υπηρεσίες ομοίως με το περιεχόμενο 

και την παρουσίαση. Η παρουσίαση στη συνέχεια συνδέεται με την 

εμπιστοσύνη και τις υπηρεσίες, η χρηστικότητα με την εμπιστοσύνη και το 

περιεχόμενο και ανάλογα η εμπιστοσύνη με την χρηστικότητα και το 

περιεχόμενο. Περαιτέρω ανάλυση θα ήταν άσκοπη, γιατί παρατηρούμε ότι 

τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από διάφορες σκοπιές. Ένα 

περισσότερο γενικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή όλες οι μεταβλητές του 
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μοντέλου μας έχουν θετική αλληλοσυσχέτιση, θα ήταν χρήσιμο να 

σημειωθεί. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ 

 

Εισαγωγικά της περιιγραφικής ανάλυσης 

 Στο κεφάλαιο της περιγραφικής στατιστικής έχουμε σαν στόχο τη 

χρησιμοποίηση στατιστικών δεικτών για τη συνοπτική και αποτελεσματική 

παρουσίαση των δεδομένων μας. 

 Οι πιο συνηθισμένοι δείκτες της περιγραφικής στατιστικής είναι ο 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση.  Ο μέσος όρος  ή μέση τιμή (Mean) ενός 

δείγματος παρατηρήσεων μιας μεταβλητής είναι το πηλίκο του 

αθροίσματος όλων των τιμών της μεταβλητής δια του πλήθους τους. Ο 

δείκτης αυτός έχει ως πλεονέκτημα ότι είναι εύκολα υπολογίσιμος και 

κατανοητός αλλά, από την άλλη μεριά, από μόνος του δε μας πληροφορεί 

ικανοποιητικά για ένα δείγμα τιμών, καθώς μπορεί να επηρεάζεται 

σημαντικά από ακραίες τιμές. Για αυτό το λόγο συνήθως συνοδεύεται από 

ένα δείκτη διασποράς. Στην ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε ως 

δείκτης διασποράς η τυπική απόκλιση. Η διασπορά είναι ένα μέτρο που μας 

δείχνει πόσο απέχουν οι παρατηρήσεις μας από τη μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση (standard deviation) ορίζεται ως η θετική τετραγωνική ρίζα της 

διασποράς. Θεωρείται δε ένα από τα πιο αξιόπιστα και σταθερά μέτρα 

μεταβλητότητας και διαθέτει ίδιες μονάδες μέτρησης, τόσο με τη μέση τιμή 

όσο και με τις παρατηρήσεις μας. 

 Ακολουθεί η περιγραφική ανάλυση για κάθε κριτήριο, ξεκινώντας 

από την ομάδα των γενικών πληροφοριών, για την οποία έγινε 
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περιγραφική ανάλυση για το σύνολο των forums και συνεχίζοντας με 

ανάλυση των ομάδων κριτηρίων για κάθε forum ξεχωριστά. 

 

Ανάλυση για το σύνολο των forums 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΝΑΙ 100 92,6 92,6 92,6 

ΟΧΙ 8 7,4 7,4 100,0 

Valid 

Total 108 100,0 100,0  

Πίνακας 40: Συχνότητες εγγραφής 
 

 Παρατηρούμε ότι, από το σύνολο των 108 (18 χώρες * 6 forums), 

η συντριπτική πλειοψηφία απαιτεί εγγραφή και μόλις 8 δεν απαιτούν. 

Λογικό καθώς η εγγραφή είναι ένας εύκολος τρόπος να “κρατήσεις” τους 

επισκέπτες. Τα παραπάνω απεικονίζονται πιο παραστατικά στο γράφημα 8 

που ακολουθεί. 

 

 
        Γράφημα 7: Εγγραφή. 
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MODERATED 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΝΑΙ 90 83,3 83,3 83,3 

ΟΧΙ 18 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 108 100,0 100,0  

Πίνακας 41: Συντονιστές 

 

 
 Γράφημα 8: Συντονιστές. 

 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και γράφημα, τα 90 εκ των 

108 παραρτημάτων των forums εποπτεύονται ενώ μόλις τα 18 όχι. 

 

Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,6428 2,8594 2,8344 3,5372 3,0889 

N 

Std. Deviation 1,20787 1,16630 1,43225 1,47231 1,34203 

Πίνακας 42: Lonely planet. 
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Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,1333 2,7892 3,0144 3,4922 3,2111 

N 

Std. Deviation 1,32798 1,18572 1,40051 1,36626 1,49701 

Πίνακας 43: Virtual Tourist. 

 

Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,2311 2,6681 3,0250 3,0133 3,1933 

N 

Std. Deviation 1,53967 1,36816 1,46045 1,42259 1,55882 

Πίνακας 44: Trip Advisor. 

 

Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,7850 2,3425 2,6461 3,0406 2,4500 

N 

Std. Deviation 1,50327 1,22873 1,22582 1,42580 1,21425 

Πίνακας 45: Fodor’s. 
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Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,8206 2,0469 2,2183 2,4883 2,3372 

N 

Std. Deviation 1,41503 1,22646 ,99146 1,40964 1,15916 

Πίνακας 46: Igo Ugo. 

 

Statistics 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Valid 18 18 18 18 18 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,0461 2,6589 2,8361 2,7689 2,7111 

N 

Std. Deviation 1,39602 1,36158 1,33437 1,16312 1,28379 

Πίνακας 47: Bootsnall. 

 

Οι σημαντικότεροι δείκτες των παραπάνω πινάκων συνοψίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

content services 

Presentation - 

multimedia Usability trust 

 

 

sums 

Lonely planet 

 
3,6428 2,8594 2,8344 3,5372 3,0889 

15,9627 

Virtual 

Tourist 
3,1333 2,7892 3,0144 3,4922 3,2111 

15,6402 

Trip Advisor 3,2311 2,6681 3,0250 3,0133 3,1933 15,1308 

Fodor’s. 2,7850 2,3425 2,6461 3,0406 2,4500 13,2642 

IgoUgo 2,8206 2,0469 2,2183 2,4883 2,3372 11,9113 

Bootsnall. 3,0461 2,6589 2,8361 2,7689 2,7111 14,0211 

Πίνακας 48: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

 

 Παρατηρώ από τον παραπάνω πίνακα ότι καλύτερα 

αποτελέσματα από όλα τα εξεταζόμενα forums μας δίνει το Lonely Planet, 
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με συγκεντρωτική βαθμολογία 15,96 περίπου, ακολουθούμενο από το 

Virtual Tourist και το Trip Advisor.  Αυτά τα τρία υπερέχουν ελαφρώς των 

υπολοίπων, ενώ υπολείπεται κατά πολύ όλων το IgoUgo. 
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Ανάλυση ανά forum 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα της ανάλυσης προχωρήσαμε σε περιγραφική 

ανάλυση ανά forum με βάση κριτήρια που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, τις 

γενικές πληροφορίες, το προφίλ των χρηστών και την ποιότητα της 

παρεχόμενης πληροφορίας. Για τα κριτήρια αυτά υπολογίστηκαν οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δίνονται παρακάτω. 

 

THORNTREE  

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2003,7778 2,28950 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 2377,3889 4873,88036 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 6858,0556 14184,42578 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3387,0000 7218,58396 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 45,1122 31,65670 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 143,5556 345,83458 

Πίνακας 49: Thorntree, γενικές πληροφορίες 

 

Παρατηρώ ότι το Thorntree είναι ένα νέο σχετικά forum, καθώς ξεκίνησε τη 

λειτουργία του κατά μέσο όρο προς το τέλος του 2003 στο σύνολο των 

εξεταζόμενων χωρών, ωστόσο ασχολείται με σημαντικό αριθμό θεμάτων. 

Θετικό το γεγονός ότι περίπου 150 άτομα ξεκίνησαν να συμμετέχουν τον 

τελευταίο μήνα και, αν συνδυαστεί με τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων 

του τελευταίου έτους αλλά και με το υψηλό ποσοστό αυτών που 

συμμετέχουν συστηματικά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το Thorntree 

ήδη παίζει σημαντικό ρόλο στο χώρο των τουριστικών forums και 

παράλληλα έχει δυναμική και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης. 
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 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

49,0444 22,71383 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

35,8389 16,45340 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

13,5444 7,53097 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 31,3278 25,22874 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

23,1333 22,01943 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

28,8667 12,34995 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 39,5111 24,46452 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 60,5222 97,07461 

Πίνακας 50: Thorntree, προφίλ χρηστών 

 

Σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με το προφίλ των χρηστών του 

Thorntree και με τα θέματα που τους απασχολούν προκύπτουν από τον 

παραπάνω πίνακα, καθώς παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

χρηστών επιλέγουν τις φθηνές λύσεις για τη διαμονή τους, λογικό καθώς οι 

χρηστών τέτοιων forums είναι συνήθως νεαρότερων ηλικιών άτομα, οπότε 

και περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Οι Yoo & Gretzel (2009) 

αναφέρουν ότι το θέμα που απασχολεί περισσότερο τους ταξιδιώτες είναι η 

διαμονή και ο παραπάνω πίνακας επιβεβαιώνει τη διαπίστωση αυτή. ενώ 

εντύπωση προκαλεί το υψηλό ποσοστό των ατόμων που ταξιδεύουν για 

διάστημα μεγαλύτερο του μήνα. Η μία ώρα περίπου συμμετοχής κατά μέσο 

όρο κάθε χρήστη είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος και δείχνει ότι οι 

χρήστες αναζητούν αρκετές πληροφορίες κατά την περιήγησή τους. Τέλος, 

περίπου το 40% των χρηστών προέρχονται από την Ευρώπη και με τις 11 

από τις 18 χώρες του δείγματός μας να ανήκουν γεωγραφικά στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα.  
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Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 21,9172 52,88012 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 16,8428 40,86879 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

65,0111 20,22235 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

69,6222 25,98424 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 111,3517 73,36571 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 54,8578 103,58839 

Πίνακας 51: Thorntree, ποιότητα πληροφορίας 

 

Αρκετές οι απαντήσεις και τα σχόλια ανά υποβληθείσα ερώτηση και 

παράλληλα θετικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία συμφωνεί μεταξύ τους και 

εκφράζει θετικά συναισθήματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η 

παρεχόμενη πληροφορία είναι αξιόπιστη. Περαιτέρω στοιχεία όπως οι 100 

λέξεις περίπου ανά απάντηση και ο μικρός σχετικά χρόνος ανταπόκρισης 

σε ερώτηση θα ήταν χρήσιμο να σημειωθούν ως ενδείξεις της ενεργής 

συμμετοχής και προθυμίας εξυπηρέτησης των χρηστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL TOURIST  
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 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2000,2778 3,08327 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 7166,8889 16044,83639 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

8209,3889 16370,35416 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

2133,1667 3682,45674 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

155,9778 325,66422 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

59,9889 22,39235 

Πίνακας 52: Virtual Tourist, γενικές πληροφορίες 

 

Παλαιότερο σε λειτουργία του Thorntree, το Virtual Tourist ξεκίνησε 

περίπου το 2000 και είναι πλούσιο σε περιεχόμενο, καθώς 

διαπραγματεύεται ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων. Στα ίδια επίπεδα 

κυμαίνεται και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν από το ξεκίνημα 

του forum, ωστόσο οι συμμετέχοντες του τελευταίου χρόνου είναι ελαφρώς 

λιγότεροι από αυτούς του Thorntree. Θετικά αποτελέσματα σε γενικές 

γραμμές και για το Virtual Tourist, το οποίο εμφανίζεται ενεργό, αφού 

περίπου το 60% κατά μέσο όρο των χρηστών συμμετέχουν πάνω από μήνα, 

με αρκετούς νέους χρήστες και πολλά θέματα στη διάθεσή τους για 

ενασχόληση και αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

42,4222 21,93419 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

41,4222 16,76409 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

13,6778 12,92824 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 31,5178 25,57047 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

23,6894 21,93325 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

31,6350 20,20713 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 39,8778 23,93502 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 143,4222 402,54695 

Πίνακας 53: Virtual Tourist, προφίλ χρηστών 

 

Παρόμοιο του Thorntree είναι το προφίλ των χρηστών που σκιαγραφείται 

στον παραπάνω πίνακα, με το περίπου 80% αυτών να διαθέτουν λίγα 

χρήματα για διαμονή. Ευνόητο είναι το γεγονός ότι αρκετοί θα ρωτήσουν 

για ό,τι σχετίζεται με τη διαμονή τους, καθώς φαίνεται ότι όλοι αναζητούν 

τις φθηνότερες λύσεις. Θετικό στοιχείο ο μέσος χρόνος συμμετοχής, καθώς 

φαίνεται ότι οι χρήστες του ξοδεύουν αρκετή ώρα κατά την περιήγησή τους. 

 

Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 276,8667 1143,83765 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 94,1878 380,88129 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

67,6167 19,29646 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

64,3511 23,91274 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 115,9867 125,43631 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 72,3261 202,53775 

Πίνακας 54: Virtual Tourist, ποιότητα πληροφορίας 

 

Σημαντικά περισσότερες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα λάβει ένας 

χρήστης του Virtual Tourist, με την πλειοψηφία αυτών να συμφωνούν 

μεταξύ τους, στοιχείο που καταδεικνύει τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου 

του συγκεκριμένου forum. 

 

TRIP ADVISOR 
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 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2003,2778 1,90373 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 9262,0556 15932,47699 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

23817,3333 49132,49836 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

11166,8889 22491,23007 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

825,9139 1535,87803 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

55,6833 21,34022 

Πίνακας 55: Trip Advisor, γενικές πληροφορίες 

 

Αν και το πιο νέο συγκριτικά με τα προηγούμενα forums, το Trip Advisor 

έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε θέματα. Μεγάλη επίσης η ανταπόκριση 

των χρηστών, η οποία συνεχίζεται αμείωτη, αν παρατηρήσουμε τον αριθμό 

συμμετεχόντων του τελευταίου μήνα. Περίπου οι μισοί βέβαια 

συμμετέχουν για μεγάλο διάστημα και όχι περιστασιακά. 

 

 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

47,8778 21,42905 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

39,2000 16,95853 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

13,3408 12,44805 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 34,4789 24,36235 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

23,6867 21,21712 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

37,8628 22,80269 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 41,6556 25,01132 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 175,6833 582,67936 

Πίνακας 56: Trip Advisor, προφίλ χρηστών 
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Δεν παρατηρούμε σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα 

forums όσον αφορά το προφίλ των χρηστών τους, αφού και εδώ οι 

περισσότεροι, αν και δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα για διαμονή, φαίνεται 

να ψάχνουν αρκετές πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα. Αρκετά 

μεγάλος και ο μέσος όρος συμμετοχής, μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι 

ο σημαντικός αριθμός θεμάτων που προσφέρει το συγκεκριμένο forum. 

 

Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 258,5617 1063,53876 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 131,2217 531,37089 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

68,1111 21,74691 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

68,3333 27,58729 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 117,8211 106,34343 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 248,3722 859,58944 

Πίνακας 57: Trip Advisor, ποιότητα πληροφορίας 

 

Πολλή μεγάλη η συμμετοχή των χρηστών και στο Trip Advisor, αν και θα 

χρειαστεί λίγο μεγαλύτερη αναμονή για την πρώτη απάντηση από ότι στα 

προηγούμενα forums. Ωστόσο και εδώ καταγράφονται ως συγκλίνουσες 

και θετικές οι πληροφορίες που παρέχονται, ένα ακόμα δείγμα αξιοπιστίας 

και καλής λειτουργίας του forum. 
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FODOR'S 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2000,8889 4,25495 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 3383,0556 6030,69219 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

3967,1111 9972,34311 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

2172,0556 6809,38720 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

540,6556 1894,33487 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

48,9722 26,80706 

Πίνακας 58: Fodor’s, γενικές πληροφορίες 

  

Από τα παλαιότερα forums το Fodor’s, με λίγα σχετικά θέματα ωστόσο και 

από τα μικρότερα ποσοστά χρηστών με συμμετοχή μεγαλύτερη του μήνα. 

Μικρός επίσης συγκριτικά με την ημερομηνία λειτουργία του και ο αριθμός 

των συμμετεχόντων. 

 

 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

41,2944 24,07353 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

38,6667 21,70858 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

14,3389 14,53139 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 32,1533 19,16002 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

17,2683 14,29886 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

30,9500 17,81078 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 42,4667 24,70763 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 39,6222 96,70992 

Πίνακας 59: Fodor’s, προφίλ χρηστών 
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Αρκετοί είναι οι χρήστες του Fodor’s που ρωτάνε για το σχεδιασμό της 

διαδρομής και λιγότεροι αυτοί που ρωτάνε για αεροπορικά εισιτήρια. 

Παρατηρούμε το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών από Ευρώπη μέχρι τώρα. 

Αρνητικό στοιχείο ο μικρός χρόνος συμμετοχής των χρηστών, λογικό αν 

συνδυαστεί με το μικρό αριθμό διαθέσιμων θεμάτων και το μικρό σχετικά 

ποσοστό ατόμων που συμμετέχουν για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα. 

 

Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 40,6517 134,66882 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 15,8606 44,97164 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

64,2556 27,99536 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

65,6833 27,45251 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 122,8444 184,65475 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 117,1953 371,54523 

Πίνακας 60: Fodor’s, ποιότητα πληροφορίας 

 

Λίγα αναλογικά οι απαντήσεις και τα σχόλια που λαμβάνουν οι χρήστες, 

με σχετικά μεγάλο χρόνο απόκρισης. Ωστόσο και εδώ τα θετικά σχόλια και 

η συμφωνία στις απαντήσεις είναι υψηλά. 
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IgoUgo 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2001,6111 1,94449 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 563,7778 1179,20819 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

698,1111 1371,27784 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

279,7222 661,37004 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

40,4111 93,60496 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

56,7889 25,81474 

Πίνακας 61: IgoUgo, γενικές πληροφορίες 

Από τα πιο παλιά forums και το IgoUgo, φτωχό ωστόσο σε θέματα και 

αριθμό συμμετεχόντων, τόσο από το ξεκίνημα όσο και κατά το τελευταίο 

διάστημα. Πολύ λίγοι οι νέοι συμμετέχοντες, ωστόσο θετική εντύπωση 

προκαλεί το υψηλό ποσοστό ατόμων που συμμετέχει για διάστημα 

μεγαλύτερο του μήνα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

χρήστες του forum είναι μικροί σε αριθμό αλλά αρκετά αφοσιωμένοι. 

 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

43,4667 28,83894 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

34,4611 19,85427 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

14,4722 16,19411 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 30,8389 27,64211 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

19,7722 19,48404 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

31,0389 18,21948 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 36,9844 24,33986 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 72,7000 125,21446 

Πίνακας 62: IgoUgo, προφίλ χρηστών 
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Οι χρήστες του IgoUgo δε διαφέρουν πολύ από τους υπόλοιπους χρήστες 

γεγονός που, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που μας έδωσε η μέχρι 

τώρα ανάλυση, μας οδηγεί στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι 

ταξιδιώτες αναζητούν πληροφορίες από διαφορετικά forums και όχι 

αποκλειστικά από ένα, αφού είναι πολύ πιθανό τα ίδια άτομα να 

συμμετέχουν σε πολλά forums.  

 

Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 125,7917 512,69629 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 43,6900 170,64351 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

59,7222 24,79793 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

54,9889 27,96767 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 111,8100 146,37114 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 151,8139 498,38363 

Πίνακας 63: IgoUgo, ποιότητα πληροφορίας 

 

Αρκετές απαντήσεις και σχόλια ανά ερώτηση λαμβάνει ο μέσος χρήστης, 

με αρκετά μεγάλες απαντήσεις αν κρίνουμε από τον αριθμό λέξεων που 

χρησιμοποιούνται για την κάθε απάντηση. Αρκετά υψηλά για μία ακόμη 

φορά τα θετικά συναισθήματα και οι συμφωνίες σε απαντήσεις. 
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BOOTSNALL 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2001,3889 2,35494 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 1276,2778 2519,26632 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

2052,0000 4573,96071 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

368,0556 571,22474 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

41,5417 115,82258 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

56,6889 21,45627 

Πίνακας 64: Botsnall, γενικές πληροφορίες 

 

Επίσης από τα παλαιότερα forums το Bootsnall, με μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων γενικά, λίγο μεγαλύτερο του IgoUgo, το οποίο και 

υπολείπεται κατά πολύ όλων των υπολοίπων. Μικρός ο αριθμός των νέων 

συμμετεχόντων του τελευταίου μήνα, αν και γύρω στο 60% των 

συμμετεχόντων ασχολούνται για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα, θετικό 

στοιχείο αναφορικά με την αφοσίωση των χρηστών στο συγκεκριμένο 

forum. 
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 Mean Std. Deviation 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

46,8278 23,63158 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

39,3389 19,45181 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 

16,0283 10,98903 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 33,9667 22,65314 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

21,3278 21,37436 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" 

31,3833 22,00324 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ 39,2833 23,94047 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 119,1167 229,02372 

Πίνακας 65: Botsnall, προφίλ χρηστών 

 

Μεγάλο το ποσοστό ατόμων που ταξιδεύουν πάνω από μήνα, σχεδόν στο 

16%, το υψηλότερο από όλα τα υπόλοιπα forums,μας δείχνει ότι αρκετά από 

τα άτομα που ταξιδεύουν πολύ τείνουν λίγο περισσότερο προς το Bootsnall 

ως forum προτίμησης. Κατά τα άλλα δεν παρατηρούνται σημαντικές 

αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των χρηστών του 

συγκεκριμένου forum. 

 

Mean Std. Deviation 

Μ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 83,7744 320,15870 

Μ.Ο. ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 42,6072 160,06101 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

64,5333 24,88496 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

64,6278 27,99789 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 149,6311 224,10340 

Μ.Ο. ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 235,7611 764,28779 

Πίνακας 66: Boοtsnall, ποιότητα πληροφορίας 
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Σχετικά λίγα οι απαντήσεις και τα σχόλια ανά ερώτηση και αρκετά 

μεγάλος ο χρόνος απόκρισης. Ωστόσο για μία ακόμη φορά παρατηρούμε 

κατά πλειοψηφία συμφωνία στις απαντήσεις, γεγονός θετικό. 

 

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Από την παραπάνω ανάλυση παρατηρώ σε γενικές γραμμές τα εξής: 

• Όλα τα εξεταζόμενα forums είναι σχετικά πρόσφατα, αφού 

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μετά το 2000 οπότε οποιαδήποτε 

συμπεράσματα για ένα μικρό διάστημα λειτουργίας θα μπορούσαν 

να ανατραπούν τα επόμενα χρόνια.  

• Θετικό στοιχείο αποτελεί ο μεγάλος αριθμός θεμάτων τα οποία 

πραγματεύονται τα forums, αν και παρατηρήθηκαν αρκετές 

αποκλίσεις μεταξύ τους και ένα μεγάλο εύρος τιμών. Ωστόσο θα 

μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως τα ταξιδιωτικά forums είναι 

αρκετά ενδιαφέροντα για τους χρήστες καθώς ασχολούνται και 

παρέχουν πληροφορίες για πολλά και διαφορετικά πράγματα που 

μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ / ΘΕΜΑΤΩΝ

THORNTREE

VIRTUAL TOURIST

TRIP ADVISOR

FODOR'S

IgoUgo

BOOTSNALL

 
Γράφημα 9: Ερωτήσεις/θέματα 



Κώτσια Αφροδίτη                                                                                             Αξιολόγηση Τουριστικών Forums  

 

92  
 

 

• Σημαντικό στοιχείο ως προς την εξέλιξη και βιωσιμότητα των 

ταξιδιωτικών forums είναι ο μέσος αριθμός των νέων 

συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τους συμμετέχοντες του 

τελευταίου χρόνου, ο οποίος σε σχεδόν όλα τα forums είναι σχετικά 

μεγάλος. Υπολείπονται βέβαια το IgoUgo και το Bootsnall, ωστόσο σε 

όλα τα υπόλοιπα παρατηρούμε ότι ένας σημαντικός αριθμός 

χρηστών έχει καταγραφεί μέχρι τώρα και ότι όλο και περισσότεροι 

αναζητούν πληροφορίες μέσω αυτών. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

THORNTREE

VIRTUAL TOURIST

TRIP ADVISOR

FODOR'S

IgoUgo

BOOTSNALL

 
Γράφημα 10: Συμμετέχοντες του τελευταίου χρόνου 

 

• Παρατηρήθηκε επίσης ότι η πλειοψηφία των χρηστών ενδιαφέρεται 

και υποβάλλει ερωτήσεις αναφορικά με τη διαμονή, το σχεδιασμό 

διαδρομής και τα αεροπορικά εισιτήρια, και αυτό είναι ένα 

συμπέρασμα που θα μπορούσε να κατευθύνει επιχειρήσεις όπως 

ξενοδοχειακές μονάδες, αεροπορικές εταιρίες, tour operators και 

γενικότερα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανάλογους 
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τομείς, προς τη διαφήμιση των προϊόντων τους μέσω των travel 

forums, στα οποία σίγουρα υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι πελάτες. Ως 

προφίλ χρήστη φαίνεται να καταγράφεται αυτό του 

συνειδητοποιημένου ταξιδιώτη, που ψάχνει αρκετά όλα τα θέματα 

του ταξιδιού του αλλά, από την άλλη μεριά, έχει οικονομικούς 

περιορισμούς που το οδηγούν σε επιλογή φθηνότερων λύσεων, 

κυρίως ως προς το θέμα της διαμονής. Η παραπάνω γενικότερη 

περιγραφή θα μπορούσε να φανεί αρκετά χρήσιμη σε στελέχη 

marketing και διαφημιστικές εταιρίες που στοχεύουν στο 

συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό. 

• Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ως ένα ακόμα θετικό στοιχείο της 

ποιότητας της παρεχόμενης πληροφορίας των forums τα μεγάλα 

ποσοστά συμφωνίας σε απαντήσεις και σχόλια που κάνουν οι 

χρήστες, αλλά και τα θετικά συναισθήματα που εκφράζουν μέσα 

από αυτά. Επομένως ενισχύεται το γενικότερο συμπέρασμα ότι τα 

forums είναι μία αξιόπιστη εναλλακτική πηγή ταξιδιωτικής 

πληροφόρησης. 

• Σε επίπεδο σύγκρισης των forums, θα μπορούσε να αναφερθεί η 

σαφής υπεροχή των Trip Advisor, Thorntree και Virtual Tourist, τα 

οποία, αν και δεν είναι τα παλαιότερα, εμφανίζουν μεγάλο αριθμό 

χρηστών που συμμετέχουν, σημαντικό αριθμό νέοεισερχόμενων 

χρηστών και μεγάλο εύρος θεμάτων που πραγματεύονται. Στον 

αντίποδα βρίσκονται τα IgoUgo και Fodor’s, τα οποία δε φαίνεται να 

ασχολούνται με πολλά θέματα και να έχουν πολλούς νέους χρήστες. 

Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί το θετικό ποσοστό του 

περίπου 60% των χρηστών που συμμετέχουν στα δύο αυτά forums 

για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα 
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δύο αυτά forums μπορεί να έχουν μικρότερη συγκριτικά συμμετοχή 

αλλά οι χρήστες τους φαίνεται να είναι αφοσιωμένοι και να 

ασχολούνται για μεγαλύτερο διάστημα.  

• Αναφορικά με τις σχετικά μεγάλες τιμές των αποκλίσεων που 

παρατηρήθηκαν, μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι το μεγάλο 

γεωγραφικό εύρος των δεδομένων μας, καθώς αυτά μετρήθηκαν για 

ένα σύνολο χωρών και χρηστών διάσπαρτο σε όλο τον κόσμο, οπότε 

είναι και λογικό να παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις. 
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Περιγραφικη στατιστικη ανα χωρα 

 

Στο δεύτερο μέρος προχωρήσαμε σε ανάλυση με τη βοήθεια της 

περιγραφικής στατιστικής σε συγκεκριμένες χώρες του δείγματός μας, στις 

οποίες και αναμένουμε αρκετές αποκλίσεις στα αποτελέσματα. Η 

πλειοψηφία των χωρών που αναλύθηκαν είναι από την Ευρώπη. 

 

UK  

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2001,8333 1,72240 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 10349,3333 15388,06147 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

41487,0000 71360,63040 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

18530,0000 29313,87746 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

72,6500 14,11719 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

87,6167 4,89915 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 18,8500 6,13641 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

9,0333 2,98067 

Πίνακας 67: UK 

 

Τα forums του Ηνωμένου Βασιλείου είναι παλαιά σε λειτουργία, περίπου το 

2001 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Μεγάλος ο αριθμός των 

συμμετεχόντων και πολύ υψηλό το ποσοστό των ατόμων που συμμετέχουν 

για πάνω από ένα μήνα και αν αυτό συνδυαστεί με τα περίπου 11.00 

θέματα που παρουσιάζονται μέσα από τα forums, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι οι ταξιδιωτικές κοινότητες στην Αγγλία είναι πολύ 

ανεπτυγμένες και χρησιμοποιούνται από αρκετούς ταξιδιώτες, και αυτό 

είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η Αγγλία είναι μία χώρα με 

τουριστική παράδοση και κατοίκους που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 90% περίπου αυτών επιλέγουν για 

διαμονή τα φθηνά ξενοδοχεία ενώ λίγοι σχετικά είναι αυτοί που ρωτάν για 

διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια. 
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BRAZIL 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1999,8333 4,16733 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 1330,5000 1031,84994 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

1501,3333 834,92435 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

678,3333 348,33413 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

69,0000 8,80909 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧEΙΑ 

29,1667 8,61201 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 21,1667 7,73089 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

15,3333 3,32666 

Πίνακας 68: Brazil 

 

Αν και ξεκίνησαν νωρίς, περίπου το 1999, τα forums της Βραζιλίας 

παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εικόνα από αυτά του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Μόλις 1.500 άτομα έχουν συμμετάσχει κατά μέσο όρο από την 

αρχή της λειτουργίας τους, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο αποτυπώνεται μία 

άνοδος. Φτωχά γενικά σε θέματα είναι τα forums, ωστόσο και εδώ η 

πλειοψηφία των χρηστών συμμετέχουν πάνω από ένα μήνα, οπότε μιλάμε 

για μία ομάδα που φαίνεται να ασχολείται ενεργά. Σε πλήρη αντίθεση με 

το Ηνωμένο Βασίλειο, δε φαίνεται να επιλέγουν φθηνές λύσεις για τη 

διαμονή τους. 
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CUBA 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002,8333 1,47196 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 853,3333 715,28782 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

442,8333 185,31100 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

307,6667 63,68883 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

56,0000 15,60769 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

29,0000 4,60435 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 81,6667 8,16497 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

62,5000 12,14496 

Πίνακας 69: Cuba 

 

Σχετικά νεότερα σε λειτουργία τα forums της Κούβας, μόλις το 2002 κατά 

μέσο όρο, και παράλληλα λίγοι φαίνονται να ασχολούνται τόσο από την 

αρχή όσο και το τελευταίο διάστημα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι λογικά 

αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κούβα είναι μία μικρή χώρα, στην οποία 

εισρέουν τουρίστες, αλλά λίγοι είναι οι Κουβανοί που έχουν την οικονομική 

πολυτέλεια να ταξιδέψουν ανά τον κόσμο. 
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CHINA 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002,5000 2,07364 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 3761,8333 6304,12552 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

13299,1667 22474,44117 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

4710,3333 9263,12309 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

48,5000 31,89201 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

51,3333 36,99009 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 16,6000 16,63719 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

26,8333 15,08770 

Πίνακας 70: China 

 

Τα forums της Κίνας είναι νέα σε λειτουργία, ασχολούνται με αρκετά 

θέματα και έχουν αρκετά μεγάλη συμμετοχή συγκριτικά με άλλες χώρες, 

ίσως βέβαια όχι και τόσο μεγάλη αν αναλογιστούμε τον αριθμό των 

κατοίκων της. Η πλειοψηφία εδώ προτιμά τα φθηνά ξενοδοχεία και ρωτάει 

κυρίως για αεροπορικά εισιτήρια, λογικό καθώς οι κάτοικοι της Κίνας 

ταξιδεύουν αρκετά προς μακρινούς προορισμούς κα το αεροπλάνο είναι το 

κύριο μέσο μεταφοράς τους. 
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NORWAY 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002,5000 1,22474 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 487,5000 632,20748 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

26361,1667 26259,15868 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

11144,0000 11526,78108 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

74,3333 17,52332 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

33,6667 14,63785 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 74,6667 29,40521 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

52,3333 14,82790 

Πίνακας 71: Norway 

 

Τα forums της Νορβηγίας ξεκίνησαν περίπου το 2002, σχετικά πρόσφατα, 

αλλά πολύ ενεργά από πλευράς συμμετοχής χρηστών, περίπου 30.000 

άτομα κατά μέσο όρο από το ξεκίνημα και από αυτούς οι 11.000 τον 

τελευταίο χρόνο, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για την εξέλιξη και 

βιωσιμότητα των forums στη χώρα αυτή. Η συντριπτική πλειοψηφία 

συμμετέχει για πάνω από ένα χρόνο, μιλάνε αγγλικά ως μητρική γλώσσα 

και προτιμούν και αυτοί τα φθηνά ξενοδοχεία. Το 74% περίπου ρωτάει για 

διαμονή και οι μισοί ενδιαφέρονται για αεροπορικά. Η Νορβηγία επομένως 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη των ταξιδιωτικών forums. 
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CAMEROON 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2004,1667 3,06050 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 20,8333 7,60044 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

60,0000 45,05552 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

33,8333 36,79900 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

45,8333 24,98333 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

14,1667 7,35980 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 18,3333 2,58199 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

26,6667 7,52773 

Πίνακας 72: Cameroon 

Πολύ μικρή η συμμετοχή των χρηστών από το Καμερούν, λογικό καθώς 

πρόκειται για μία από τις φτωχότερες χώρες του δείγματός μας, με forums 

που ξεκίνησαν μόλις το 2004. Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για να 

επηρεάσει αρκετά τα δεδομένα μας, αλλά φυσικά και επηρεάζει τις ακραίες 

τιμές και μεγαλώνει την τυπική απόκλιση στα συνολικά αποτελέσματα. 

ITALY 

Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002,8333 2,71416 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 14053,1667 24418,87388 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

6528,3333 12706,88679 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

3817,3333 7816,47889 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

62,3333 34,00980 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

75,8333 8,61201 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 25,5000 11,27386 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

3,1667 1,47196 

Πίνακας 73: Italy 
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Το 2002 περίπου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα forums της Ιταλίας, με 

πολλά θέματα, μεγάλη συμμετοχή και πολλούς χρήστες τον τελευταίο 

χρόνο. Η πλειοψηφία τους συμμετέχει για μεγάλο διάστημα και όχι 

περιστασιακά, ενώ οι χρήστες επιλέγουν κυρίως φθηνά καταλύματα και 

ρωτάνε κυρίως για διαμονή. Μικρό το ποσοστό των ερωτήσεων για 

αεροπορικά εισιτήρια, λογικό καθώς η Ιταλία είναι στο κέντρο της Ευρώπης 

και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς είναι διαθέσιμα. Σε γενικές γραμμές 

πάντως η Ιταλία φαίνεται να είναι από τις πιο ενεργές χώρες. 

 

BELGIUM  

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2003,5000 1,51658 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 936,5000 845,27410 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

148,1667 93,48030 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

359,5000 161,53854 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 

10,6667 7,03325 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

11,0000 2,52982 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

34,5000 7,89303 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 36,2000 20,41137 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

12,1500 11,50091 

Πίνακας 74: Belgium 

 

Τα forums του Βελγίου είναι από τα πιο πρόσφατα, μόλις το 2003, με μικρή 

συμμετοχή χρηστών. Από τα μικρότερα ποσοστά σε αυτούς που 

συμμετέχουν για περισσότερο από ένα μήνα, γεγονός που σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο καταδεικνύει ότι η χώρα αυτή δεν έχει εξοικειωθεί 

ακόμα με τη χρήση των τουριστικών forums. Σημαντικά μικρό το ποσοστό 
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των χρηστών που ρωτάνε για αεροπορικά εισιτήρια, λογικό καθώς ισχύει 

και εδώ ό,τι προαναφέρθηκε για την Ιταλία. 

 

IRELAND 

 

 Mean Std. Deviation 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002,5000 4,76445 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ 13296,8333 27120,67645 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

9651,3333 20689,06362 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1151,8333 2172,27138 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

62,1667 32,25782 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΦΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

58,1667 36,59736 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ 37,5000 22,94995 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

9,5000 6,94982 

Πίνακας 75: Ireland 

 

Στην Ιρλανδία έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των χρηστών, τα forums 

βέβαια έχουν αρκετά χρόνια λειτουργίας αλλά και πάλι αρκετοί είναι οι 

χρήστες που ασχολούνται. Πολύ πλούσια σε θέματα τα forums και με 

αρκετούς αφοσιωμένους χρήστες (αν θεωρήσουμε ως τέτοιους αυτούς που 

συμμετέχουν πάνω από ένα μήνα). Η πλειοψηφία των χρηστών και πάλι 

επιλέγει φθηνή διαμονή, ερώτημα που ενδιαφέρει πολλούς από τους 

χρήστες. Σε γενικές γραμμές η Ιρλανδία, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

φαίνεται να είναι από τις πιο εξοικειωμένες με τα travel forums χώρες. 

 

 

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Από το δεύτερο μέρος της ανάλυσης παρατηρώ σε γενικές γραμμές τα 

κάτωθι: 
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• Οι μεγάλες τυπικές αποκλίσεις οφείλονται στις μεγάλες διαφορές 

που παρατηρήθηκαν από χώρα σε χώρα, μιας και το δείγμα μας 

συμπεριέλαβε χώρες από όλο τον κόσμο, με μεγάλη γεωγραφική 

απόσταση και πολλές άλλες διαφορές. Αυτή η απόκλιση έγινε 

περισσότερο ξεκάθαρη κατά την περιγραφική ανάλυση ανά χώρα 

όπου και επισημάνθηκαν οι πολλές διαφορές μεταξύ τους. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

UK

BRAZIL

CUBA

CHINA

NORWAY

CAMEROON

ITALY

BELGIUM

IRELAND

 

Γράφημα 11: Σύνολο συμμετεχόντων του τελευταίου έτους / ανά χώρα 

 

• Οι χώρες με τα λιγότερο ενεργά forums και τη μικρότερη 

παρατηρούμενη συμμετοχή των χρηστών είναι οι χώρες με 

χαμηλότερο συγκριτικά βιωτικό επίπεδο και όχι μεγάλη παράδοση 

στον τουρισμό. Χώρες όπως το Καμερούν και η Κούβα ήταν λογικό 

να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. 

 

• Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα 

και η Νορβηγία, οι οποίες έχουν παραδοσιακά αρκετό κόσμο που 

ασχολείται ενεργά με τα ταξίδια και αναζητά πληροφορίες. 

Επιπλέον, το υψηλό βιοτικό επίπεδο αυτών των χωρών επιτρέπει 

στους κατοίκους να αναζητήσουν αυτές τις πληροφορίες με 

περισσότερο σύγχρονους τρόπους διαμέσω ενός forum. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ / ΘΕΜΑΤΩΝ

UK

BRAZIL

CUBA

CHINA

NORWAY

CAMEROON

ITALY

BELGIUM

IRELAND

 

Γράφημα 12: Σύνολο ερωτήσεων / θεμάτων / ανά χώρα 

 

• Οι χρήστες στην Αγγλία, όπου τα forums γνωρίζουν τη μεγαλύτερη 

απήχηση, αναζητούν στη συντριπτική πλειοψηφία φθηνά 

καταλύματα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ρωτάει κυρίως για 

διαμονή. Ως εκ τούτου, η Αγγλία φαίνεται να αποτελεί μία πολύ 

καλή αγορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από την 

τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα τις υπηρεσίες προσφοράς 

καταλύματος. 

• Οι χρήστες της Κίνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία καλή και 

αναπτυσσόμενη αγορά – στόχος για τις αεροπορικές εταιρίες, 

ακριβώς επειδή σημαντικός είναι ο αριθμός των χρηστών τέτοιων 

forums και σημαντικό επίσης το ποσοστό μεταξύ αυτών που 

ενδιαφέρονται για αεροπορικά εισιτήρια. 

• Από την ανάλυση εξάγεται γενικότερα το συμπέρασμα ότι οι χώρες 

με υψηλότερο συγκριτικά επίπεδο και ποιότητα ζωής είναι αυτές στις 

οποίες τα forums είναι ενεργά, αναπτύσσονται περαιτέρω και 

απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, σε αντίθεση με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες η διείσδυση του διαδικτύου δεν 
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έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα εκείνα που θα ευνοούσε την 

ανάπτυξη και εδραίωση των ταξιδιωτικών forums. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Στα πρώτα χρόνια του Internet, οι online communities 

αντιμετωπίζονταν σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο (Stanoevska – Slabena & 

Schmid, 2001). Στα μέσα της δεκαετίας του 90,  τα πιθανά οφέλη μιας 

τέτοιας εξέλιξης θεωρούνταν πολύ σημαντικά τόσο από την πλευρά των 

επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των καταναλωτών.  Η τουριστική 

βιομηχανία γρήγορα υιοθέτησε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 

(Poon, 1988) και υψηλά κέρδη προβλέπονταν (Brousseau & Curien, 2007; 

Clemons, 2009). Διαμέσου της αλληλεπίδρασης με τα μέλη των 

διαδικτυακών κοινοτήτων, οι εταιρίες μαθαίνουν περισσότερα για τις 

ανάγκες των πελατών τους (Kardaras, Karakostas & Papathanassiou, 2003) 

και ενισχύουν τη σχέση τους με τους καταναλωτές με την 

παραμετροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ικανοποιούνται πλήρως οι καταναλωτικές ανάγκες (Armstrong & Hagel, 

1995). Η μελέτη των Senecal & Nantel (2006) έδειξε ότι οι συμβουλές από 

online διαδικτυακές πηγές οδηγεί τους καταναλωτές στην αγορά του 

προϊόντος δύο φορές συχνότερα. Ωστόσο, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

τέτοιων κοινοτήτων δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, παρά τη μεγάλη της 

σημασία (Ripamonti, De Cindio & Benassi, 2005). Στις μέρες μας, είναι 

γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να εκπληρώσουν τις προσδοκίες που 

υπήρχαν το 1990 και τα υψηλά κέρδη αποκτώνται μόνο από λίγες εταιρίες 

(Akkinen & Tuunainen, 2004). Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι ακόμα υπάρχει 

περιθώριο και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και οφέλη τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, ευκαιρίες που δεν μπορούμε 

να παραβλέψουμε. Σύμφωνα με τους  Wu & Chang (2005), “οι online 
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ταξιδιωτικοί πράκτορες καταλαμβάνουν το 48% της ηλεκτρονικής αγοράς 

“business to consumer (B2C)” , τοποθετώντας τους στην πρώτη θέση μεταξύ 

των βιομηχανιών του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C”. 

 

Πηγές εσόδων για τις επιχειρήσεις 

 

e –ticketing. 

Η πώληση ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι μία από τις κύριες πηγές εσόδων 

των τουριστικών επιχειρήσεων. Η μείωση του κόστους από την 

ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξάνουν 

το περιθώριο κέρδους τους, με ταυτόχρονη αύξηση της ωφέλειας για τον 

καταναλωτή, στις ιδανικές συνθήκες βέβαια που η επιχείρηση δε θα 

λειτουργήσει εις βάρος του κρατώντας την τιμή πώλησης σταθερή. Δεν 

είναι τυχαίο, επομένως, που το e- ticketing αποτελεί στοιχείο των “low cost 

business models”. 

Dynamic packaging. 

Οι υπηρεσίες εύρεσης καταλύματος και οι on line κρατήσεις σε δωμάτια 

ξενοδοχείων επιτρέπουν στα ξενοδοχεία να διευρύνουν ανέξοδα το 

αγοραστικό τους κοινό, αλλά και στις επιχειρήσεις που δρουν ως 

μεσάζοντες πράκτορες, να κερδίζουν ένα ποσοστό επί των κρατήσεων. 

Tour operators, tourist assistants. 

Οι επιχειρήσεις βρίσκουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα μέσα από τη 

διοργάνωση εκδρομών, την οργάνωση ορισμένων “κομματιών” του 

ταξιδιού, όπως οι μετακινήσεις, γενικότερα την υποστήριξη των 

ταξιδιωτών. 
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Άλλες υπηρεσίες. 

Η διαφήμιση μέσω ταξιδιωτικών ιστοσελίδων προσφέρεται επίσης για 

εκμετάλλευση από βιβλιοπωλεία, καταστήματα που πωλούν ταξιδιωτικό 

εξοπλισμό, casinos, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και από εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο και αναζητούν άτομα για προσωπικό. 

 

Πηγές εσόδων για τους ιδιώτες 

 Εκτός των παραπάνω επιχειρηματικών ευκαιριών, παρέχονται και 

πολλές ευκαιρίες σε ιδιώτες για αγοραπωλησίες αγαθών, μεταχειρισμένων 

ή μη, συνήθως περισσότερο προσοδοφόρες από τις τιμές του λιανεμπορίου. 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε ιδιώτες να ενοικιάσουν κατοικίες ή και 

μεμονωμένα δωμάτια των κατοικιών τους σε ταξιδιώτες. 
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 

 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι διαδικτυακές κοινότητες είναι ένα 

κερδοφόρο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό κλάδο, καθώς παρέχουν πρόσβαση σε 

ένα παγκόσμιο αγοραστικό κοινό κατά τρόπο φθηνότερο από παραδοσιακά 

μέσα. Από την άλλη μεριά, σαν αποτέλεσμα της ανάμειξης και 

κερδοφορίας των εταιριών, οι απλοί χρήστες κερδίζουν όλο και πιο 

εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες και πρόσβαση σε συνεχώς 

ανανεώσιμες και εξατομικευμένες πληροφορίες.  

          Με τη χρήση της ανάλυσης συσχετίσεων αποδείχθηκε ότι ένα καλό 

και αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης θα μπορούσε να περιλάβει όλες τις 

μεταβλητές, με ένα φίλτρο που θα απέκλειε αυτές με παρόμοια σημασία. 

 Έπειτα από την ανάλυση παλινδρόμησης, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να “ανεβάσει” 

ένα ανάλογο forum, θα πρέπει να προσφέρει μία σελίδα με πλούσιο 

περιεχόμενο πρωτίστως, αφού αυτός είναι και ο λόγος στην ουσία για τον 

οποίο οι χρήστες θα επισκεφτούν τη σελίδα εξαρχής. Αν το πλούσιο 

περιεχόμενο συνοδεύεται από επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες και όλα 

αυτά παρουσιάζονται με ένα καλαίσθητο και εύκολο στην πλοήγηση 

τρόπο, τότε η προσπάθεια θα έχει πολλές πιθανότητες να ευδοκιμήσει. 

Εξετάζοντας τα έξι forums, καταλήξαμε στην υπεροχή του Thorntree, 

ακολουθούμενο από το Virtual Tourist ενώ, από την άλλη μεριά, το IgoUgo 

θέλει ακόμα προσπάθεια για να συναγωνιστεί τα υπόλοιπα.  

Το προτεινόμενο μοντέλο αυτής της μελέτης θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από μελλοντικούς ερευνητές στα ήδη υπάρχοντα forums με 
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σκοπό την αξιολόγησης της γενικότερης δομής, αντοχής και 

διαχρονικότητάς τους, ίσως με τη χρήση στατιστικής ανάλυσης 

βασιζόμενης στις μεταβλητές μας.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από μία νέα εταιρία που θα ήθελε να 

διαφημίσει τις υπηρεσίες της, ενώ οι ειδικού του μάρκετινγκ θα μπορούσαν 

να επιλέξουν τα καλύτερα sites για προώθηση προϊόντων.  
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